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13 TEMMUZ 1942 

[PAZARTEsi 
İDARE YERi 

Beşinci Yıl No. 1504 

Nımıo.oıınaniye: No. 17 
Telgra.f : Yeni Sabah ı.tanbul 

Telefon : 20705 

.. ""·:-----.....:::::::=:::::::·= _:::'.'.::'.. ·====::"""""""-"'""'"""'....,..;G:"CND:.:,: '!.IK 8İY ASI DAi.!' GAZETESi z -·rn 

Her Yerde 5 Kurut 
~--- x - -; , _ S - -- - 2 

• • ili T er mı 
Yeni hükumetin bu mevzu Üzerinde bir çalışma planı tesbit 

ederek cezri karar ve tedbirler alacağı anlaşılıyor slı•rl Ltselerlml I bit rını alarak t z tren gençler merasimle diploma 
) 

1
.k ar_lht Harbiye gençliği ara•ına katıldıla 

s ı lal mücadelesi il d 1 .. . 
olarak 1 k. ?1 arın ~. n~nunun Akşehırde garp cephesi karagAhı 

Londra ve Berlin dostane neşriyata devam ediyor 

Refik Saydamın cenaze merasiminde 1 HARP DuRuMu = 
1 

rıu A~~ehir,'~~e <!~~-~dar~r ettıgı hına. önündeki _tören .. pek muhteşem oldu 
Vt> Y~lerce genç Ha O~ altepe A.sl.~rı _lısesı mezunıyrt toreni bugün Akşehirde yapı!. 

, Mıllı Mücadele (P uluna _geçmıştır. :;:nl hatırası bulunan rk~arı~_<la Mı!lı Şef İnö~~-ün Carp Cqıh,si karargahı olmak gibi ta
iiıı;, M<zunlara kıymetı;_e'ıı; ?el~ıye bıı:ıas~ onunde yapıla, törene !stikl:l.I Marşile başlan

!'TIP mt-zıınlara v ·} 1m'..h~fat.~r verılmış, okul komıı-arı Kurmay Yarbay Remzi Ata
"'ı:llıaı.~;;;~"..:ı: :l~'ln heyecanlı bir nutu1; GÖylemiştir. (Sonu sa. 3, Su. 1 de) 

bulunma~ üzere Ankaraya o·ıden Vali Alemşumul badire 
lütfü Kırdar bugün geliyor 1 

N e~t~~i;~~ Ha~b:Gı0d.t.-ı;-ş•ı~)(-. AFRJKA'DA l 
rıar 1 ver.n · clıstan ıle h" ~ Ankara. 12 (Yeni Sabahın ya.si bır mazıye sahip olduğunu 

ı·ın,fe g~~':11p~~I- r nelanlerıb.nadzıe mbu,,th,ıımy- lnoı'lı'z k fi . hususi muhabiri telefonla bil- yazmaktadır. 

Bu müthiş mücadelede tetebbüs hazır
lığını ilk önce tamamlayıp bitirendedir 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 
gp, ki R uvve erı diriyor) : - Saracoğlıı hUk(mıe- Gazete, Şükrü S>1racofhı:ıun 
gi,r ik art.k !ıı :;,~la, r.n nil!{lyct ıMğlıip o- adalor ve liman tinin milli tasarrufu ılgileııdi- siyasi hayatım belirttikten son- Wavell, Orta Şark ccpııesinin C 
ılt-ı·:~rnıyecek b c '""'"'' hub11<'<lil8C bile lar, onlara pek , • • ren i~ler i~in bir çalışma planı ra şöyle diyoı: Mısırdan Kafkasyayn kadıır u- ı r-----------, 
hin etle kendı. il galrlJc Almaııl<ıra o kad,,; kıymetli bir arj garp ıstıkametınde tesbit edeceği ce:::ri tedbirler a- "1938 Belgrad konferan~ı!l - zandığını .söylerken, kmvetleri 1 RUSYA'DA 
mPl<teditisae}tır. /J<J/'.obya <>tımıcaktır ki, !ttil" m~t noktası tı~ lac~ğı h3ber verilıru'ktedir. Bil- dan sonra Balkan devletler. de Irakta ve İrandakı savaşla-
hlillv r. V.ık.a t7' k 11 ~-ııet!eri11i Mıittefik 01• mın etmıycce:ı: 'I 1 v b 

1 
d 
1 

bassa istihsal ve Mıtihlak gibi Haricıye Nazırları Sa.racc,~ıoyu rile bu cepheyi kurmak yolun- ._ __ _ 
gand:r l1Tüpa- ~ııhırı l.:arşı8111da tici:: nıe11- mıdir? 1 8 r emene aş a ' ar iaşe mevzularında daha nmell dinlemiş olsalardı memleketle da idiler. 300 ki !relik h ' beır , lııı• tı .,,, ıb~''Ümı.ck:-e~ başka b·,. Bu kadar 1·:· 1 çarelere b:ı.ş vurulmll.f"ı ve bu linin ınüttehi:t cephesini hf'lki Badire, aleınşürmıldüı. Yan- ı om., <li:4l e uz .. rmdr 
~ın ı :,;rı~·rnt·•· i- ratt, t•f rnı i11effk-tiı. Şimdi ti sit meseleleıi arada tel'kilat kifayetsizliğınc de muhafaza edebileceklerdi .Ru gın, gün gectikçe saçağ"a sar-
len gj.yn ~~ ~c· ,'°,' l'<ır&in gidişi lmım gos- Japon genel h•ır El AlemeYn Batısında karı;ı yeni forınillleı· bulunması bırlik bozulduğu takdink P.al- mak istidatları göster;yordu. 
fediyo ,.,. ı 'l!ll'- ':rtYor. JliJ.V(,.,,. hankete g•- rnayının dlişiın- bir istasyon işgal edildi çok muhtemeldir. kan devletlerinin teker teker ıq Mihverin esas hedefi, İngiliz 
propa rsa <la bı 1 "<'r~ ~<'111/ıerek-te bir gct:şemc miyecerrıni akıl Londııı.da l.:anRat tiüıy:. uğramaları ve b.ı.yııiyet imparatoıfoğlınu yaratan ve ya-
rıynlı~~nd~ ne•ı rJ1:11 h<•şlamı~tır kı, İE"'" bir kabul ede!' mi• Tobruk'a karıı Londra 12 (A.A.) - Sarac- kıncı muamelelere maruz kal- ıatan bütUn bir iilemdi. 
lik}pr' .n c·rın- L<ı <ımet culıfrdilelnlir. O halde, Japo ı- oğlunun kabine reisliğine h~ri- malan mukadderdi.,. Doğu - crnup Avrup:ı. duru-
llÜf ıne lmaz yanın baska ti' r hava akınları nini müsait bir şekilde knrşıla- lrnn ve Sul'lye biıdiselerınrlcn mu, A'•rupa yakasına kuvvet-

Asrın en büyük 
tank lritiıtaren: 
cereyan ediyor ğe uz edc-hılınc- HÜSE I lüsü elinden gd yan Tir.:ıea gazete..i yeni Başve sonra Türk,yenin gerek Alman !er kaydırılmasını zarari kıl-

:r.arı:~~amışh na- Y N CAHiD YALÇIN medi~ _için h<.r- devam ediyor kilin yatanseverliğ, ve kabili- ya gerek mirttclikler karsısı:.d~ mı!}tı. Bu yiın:len, Libya zaferi-
kat k n ııkı. - _ be hala muz~f· yeti hakkında v~tandaşlarıın ne kadar nazik bir vaziyete gir- nln yemişlerini almak mümkün .ı 

E , ~ıyor. fer bir ylıriıyii,- taın bir itimat telkin E.deeek si- diğini belirten Tomes gazete<ıi olamamıştı. Almanlar cenup kesırrurı
de çekilen Rus 

kuvvetlerini kovalıyorlaJ 

reıı.: v.e~a Uzak Doğudaki muh _ j le de\am ediyonnu~ gıbi gbrüu- 18 Mihver tankı tahrip yazı111J>a şöyle devam etmf>1-t&- Uzak doğu baskım, yepyeni 
P!ınlar ~enıne bir bakalım. J~- mekten b,!lşka bi~. ~are bulama- olundu, ayrıca 1500 ı·sveÇ dir: bir cephe açılmasına mecbur 
i e ha .•r Ylldınm darbesi nu olduguna hukmetmek za- esir alındı Türkiyenin itidalli ve dürıist - ediyordu. 
v~m e(;;~ınlar ve iyi surette )!~ ruıct ~esbeyler. Fakat bunun, !Uğü, devlet gemısinin muvlle- Bu durum karşısında cenhe. 
clu ki U erk Öyle bir zaman oİ- bu aczın, bu yaıvaşlama ve gev- [A.A. telgraflarından i!; "7 rı• n de neli bır rota fakip etmeaini te-1 uçsuz bucaksızdı, CE'phenin. de-
ı!e ~ za Iı0ğu<1a ne İn ·ı; şemenın sebebi nedir? lıuıasa edilmişıır] W,&. mi neylemiı;tir. Tilrkiyenin bi- rinliği ise, eelıi dUnya satıhla-
loları 1~~~1 ha,·a ve cl•ni~ f~- İşte, Mercan denizi muha- Çölde çarpışmalar dün de El tara!lığı hem :ın: uedılmeHe, rı'!.~a idi ve bir muharebe hattı 
Japonlar kola\olıışkl d~nılebilirJi. ı·ebesini_n, Mid,·ay deniz muh'.1- Alemeyn'in batı,mda ve cenı..p 15 kad 1 ·ı· t hem de takdir edilmektC"lır. degıl, muharebe sathı b•hi~ 
t 1 a F ! >-~ batısında devam etmiştir. ar ngl iZ ayyare- / ısonu 8a. J, Sü. 8 da) me~•u idi". (Sonu Sa, 3, SU. 3 de) 

1 ar \e bıı:· ı ı_ııııne ~•lt· re.,..sının ve Japonyanın bom Kahireden gelen bir aiRDe sinin uçtuğu görüldO, i1• ________ _;_ __ _:__:_=:.:.·=-:..::=.:..::.:.::.::..._:.::.:__:::_:_:::_:_::; 
H
ca.l'.ilh<.ufru. ~'ı1r :trüa ılcr1C'mcg"' e, bardıman ediln1esinin mfLnası ve -

ong • li: .. '"'•· u ~ ehem · . . . haberi Auchinhleck'in harek~t- k b t 1 ~ J. • 
ong dlL!;Ü)"O!' ~ j Jldemıvetı Pıffiı!/ an)a<jlıVOr t•ıd'int:.~ı::,._; -·ıhnf•eo Q~+•"roo'• UÇa Savar a arya ar .Ş .- ._ -PB.rıhynı-rlu s ' ..-,ıngap•ır •. rca:n Ut-' ~ THı..:.a o;:o,ı ıı::.v~.. oı ırmekte<ur. il M111Vçr t.an- ._, 111 .- n~ ... llnrınJn 

ne ayni su;.., 1"nra Japonlar yi- munasebetiyle Japonlar senliK kı tahrip edilmiş ve ek&erisi !
va adaları ~ Sumatra ''C Ce- "~J>mL~lardı. Fakat, tahakku< talyan olan 1500 esiP alınmış· 
tıaly~ ~ak~~ }ayıldılar. A'"" • e<lıyor kı, bu şenlik dııha ziyade tır. 
!er ve A'" ~rı1°a kadar geldi- ;A:-ıPnkan galebesini alkışlamr.k Bi,· tat<ı'51/oıı 1şf}{1l Eıl.ildi 

Bunların Dantzig'e hücum Ekilen 122,800 metrekarelik 
eden tayyareler olduğu bahçelerde istihsal i~ın ba>ırunE'- ""yaya. sıçramalı: ıcuımı~! Amerikalılar, Pea~l İngiliz radyosunun bildirfi:· vaziyeti 

verıcıuıa 

Voronej'de Rus hlicumlan 
bir netice vermedi 

[ A.A. tclgr~•flarn.n.,., 
hülıi"1 cılüm.>.•t'ir 

Alman tebliği şuwır 
"Şark ccphebinin cerıUJ> l.tıt<J.· 

iU.1u.1e pı)auc tumerıJ«-Jltt m,. 
8up seyyar b;rlikler v nı Jfı 
7.eler çekilm«kte olan dıişrn4m 
duı·m.~dan takip etmekleıl•r:w 
J\.fevzıı mukavemetleı- ıınhM eı4...ı 

\Sonu S.. 5 Sü t. dLı ) bazı ad· 1.' nımıetıni görcc•ck Harbour'un intikamını tanrn- fine göre, İngiliz kuvvetler! 10 
I!· pw- d''.' .r.n tuttular. S.ıı. ~en almış göninıiyorlar. Thi de- Temmuz günü El Alemeyn b•.tı
tl•, Avus~t lu •• Bırmanya di:~- nız muharebesindeki ınağlfıbi- sında demiryolu üzerinde Tel
Anrlo - ı;;"'ı- ~· b_ombaJ:ındı ve yet JaponllU'l uslandırmaya El-İza istasyonunu işgal etmiş-. 

anlaşıtıyor memnuniyet 
Stokh~~ 12 (AA.) - Dün İstanbul vılay_eti dahili11ıle bulunan «6 filokuldan 300 ü ve 1n9111 ıı1C 

gece İngılı:z bomba uç.aklar· tcş 60 resmi orta ve lıse ve mealPk okulundan 12 si ve 200 kadar y l.· 1 --=---
lıaklı b ·St <iuny:ısınrla pek k11 ayet etmiştir. !erdir. 
ılı CüııkrUenhe'm''il'A"C t~lfı~ ba.~la- Avrupaya gelı"nce Almanya-B ıı· vustr:uya h . • Tobru.k'a Yeni Hücumlar 
ın ıstıın tchhl<ed '. .. •. en nın en sııllihlyetli ağızlan hu Tebruk'a Cuma gecesi yap:· 

du. J:ıpon donanm·e g~ru!1!yor- 1 "enenin Kanunusanisi sonunıh lan taarruz emasında limanda 
dn~ı~a kadar uzan~~'.."~J/i1n a-ı ira~ ettikleri nutnklarda bahar (Soou sa . 3 su. 5 del 
~e rı havrıoan bomba! 0 OIT.bo gelır gelmez Ruslann kökü lıa·ı--~'-----------1 

Bu telaş l~inde U }.a".lrr:ıH:. zınacağını ilan etmişlerdi F . .- TU NUS'TA 
vu,tr<ılya ask~rlcı i ""'_'!~ki A- k_a~ kıij bittiği zaınap k~ndfüı· 1, 
nın •mdadıno k ' \ nt.mlv"•-1 nnı kı0 fırtınalarına karşı a 
bıl rı ~ w,ınayı · 1 1 er. İngıli:ı.ı~r 'M cl vpı fe Yakta tutabilmiş olmalarınchn 
~:asıı.;ı ~ıkarak, hl a ~gackar, dolayı tebrıke ~ayan gördUler. 

zıldenız yolun ç c.nıa?.oa Sonra Time<'enkonun taarıu~u 
~ııt· mecburiyet~i ın~sth~ t>ıt- baııladı ve beklenen meşhur ta 

1 
u. un bunlaı.· bir el' U} ul '"· arru .. emri ahire değin geçil.ti. 

arıyle ııayıı b 1 ın parrn~ • , 
fında a 1 e~ck aylar / ~ımdi doğu cephesinde mn-

Beytsafer bö!gesina 

Bir çok haceri semavi 
duştu, yangınlar çıktı 
Tunus 12 (A.A.) - Şiddetli 

bir fırtına esnasında BeyL;afer 
maden çevresinde uzun ve geni~ 
parlak izler bırakan gayet iri 
bin;ok haceri semavi dU'>f1Ü'!, 
yangınlar çıkmasına, sel gib• 
ya,,"'ımırlar yağmasına ve hu 
bölgedeki bUtUn ekinlenn h-1-
rap olma.sına sebebiyet veı ı..iş
tir. 

killeri tahminen ~anıma~ka i-1 b:ı.ncı, azınlık ilk, orta, lise ve m~ek okulundan da 60 okul bahçe-
ı~_!sveç arasmdakı.~Wıtt'a II''l.yn EÜıde ziraat sefcrbet"liğine baR.antJdığuıl yazınıııtık. tayyareler•ı 
~oşemek maksadı~le. Are,u~d Elde edilen maliımata gö.e 
ıle Kattegat arasın~kı saba lis Ati t• kt 1 ziraat yapan bu okullarda •ak· ___ ._ ______ _ 
tunde akınlar yapmı~ıardır. an ı e riben 122.800 m<:tre kare kad !r DAN TZI G .JE 

lsvcç hava karsı ko~ma ~ef- bir sahaya pııtates. soğan, yer 
liği tarafından ne~redılen leb- fasulyesi, nohut, donıates. k.ı 
liğ, dUn akşam saat 20 il•! 22 Almanlar 18 gemi bd.k, bakla, yer eım,,,.,, mısır ve 
araRında b-ıtıdan gelen 10 ka- saire ekilmişti. 
dar İngiliz ucağının Goete-1:.~urg daha batırdıkla· Maarif Vekilliğine arzedileıı 
çevresinde Bohusland bölgesi b•ld • aylık raporlara nazaran vazi~o: 
üzerinde uçıış yaptıklarını ve rını ı h·ıyorlar memnuniyl't ,-erieidir. Yalnız 
!arı yUzUnden teması temir.e bazı mıntakalarda patatesler· a 
muvaffak olamamışlardır: . . lngiltere açıklarında iki köklerine baş parmağın boğumu 

İsveç av uçnkları İngılı7Jı,n 1 cesametinde ve o irilikte kıırt-
kovalamak iizere hemen J.ava-ı de muhrip batırılmış. !ar 8.rız olduğu ve patates'er. 
lanmışlarsa da, fena ha".a şart Berlin 12 (A.A.) - Hiiınitl köklerinden kemirerek yere de-
1&.rı yUzünder· temdaı temınc mu tebliğ: virdiği görUlmUş, ,.e almac.ık 
vaffak olamamışlardır. Almazı orduları baş.«uın.ın tedbirler Vilayet ziraat müd;ı--

Biraz sonra 15 kadar hhınin lığı bildıriyor. Alman deııiz3lt1- Jüğünden sorularak mahzur or
edilcn baııkı. bir İngiliz 1 ıava lan Birleşik Amerikanın At:an- tadan kaldınlınıştır. 
teşkili, Scar.ie batı kıyısı i10 t,. tik kıyılan a~ığında topyekun Zeriyat yapılan 122,800 met
veç'in ·en ccr.up nokt.a~ın laki 116 bin tonilato tutarında lR re murabbaı sahadan takriben 
Kaslokrona takım adalan U1.r- dü~man ticaret gemisi Latırmış 273.000 kilo mahsul alınacağı 
rinde uçmu~tur. tır. tahmin ohmuyor. 

(Sonu So. 3, 8ü, 4 de) (&nu Sa. 3, 8ü. 3 de) (Sonu S., ı, 80. 1 da) 

Hücum ettiler 
Londra 12 ıA.A. l - İrıKJlı2 

tayyareleri tara.fından ııaJ.: ;>'U

nü Dant.zige Kı\n/I yapılan t~r
ruz bu şehrin uğradıi;. ıkmc! 
hücumdur. tık t&.aıTfil. ıo llOIJ

teşrin 1940 gecesi yapılmı~· 
Bertine gön 

Bertin 12 CA.A.) - Dııı ı:<
ce İngiliz bomba uçakları Alınan 
yanın Baltık 1oVJJ!l ~hir}Prın· 
den }lirine karşı· t<..arruzr. ı;e<. -
meğe teşebbüs etmişlerdif Hallt 
)a meskiın mahallelerde b8ZJ ha· 
sarlar olduğu bildirilmekte..ln. 
8 İngiliz bomba uça.ıh dURuriu
mUşUlr. 

di? Şi~~k''U gıJdi. Fakat ş~~- haı·,•beler kızısrnış buhınuy•;r, 
beei Sankıi zak Doğu muh~;.,.: ;Almanlar mühim kuvvetlerle 
lir. ı;ab h dunnu~tur, dcnileh~ oazı noktalardan hUcuma b'.lŞ 
l!~J,.nte 3 ~ı a)<~amtı resmt ti- lamışlardır. Fakat resmi tebliğ
l~nıı~ atı;. Mihver kayna~ 1 !er havada ve deni?Ae tatbik e
Yctli ııa ~·enlenlerde ehem;,,~-, uilen ve kontrol imkanı buluıı
lE"E<.cdUf ~ fbıl~cek bir hab .:: matlığı için fiill tekzibe uf,ı a
ıı reyaı:. ~mfor. \'akıa ç~d~ Yıtmıyan usulü kara :nuhareb?
~lere d e c te. ol:ı;n ınuha l lernıe de tatbik ederek zaptolun 
lfunat v;ıd her gıin az çok n~: ı~anuş ~ehirleri zaptedilmiş gı
t>ı:neden~ _ır, Fakat bunlar ı:ı:ı, bı göstermek için isticale bııs
muz mü rı alı~kın bulunduitu-I !adılar. Bir ~ehrin dört gün ev
t k kım:'n bıı· hastalığın ar. ve! değil de, dört g\in sonra 1..aıı
Ht verılmi tar~fından ehemmi.! te?ilm.iş olmasının büyiik hal~ 
Biz, bu <:/en a~azına lı<ınziyo kutlesı nazarında pek eheımot
hah:>r!ı:r ın :ogıı 'malarına aft yeti olamaz. Fakat bu istical''! 
danberı ı, ç_o . eski bir zaına 1 delii.Iet ettiği nıhl halet ~ok dok
Çiııde bir ~ınJıy'.'ruz, Japon!~; kate değerlidir. Anlaşılıyor ki 
lardı, dıırt ış gorebilecek ol,,.,. Mıbver propaganda8;1nın ar~le 
bunu a _bu<;uk Stnedenb~ri' v.e parlak muvaffak~yetlere ıh
blitün y ı:v{1fdı· Rahat' rahat tıyacı vardır. Bu ihtıyaç da da
bi•tun ka c ve azanıetıeriyle hilde efkarı umumiyeyi tatnıl<t 
Çiııe ııaı:aklannın yardımivl~ mecb11:riyetinden ba.şka bir 9~-

Istanbul Dün Zengin Spor Günü Yaşadı 

0•ı u<:u -~mi ak_ ınıkanı mevc·u, beple ızah edilemez. 
r " ~·~ erae ç· · • 'ı tuukavemntJn - ,ınlılerin mil- Rus kaynaklarının da bazı ke. 
o • J '' ~rını k · l d . l\J>oıwanı b ıramu1!:ış sım er. e durumu ciddi veya v.ı-
Çını e?.ı>bılecef n . undan SOt<•a, htm dıye tavsif etmelerine gli· 
<"~ten bir ııaf~~e ınfnmak, ge ·• re, Alman hücumlarının mUes-

c olilu da Ja run ilk olur. sir olduğunda şüphe yoktur. 
:rın '~ş · b Ponlar beva , ,. ını ıraJı:t 1 , z.a. Fakat bu üst" JUk b 
/.\u~tralyayı ı ar? Nede . un ve umu-
nutt • ? 1 . ve llindlst n Yaffakıyetler, Rusyayı çarra
evve~Ç- • htınıaı ki her ~~~ u- buk yere serecek cinsten bir \İJ. 
i(in . . ın meselesıni halle el tUn!Uk ve galebe değildir. Ruı;. 
ııiyas~ırta~fil: a. kert, lktısa~~k lann ıühayet mağlup olacakla· 
tfızönü ın al azaların kıYmeti-.~ ~na hükmedilse bi:e. bu galeba 
:OOğu ıı ne ınışlardır. Fakat Cın imanlara o kadar pahalıya o
ıı- 1 fı~~ııs;. devam ettiği müdJ(t t~r:ıcaktır ki, Mihver kuvvet'e
distaııı~ ~stralyanın ve Hın. nnı _ ~Uttefik orduları karşı~ın
cdi'rr,.,1 ~tıdafaalannın ikrrı?JI ~ acız. mevkie dU~-ürmekt~n 
yazla~ b' il(lOnlann artı~ bo ı ı:;· şka. bır fayda. venniyecektir. 
bulunm laır şey yapmaktan fıcı:,;ı b._ımıdıki halde harbin gHişi 

a rını · +.. • unu gö_. M"h · h Tıııdır• A 
1 

ın.aç ctıııtyccek k .Nerıyor. ı verı ~rc-
k, nım' . ~g o-Sakııonlar bir gün ı ete ı::etırcn zemberekte bir ge\ -
kabili;;~ ~?'1;1za geçcbi!e~k' ~me eseri baııln'!11şttr ki, fen.:ı 

gorürlerse Avu ı ır alamet addcdılebilir. 
' e- Hil.8e.yin Oahiıl Y A.Lt;IN 

At yarışlanna dUn Veli E
fendi çayınnda başlandı. Kala · 
balık bir seyirci kütlesi tarafın
dan taJ<jp edilen koşular nor.nal 
neticeler verdi. Heyecanlı ve 
muntazam bir şekilde geçen ya
nşlann neticelerini bildiriyo
ruz: 
Birlnci koo,.u: (Satış k051ısıı) 

Üç ya.şındalti yerli yanın kan 
İngiliz erkek ve dişi taylara 
mahsus olan bu koşuya dört at 
iştirak etti ve nclicede : 

1 - Derviş, 2 - Tiryaki, 3 -
Cey!Rn geldi. Bu koşunun gan
yanı 100, plasesi 100 ve 160 
kuruş verdi. 

İkinci k~ 
Üç ve daha yukarı yaşta o

lup bu sene kazandığı ikrami • 
yeler mecmuu 500 lirayı doldur
ma.yan saf kan İngiliz at ve 
k:ısraklanna mahsus olan bu 
ko.~uya üç at giı'Cli ve neticede: 

1 - Huma Hatun, 2 - Şen 
kız, 3 - Umacı geldi. Bu ko
şunun ganyanı 3, ikili b~h9i 16 
lira verdi. 

1\-üneii koşu 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

942 yılında hiç koşu kazanına-

Velie/endi at yarışları büyük bir alaka topladı -
Aloda'da yapılan su sporları intizamla başarıldı - 1 

Alman teniscileri dün de galip geldiler 
mı~ saf lam Arap at ve hs
raklarına mahsus olan bu koşu 
ya altı at girdi. Neticede: 

1 - Tuna, 2 - Sevim sekiz. 
3 - Tarzan geldi. 

Bu koşunun ganyanı 32G1 
rı!Aseleri 150 ve 200 kuruş ver 
di. İkili bahis 7 J!ra kazandır · 
dı. Çifte bahis 11 lira verdi. 

Dördüncii koşu 

Neticede: 
1 - Destegül, 2 - Polat, 

8_- Yarat geldi. 
Bu koşunun ganyanı 200 ku

ruş, p!Asesi 150 kuruş verdi. 1-
kili bahis 2 lira, çifte bahis de 
4 lira kazandırdı. 

Gişelerin ihtiyaca kafi mik
tarda çoğaltılınnsı halkın bahsi 
mUştereklero kolaylıkla iRtir.ıki-

oo vesile oldu. Anka.ralılar dlin 
kü yarışlara Aııkarada ~ılan 
büro vasıtasile 7319 lirı>Jık 
hisse ile iştinıJı: ettiler. 

lstanbul ferdi 
atletizm birinciliği 

lstanbul ferdi atletizm bi:~
cllikleri dUn Kadıköy stadıruh 

yapıldı. Muntuam bir fcldlde 1 

cereyan eden ~ a
pğıdaki net.iceier almdı 

110 metre mAıılıa: 
1 - Faik 16.1, 2 - llt>.rıh. 
SOOmeU-0: 
1 - Recep 2,04,6, 2 - Alı· 

met. 
100 ıneWe: 
1 - Cezmi 11.6, ll - ~ 
Jllllılıdı wdtpmıı: 

1 - Güıırr 1.'ll, ' - ~ 
lı:tıı. 

t)ıı ..ıımı 

1 - Selim 13.81, J - tr.. 
ımılenyo. 

Üç ve daha yukan ya~laki 
saf kan İngiliz at ve kısrakları, 
na mahsus olın bu koşuya ~ 
at girdi. Neticede: 

1 - Dandi, 2 - Gonca, 3 -
Ö:ııdemir geldi. 

Bu koşunun ganyanı 275 pla
seleri 125 - 125 kuruş verdi. 1-
kili bah:;i 4 lira ka:ı:ındrrdı. 

lleıj.'ııd k<lf!U 
1ki yaşında ve 800 lira kazan

maınış yerli saf kan İngiliz er 
kok ve dişi taylarına ma hPınıı 
okm bu koşuya di>rt at •irdi. 

Atletizm birincilikleri 
iyi netice verdi 
- lisabakalara ait tafsilat sııor haberleri arasındadır -



Dikk si:DJı yisİI ftk•• 
"6 r la 11Nnsııeat eşyasının 

gcr'llma$ına $ebep olıla 

· lrblı lla bir vagamf a çı n diü.er bil 
yan da 3B t ran 

.. 4 , .......... . 

' 

R 

JUCUJ ==~ 
-==Diyor u .. 

"Ekmeksiz kaldlaa., ........................ ............... ,., ..... ~ 
mudan tu iftektub4s aldık: 

""llunada malOıa 11qlAptaıı do
IQI ben ..... ı..m *'* .. 
.. içiıa.Kanıclılı11 İale ..... 
luftılndan ...,.._ MI slldOll 
m .. kkat .-. lllırnesi7ı. ._ 
le oı.ıu Bana,a pldlna. SqlA-
bla. .... tab•0>eta ... ... 
q berk... ihtf7w& ke ... ... 
oalD ............. br .. ~ ....................... 
lıallnftı~. Ku
va,kkat brnemi dcliltirmek lçlo 
bNra .... ............. ...,_ 
at ettua. Müs&ahsU bıllu.duium
daa ı.u.. venı~ -ıiY
:ı.w.. VQıl.Y.et llıoe llW.~ 
müracaat ettU.. Vllll MuavWJr)e 
Y~• illll~ eenra .urotti 
ı.ati..Y.edıe ver~ cıwabiJie 
.....,.landun. Bir ıı.n.hk bir kar· 
• alRwt• ~ yok m.udur" 
ftmebisBkten haltlll ne olacak
tır.!._ 

ihtiyar kahveciyi pare
aına tamaan öldQren 

katil yahalandt; 
Osküdaı:da Yeni Qellllede m 

aeaedir llahves:illk yapan 6' yaş 
lumda ki Kemalin iki gtla evvel 
..._ bir demir ftl'ldaralt ce
ltiode bulw).aa 151 tiruına ta
mua öldl1rilldüğ9 hatırlarda
dır. 

Zabltaaıa yaptığı çok sıkı ta.. 
1dba&; netlıNsiade cinayetin fal. 
1 ıaeydm oıkanhpıpw. KaUI 
Abdullü ~ım-: adlada biri 
•• tevlıif edllmifttr . 

nw ........ 
fa sımaiyab ,..,.... 

İlle bmadall dıM;rldlll 
fo) p .... a.r. 
derler. 
ti- <mo) 1'I J9i:ldl 

llılrl. JIÜlcı, -~ 
CÜ, bir(~) tar. 
rülemiyecek de~ 
gü& ~tıldardır. 
dar; 

--~ ~ gN tütüave: 
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G-;;~aş f47Jıf• J. incide -
~atma· 

\. - eb,m~ 12.061 2 - BU-

6000 nıctoo: 
1 - Hü.şcyin Raif. la.20.ij, 2 -

Uzun n.tbrwı: 
1 - Glin.er 6 65 2 - .... "-

~ffer. · ' .lu..-

0.bit ntrnn: 

!oo Kenr.:ı 52.60, 2 - 'Melih 

m.al. &.tt, V d t ( . S.). 
6 melde;> filllralan: 
l - Y'liksek deniz ticare o

lnılu ilse 2 ekipi JO 1ı3, 2 -
Yi1bek deniz ticaret okulıı lise 
3. 

w i)ifte b:ıyna : 
1 - Melek, Fıtna.t, Nezihe 

('F. B.) 4.58, 2 - Berrin, Ni
nıet, azlı (G. S.). 

Dlmby Drmm1a.r f'ılı1m 
JW11111: meb-e. 1 

1 - Recep 52.9 2 _ Muzaf 
2 

1 - De\flet limanlan filike.sı · ' · ı -Denizyolları fifilmsı. 
200 ~: yanşı: 

1 - Cezmi 23.3, 2 - no.ı....- . 1 - .Anadolu fonu 'ta.hlislve 
1500 IU'.:tre: 5au. ~ .11.4, 2 - Rumeli fener tah-

ls 1-:- Rıza 'Maksut 4.20 7 2 lisiyesi 11.6 
nu:ıı. · ' - Müsabakadan sonra her iki 
~ısk atma: tahliruye saııd lı halkın süı ekl: 

vat - Ya:vru 86.35, 2 _ Ce- alkışını toplayan gösteriler yap 
. ınışlardır. 

Sırılt'1-a n1hunn: Dört tek haynnlar: 
Lit 1 - Muhiddin 3.50, 2 _ Hn N 1. - Nu.zlı, Nimet, ~Uzan, 

fıeı. evın. Suna (0. S.) 4.45, 2 _ 

1 
nç atma: Melek, Fıtnat, Nezihe, 1.ı.Ü7.eh-

Alô.cddin.'Panıukoğtu 24.04, 2 - her, f~yyen (F. B.). 
llalka 1 Slı.1 mus."ıl;almla.n: 

n X\.YI"ak· l Deıı ' . l - R<x:o' • -- ız tıcarct mektebı li-
'el h (lı"cne~ba:dnan. Sezai, ~ 3 .den Kf1zım 8.14, 2 - De-
l: USabnkad çc) · nız ticaret mektebi lıse 3 der. 

1a.ra 3.Janl .~~sonra k zanan- Abdullah. 
al ~afındnn dal ~!l"t •~• 

ar tovzı ~im. . -· lll.1 - U'.U "'"'' : & işt.ır. l - Lmıll, A.'bdürralınıan 
porları mu· Zeki. lsmail, IDm.iu C1'ıı:.ksimJ· 

b 
Sa• 8.10, 2 - Ilesnt, Turgut, K~-

akaları sim. Petro, Satı (G. S.). 
1 teımnuz 

6 
{ı-ıttıe ıı.lı\ıruınn: 

lnında. havnnıo e::::ııik ~} >'a· 1 - Gın.i~ obnınmım 10.8, 
b~milc Ynpıl;,un halefutı do 2 - Ana.dolu fener ulamanaB.i 
lntıs:ıbaJ·aıarı d~yan su soorıar. 10.12. 
da vauurı un MoCLt ko~•un ...... ha rnn ltaı~n h~nca.hınç <'\('ldu- .ı:ousa kn.dnn sonra der cc a-
önilndc hk hır eevirci kütlesi lanianı Amiral HiisnU Gökde-

y Yap:ldı. · nizer tarafından muhtelif hedi· 
Rn"1arın teknik - Yeler verildi. 

.eunlardu-: neticeleri 
ı 1' çnta Dün tii • 

ıs 

2 :. &!m~0< <G S.) 10.23, maçlıı.-rı 
T Taksım). 

174lle .varı.ırı: Şehrimizde misafir hulu-
l - İbrahim (Be nan Alman !I'~nisçileri dün son 

2 - Veaa.t (B ykoz) 518, kar.şılaşmalamu Dağcılık klii-
'l.l.;ı!{ r·Utc 1r,ı cykoz) bü kordlnrında yapınııılnrdır. 
1 - Nazlı <b..ı.ular: Neticede; 

Nezilıe (li', 13.) · S.) 5·40• 2 - Tek erkeklerde: l{oh, Ekerli 1 

Su W.lraı1: · 4/6. 6/2, 7./5 fro.zandı. 
l - lift.d.i Ç'ft 2 _ N~·· (Deniz tit'aret), ı erkek! rdc: Koh El.eı1 

ıl,: •·-!'!ftn;ı (Deniz ticaret). ~ifti Hnsan, Fchını çıftinc l./6. 
.... ,._ "' 6/8, 6/0 kazandı. 

rn~"; n ı.~~T .... k . n.,.1 •• ı. A ~· 'Müsabaknlnr sonunda galip-
- \. a lnl) ~.u, 2 - "~ Y-- l)n)rl-n .. 'Mı uhhn•p_:ro:> .. Q .... f'ıı"-
::::~::--:-----...:~;.:...:...=::...::~~~oa.n~~m~m~Uk~aa~ı~a~t ~ar~eıııu_ıı ______ _ 

- n " ta:.~ ı . J{or,ıuta . .... ııtcille - ' 
"Bu gü~1.~ ~~~demiştir lu: 

k\1tsal lıR.tı;~ ,~'.~.cnı~ızi .r:ıt! anda 
ı~-u.-. .. 1 ~ \~ tnı·ıhı hal · . 
"'1-1. ..,,, e ~yı ıca. .. . ' 
1.:mmı b • 6~f.. nuuR ve ıuı· 
farı ll'dasır ~ ı.~n~1:1 ._l~ttc
cavn ~lnd u· 'tun .. u mti] lal 
Lıöniuı k 1 1 .s nnı.z Bılvi~k 1 
Ti.irk uJ .ı.ı:gahlık yap •n \'e 

W!Unuıı. u' ı k • 1 ve lıatıl1\Ia "ue::31." beye<'au 
t rı.ın l:aı}l'< n~ • 
~vnzi Beledıvc b ,....... şu mu-

vı huzurun.;ıa b .nasının llliın<"" 
'J u ı.uuu gu-· u 

6amnktay!~. 1'alih ~ n .. ~:~
~ bQyük 1\üf c le dutun 
§Ukı nn ~ı>Uııi.,~lı nıııw.et ·ı;; 

......... orcudur 
Okul ır · 
• Ô ~UhYtmı )1 

Okul ko (lijtlm'i 
au sözlerl mutaJn ~nuıdan sonn 
lcrint vcıımı~~e. me son öJi.ıt-

" c.~ • -ıı~ı.ır • 
.;ıa~ir:ıli . 

nıuuu g" ~bı-velıler. ' l .. .. un mUna lJ t l 1..9.ttleritn.i 8 · ı.ı .ı.: ı non ~ 
etmek iste;i~;c şoylecc lıUt~a. 

Her muvafafk' 
lihı, Vfl2ife lı ıvct \"u teki'cnıi 

. Vnlıntl h' ve mesuliyet' a ı tmı.t1: 
!8.cıvert olbi ı l~l tıtlc::ı.t;'lnı, dün 
ıkE'n, :r.artn b k' se talebeleri 
,. 'i olaca~ ı elbı li Harbi-# E;ınızı, ordu ve nıilletitı. 

K 
en kuvveUı güv.cu ka,yn:ıkla.ı ı 
bullUldıJğunuzu asla unutmıyıl 
nız. Mcsl~ğiniz ve vnzifcniz. 
Türk yurdmıu kormnak ve vü\c 1 
seltmek oldut:;'llna göre, ~cr;·fi ı 
kadar ehemmiyeti de bılyük-
tür . ., 1 

Okıll k mutıını Mtuşl.ar tt· 

sında biten nutkundan onru.. ! 
mezunlann birincisi ebmet 
Yontar ark dnŞl.ıirı adına ll'U· 
kabele ederek, hte e_tti.k' ,,.. 
ri vazifenin ":iikscldiğini mfü.~
Tilıt olduklımını -belirtınlı} re i..'~ 
il'eOe son vcrilmisfill'. • 

Konya Lisesinde 
K~. 12 (;A.A.) - Kuleli 

Askeri Lisemnin kurulllf)unnn 
97 iucl yıldunumU diln bilyiik 
bir törenle kutlandı. Mek'"eh~ 
bitiren genç isclilero diploma
lan verıldL Bu "lllün:ıscbctle 
mektep müdürli bir ııutuk ş,.-yli 
Yerek mektebin pat'lak hUırıı
larla dolu olan tarihini tel.tar 
yw,&bn13, buna mektepten tıi
rincilfkle mezun olan to.ıcbe ar
k!idaşlan namına cemp verou.Ji 
tir. ~e güzel bir geçit .ree 
mi ile nihayet verilmiştir. 

Aman ar 18 g D)İ 
daha tnrdık a-

iriyorlar 
- Baş tamft 1 incide -

7 ,,in tonilatoluk b&ıjlta. bir 
gemi torpil~e hasa.r:ı uğratılır.lş 
ayrıca 3 ticaret yclkenlis.i de 
top ateşile ba.t.ırılnm.1tır. 

Bu kayıplar, tan.muz ayı ba
şında.nberi Atln.ntik, Buz Ok
yanusu ve Akderde denizalt.ıln
rmuz tarafından batınl!ın dii.ş
nııın gemilerinin sayısını 250 bin 
900 tonilato tutannda 811 gemi
ye yükscltırnektc ve bUtUn cep
helerdeki düşman mnlzcme ve 
faşe münakalıltııın nf'ır bir dar
be tc~kil etmektedir.' 

İlj dl} nıuhriıl habrnuşllll' ! 
Alman hnrp tebliğinde ayrı

ca şu mnluma.t vt'nliyor: "İugil
tercnin cenup ahilinde chafif 
muharebe tayyarcleııi bir d~· 
man filosunu mensup Bd muhri· 
bi batırmışlardır.,, 

Harp dw- • • 

'JlENI SA.6AB 

1 AFRiKADA fınayotta ad 
- Baş tamfı 1 incide -

Vi~İ Ü O, ti bir çok yangınlar ve o meyanda 
• bir gemiye isabet kaydcdilmiş-

gali pı·otes O etiİ tir. Yangınlar 120 kilometrE:li.k 
Vic1ıy 12 (A.A.) _Yarı res- bir mesafeden görülm.cktcydl. 

m1 olarak aşağıdaki not ne~re- Afrika Kıı·"''"rındc. Bi"" 
dilmiştir: Hava lrtu"'har~besi ' 

Birkaç günden'beri Comores 
Fr.ans.ız takım adnlnn gn.ıpun- Bir kaç ~iliz Bofa.~r w:a-
dan Mayotte adası Radyo • 'l'el- ğ"ı Cumartesi sabahı tıimal Af
graf merkezi muhaberele.rirnize rika kıyılan açığında. Alman 
cevap vermemektedır. Yn.bancı kuvvetlerini tncııyan önenlli bir 
kaynaı:<ln.rdan gelen haberlcro Yunkers uçak teşkilıne Tnst'a· 
göre, hiçbir müdafaa vasıtası ınışlar ve sayıca ilstünlU~no 
olmıyaıt bu ada cebri bir baskı- bakmadan savaşa girişmi~ler-
na hedef olmuştur. elli: Yunk 

'Buraya 22 teınmw.da 1ngili.z • cı:s uçakları bir çok 
kıtalarının çıkarıldığı sanılıyor. <;ili motöı:IU av uçaklarwm 
Fransa hüJ,Jrfımoti bu ,·eni te- himayesinde bulunuyordu. ET\ 
ca.vilzü protesto elmiı:;tir. az 12 Almaıı m~ağı tahrip ~.:n-
• "' miş veya ciddi surett-e h.asc'\•·a 
Isveç Üzerinde u<'Tatılmısbr. İngiliz uçakl:m 

hiç bir kayıp v.crmem.if).leı:dir. 
- Ba.ş 'tarofı 1 incide - Alman Tebliğinde deniyor ki: 

!svzç hava karı;;ı koymJ ba- "Mısırda El Alcmeyn mrv.d 
tar~aları ateş açmışlnr v.c t ıgi- t f d k 
liz uc.nl lı:ı.rı batı istitraD"'' tıne e ı·a ın a i çetin mulıarebclt.:I devam etmektedir. Muharebe 
dönmiişlerdir. 

Arcsund üzerinde u.ça11 ta~- eve pfüe bomba tayyıı:relcriııden 
yareler Daı.iınarlta ve hvcr mürol.ke, filolar af,#JI' ve pek n· 
karıjı koym?. at "'İylc knrc;·l,ın· ğır capta bombalarla hı~il z 

-Baş iarafı 1 incide - mış1ar.dır. Iielsingor ile He'~ ııg mern:i!crine ve motörlü grupfa-
Bina berin, müttefıkler, açı- bor.E' arasır.dn ~1·ı:ınm Uze"ı 'F··r ~ tm' 1 

1 

lan delikleri kapanıak, kuvvet- " " •Ll'• "' "' - ra tan.rruz c ış crdır. DU..cmı' 'l 
lerini serpmek ıztıramuı kat- ribot sen iı:ıi durmu~tur. 'Karşı ağır ha&c'lrlara uğraWmıştır. llJa ı 
lanmnhydllar. Dağınıklık, zııa· koyma obii~Jerinin bir pn:·çası va muharebelerinde Alman ve ı 
fa. siiıiikliycbiliıdi. Hel~inghorg halkından tirmin ltalyan tayyareleri 14 düşm~:ııı 

Bununla beraber, Orta S u-k- ~Y.,aı~·a.ı~a'!'!'n~m~a!::s!!ıı!::'a~s~e~b~e~n~o!'!lm~u~-:ıt'!"'!·"'!!ır~. ~ta!:!!:y~y!!!!a!:!re!:!s~i~d~üşurm~·~· ~U.S~l!!e~rd~i~r!;.'!-' !!'!!~ 

Leyli T1p Talebe yarı unun Tıp ve 
Eczacı 1u mına alınacak 

talebenin kabul şartları 

t.'l ımıh..ırebc teması 1 iby1d:ı 
idi. Tam zamanında kuvvetle
rin icra alanına süriilcmçme~: 
korkusu ve Oı ta Ş:ırlcta enmi
yct mülfıha1.nla.rı, 1 milyona 
vardığını temin edilen kuvvet
lerin serpilmeleri ııeticecııni do- :ı - 1steklilcrln, aşağıda ,-az.ılı vc.sikalan Uımamlnmıs olduklnrı halde 
ğuruyordu. Ilu, bir dfü;uncedlı' ve 'I'ıp ve Eczacı kısmından luın,gısine g1rmek lstcdil.lcrini ve s:ıbi• \-C a~ıtt 
ki, kanaatimce, bir bu :ıflıdır. adreslerini bildirmek 6Uretllc dogrudan doğruya Sıhhat' ve tat.irruıl Mua
Orta Şarkta emniyet, Süvcy- \'enet Vckilli{!ınc istida He ınüxa at etmeleri 15.zımdır. 
§in elde bulundurulmasına h'lğ- Tam c\•raklıı ynpılan murororltlar 8JJ'JBı kadro ihtlyactndun ıazıa olur-
lıdır ve Büyük Britnnyanm can sa, keyfiyet gnzctclcrle ilan olunacalttır. 
dam Ti Akdenizdcn geçer. ::ı - Knbul munmelcsı dilc>kçcniıı alındığı. tarihe göı-e deW vcslk!ıların 

Hazirn.ııın ilk günloriıı.de ta- tam:ımlnndlfı tırihe core yapıhr. EkS:k e\•ral. ne milrocaııt cderllcr \CSlka
aıTuzlar yi.metilmiye b:.\zu·lıı.n- ' lannı tamnmlıyncnltlım 't.ıl'ihc k •dar ml\racı:ıat etmemiş soyılırlılr. "Dılekce-f 
dığı resmi dcıneglerde.n anlaf}t· nln nlındıl!ı i tcklilcrin tıdre ıne bildirileceği gibi kabuı ednip edllmedığl de 
lan Jngiliz - Mı.sır ordusumuı zcımanmdn ayrıca yı:ızılacal::tır.,, Veılkoları ba.!bınronın~ dilekçelere cevap

1 

100 bin mevcutlu olu~uııu, ka- verilmez, Ve bu dılckçeleri üzerine hiç bir muomele yapılmaz. • 
marn ınünalrnşalanndnn öğt;e- 3 - F. K. B. sınıfına lıst>Yl veya lise derecesinde oldı.iğu Maarıt vc
nenlerin hayrete di.lştU.kforinde killiğince tasdik edilmiş okulları en n~nğı iyi derece ile bltlrmla o1;ınlıır 
şüphe yoktur. alınır, F. K. B. den yukarı faklllte sınıflan i~in bulundu.i?u f:tnı!J pek iyi 

Libyada ilci ordu be ııyöan veya l.Yi derece ile ttc.-çmis, yabımcı dıl ve askerlik imtı1ıanl .. rını ve..""IIliS 
fnzla biv zaman zat:fmd:ı. .nti"'ar olnwk,, Tıp FakHltesi 3 uncu söınestri icin F. K. B. sınıfını iyi d rece ile 
y.~e\J.adç~. l!nl.§1~· •• ~e- bitirmiş ve \•lzclerinl en ıyi v:-ra i>ikleıeco ile vermiş olmnk., ıuzı!lldır. 
ruanustı. Malta, dövi11üyoıilu nulurlar. • - .. _ ..... A.U• 

Bu biricik Us .. o bn!; ka1 {'rtılmı- 6 ıncı maddede ya1.ılı veılllm\arı trunam olarak gönde.mıl,s olm k arl 
yordu. A.vı:upanın doğu • ce- 1 - Olgunluk iınUlıanı ve llııc bitirme dereceleri (pclc iJ'I) ~: Uo 
.nubunda ağırlık meıkezlerı ku 11 - Olgunluk imtUuını Crclı. ı.>i) l' bitirme (iyi) olanı-

0 

nr, 
rulduğu, hatta yeni fehhlrr ar- IIl - 0lguu1uk ifl'tıııaru (jyi) luıe biti.mıe (pek M\ nlA~r~r 
lw.,c;ıudan kogulacağJ clııy~lu· IV - Olıtı1"1JK lmUhnn\ ve- 2•1:Q..U..u dC'I'CCOlcti (iyi) otn111r, 
yoıdu. Bu slltunlardn '\'akit v:ı- v - ~ıp fakllltl'&!nın mubtl-lıf eını!lnrına devam edenlerden (pek iyt 
kit izah rdılclıği gibi, her ~ey- ,,~ ıyi der.eceiiler). 
don öaGe Mihver hed.er.rıfa S'U- . 6 .- !~lan 22 Y1 g;kın ~lıuiliı~, Yurttn okumayn ve ileride mccbud 
vcyş oldn;';u. Dl.Cy.dan!:hı Hı. Çe- hızıueUermı ya~ı.yn c~cı o\:ı, k btt hastalığı veya tırwuıı. buluunnlar ve 
kingen davranan lt..rıl\1811 aı•ıc.a· evliler knbul cdilmcz"Lu. 
dalarıom Jkınali ettu.ıivct altı- 6 - Göndcrllccek \•esıkabr ş,ulfırdır: 
na almak Ü7..QrC, tch1ikeyi gi'\ze A) Türkiye Cilmlıuriyetı tcıb:ı:ısutdan olduğunu bildiren nilfus hilviyct 
aldığı da göze çarpıyordu, Te ouzdanmın astı. veya !otoğrafi.ı ve tıısdilill sureti, 

ebbüs, ita.ti idi, ar.tık, Llb._ya- B) F. K. B. sınıfL i_çuı lise blU,rınc ve o~unluk tıah:ıdcttıııınolcrln zı u.ı;lı, 
da.ki M:ihver ordusunwı 00 bini veya Giıhndetnruncsl heniız ta3dlkten gclmemis i$e Lise ?ılildürlüfliuiln bi
g"'" nediğin~ de inanilnm9.zdı. tirmc ve olgunluk dcrcceııint do g~ercn foto~ ve tasdikli bir vesi.

Olaylar~ dı.inilnüswrdeki ek· kası (bu vesika talebe tnrafı.ndan doğrudan doğruya Lise müdUrlüğ{lnden 1 

sıldiklcri ortaya 'koydular ;Av dilek&e ile istenir ve mlıdUrlliırten sılıh:ıt ve tçtimnI Muavenet Vekillif:ine 
b c yı geçm1'Jtl, e3ndcrilir • .Liseden bir yıl veya d.'.ıb.3 önce mezun olanlar bu müddeti ne

Bugün, '.Mıslr toprnt:tarımla rede ve ne suretle geçlrdildcrhıJ. bir vesikıı He bildirmeğe mC<.'burdurlnr.) 
sav f'ılroa.ktadır e MlSU' m~ C) Tıp Fnküllesl blıincl sınıfı için.F.K.B. imtihım noUarını, \'C üçüncli 
hedeftir... ~mestr için F.K.E. inıtUıan ndtlle vııe uoılnruu bildiren Dcka."llık vcslkası 

~uchinlcck, hnıekftt plaıila- (Bu vesika !!ltcltll Uırııfıncb.n deknrıltktnn alınarak di,lekceye bağlanır.) 
nnın tertibinde 5unu d~üne • D} Okudultlnn füeden 'Ve;ya 'O tanın emnlyd id:ırcsın6cn ııhnm~ 
cektir: ili hıtı t::afıch. 

a) İki yanı dayalı ".Elu1e- 'E) :Basılnu.s öıııc!in öoldurultııuş ve üstilntle tru<:dildi fotoıcafı bu 
meyn ınüstnl1kem hattını kup· tun.an lıfr sıhhat raporu (Hastohnue bna t;ıbipllklerl bu rnporu mühürm 
ıtmnmn.k, uıd içinde istcklıye vc.rır.) 

b) F.azırhklıı.rı bütllnlediltten Muayeneler :Ankara. D ,ytrrbllkı.r, Erzurum, 'Haydnrpnşa, Sıw:s, Numu-
aonra haaım ordu .. unu ıatm.ıılt, ne luıStahrmckrllc iııt..,nbul C'ocuk .JI:ıstahnncslndc ve Adana, Aydın, B lı-

Mısırda harekat, biraz id· keslı:, Bursa, bmlı', onyu; Samsun. .l\!cmlcket Hast..'lh:ıncl!!1'1nde ynpıb
detle devam etmehle embeı:, cnktır. Munyene irlu k1.cklller, bu hnsbh:ınelcrin bulundu~ v11.~etıerm 
bir tevkif ve irtfuıır devresi ge- Silih!it ve 1stimn1 l\iıuavenet MMüfüikleriıw bir dilekçe Ue b!zzat mUnıcııat 
cirmektooir. Buna meclıuur'yet cfü.'Cclclcrd.lı:. 
de vardır: "'F) .Altı tane foto{.tr..tf (OO{fuOOcn lllırım.ış \"e '4.SXe ince klıtıaa b 1m ~ 

a) Saflarında 'büyük .bo,..tuk o:tı~aktır.) 
hır asılan orduya yeuid çeki 'l - Kabul cdildiltlctt kcndUel'f.ııe tcbli! ohınanl:ır, Yunb lltihsık e-
dilzen vermek, deil:en, brnrft n::ı!ıda 'J'tızflı ve ?:QterUk9e tnsdiKli bir t:ıabhrrt senediı l 

b) Takviyel rin \'Üru lunu birlıkte götürmc&e mecburdurlar. Ta.ılıhllt Sttıct~iz veya 6rnctıne uymaytn 
beklemek. taahhüt ı;cncdiYle Yurda n1iırncn t <Wenlcrin kıibUl ınu.'llllelc::i ~ npılmıız 

c) Manzumenin n~tnıı tin (!lu Eencıt ist.okli wnfınd n aynen Wi:llim ve !mz;ı edilecek, \ e n1t kısma 
den ve nrazinin mennatinden örrıe~ndc görilldüllu &i~i kctni tor flııcruı keza uynon ve tlmamen yazılın .. ~' 
faydalaı· çekmek, iJ1l"aılannoaktu·. 1 

d) Bir dilziye !Yönetilen dar TAAHHOT ENEDI ÖRNEGI • 
beler ve fu>tüıl ruı:va :k-uYYCtleıi ~yli 'I'lP !J\ lcbe Yurdunn kııbul:edılerck herhanrrl bir Tıp f k illte in-I 
ııin hnmlclcrilc dil§mauı ~'lPI at· den tnbip olaı:nk çıl1.t1~ınıda 2000 sn~th kıınun mucibince Yurtta c çird ğim 
mak. zamnnın (t tillcr de dahU) ~le ikl~ikadar bir müddetle (1) Sıhhat •·e~ 

USYADA 
- BCl§ tarc.jı 1 incide -

miştir. Rostovda. ve Kafkasyn. 
sahilinin bir kaç limanında as· 
l:erl stratejik hedefler bom 
lanmıştır. 

,V oronej'in şimııll gatbisindo 
dlif}manın ~elini kurtnrmnlt i
çin yaptığı taarruzlar dilıı rte biç 
bir netice vermemistlr. 63 dile· 
man tankı tahrip edilmiştir, 

Orel'in §imal v:e şimali g:ırbt. 
sindeki sahada. dil.şına,n m~ 
miktarda. piyade ku.vv.ctleri ve 
t~la taarruzlarını tcktar 
etmiştir. Bu taarruzıa.r ı:nı.... pUs 
kürtülmü,ştür. o-• 

ll Temmuz glinij. Soyyet iıa
va kuvvetleri 14 ta.yya.r.e kny
betmişler.dir.,. 

Rus Tebliği 
Sov.ııat öğle 'tcbltqi de Mtdur: 
"Dün gece kuV\·etlerimlz V o

ronej :rakın!arında 'Ifantemi
rovsk çevresinde LL sicht!.nsk 
kesiminde düşmanla çarpttJ"".lIŞ
lardır. Cephenin baska kcshrlcr 
rinde önemli hiç bir dcf;ı~ikhlı 
-0lmamıştır. 

Almanlar. uğrndıldarı ~2"'l.P 
lnrı hesaba katmak.sızın Yo , -
neJ yakm1arındahi çarpışmnlu
ra taze ihtiyat ku.-vetleı·i slir
meğe devanı ediyorlar. 

Lmıdmya GCJ -e 
Londray.a .göre, Alman t er

ruzu Rus cephesinde 3 ısti, n
ınette yapılınuktndı-r. Cepheıım 
uzunluğu 300 kilometredir Za
mı:ı.nımızıyn en biiyilk tan'~ ve 
lınva çarptc;ma!arı olmaktıı:i•r. 
Timoçenko Don ne ıri üzetinde 
füı.vnıım ktadır. 

Almanlar Rus uıiıdafn.a~"'lda 
gedik s.cmaü.a çalısr.,:ıhtndırl '-1'. 

Fakat bı b~h Mosl·ovn.dan a
lınan babcrleı Almnplm ıo de"ın 
Uğine lıiı; bir yerde nruıı?. cie· 
medikleıim b'ldirmektedir. 

Alman ba<;kısı s!mdi Y oro
nei üzerindE'dir. Kantemirovlrn
nın vaziyeti de giictlu . Mo. V.o· 
va - Rostof hattı i e şımali ke
silmiş bulunmaktı:t!lJt. 

Ka:roU Ber1ıa:-ı1n T«arrtır: 
Finliındi.ı a radvo u, 

rın Kareli Berzahındn 
men ile tanrll1'.o. g ctık 
akgam bil:ii:-rniı::tir 

Ru .. a-
1 i',i ttl

rim bu 

Milli tasarruf 
işJcrimiz 

. - nn,., farafl 1 irıclde -
Tü:~ıer m'1denı h rbiıı d •b uı-t
~eruu ve ko~uları.nın ıztıranla
raflan~ı knsip"'Rü:Jtlr!.rlı. ı .. m qJ

clbettc 1-rı.Wmak isteırn.•.zl~r. 
:&riine rÖJ:'e 

Bcrlin 12 (A.A.) - Şilldtrli 
Saracoğlunun Bai\·ekıllığe t t,yi- ı1 ni Bcrlin si:;·asi .milıfillerinile ~ 
hemmiyetle bclirtilmı:-~:tcxlir. ~~ j 
racoğlu 'B.crlin~. Almanya ile 

1 dostça mUnasebetler idame et· • 
mi'f bir ş:ıhsiyet oforak tacı.n
maktadır. Tür"'kb'emn .;on ~ e· 
nelerde;k.i siy.nscti ~ t'lll Ba •e· 
kilin §:ılısJna s.iJa flUl"C t bağlı 
bulunuyor. 

Ankara. suika<>tcile!"jniıı Jiltt· 
bak.emesi vesitesıle yaJdlan ha
rici teşebbU::1ere Türkiyı-nil' 
karş.ılrn}'IIla.ğa muvaffak olm:ı
ftıı 1( a Saraco5-lnnun roil!ıim ro
ıu olduğu Bcrlinde bclırtHnv•k
tedir. 

Vali geliyor 
Met.hum Basvo'kul doktor .de 

fik Saydamın ccmaze me?"tırıi
mine i,c;tir k etmek iızere Anı..n. 
raya ~"t:miş o1an V lı d lttOT' ı 
Lütfi Kırdar !bugün l}C:hrin ize 
dönmüş Jbulunaca;ktır. 

S .. !r tar da 
-"B~ f!arc;J 1 üwide-

Diğer taraftan Mns r T l"lrll· 
liği zirnat islerinin aksaman. -
sını temin.en vfül.yetlere bir e
mir görıderınioq, zeriynt yan"'l 
okullarda hasadın muntn.zr:m:uı 
yapılması maksadiylc erk k n u 
nllim1erin l\'ilayet sınırlnn hr.t 1-

clne ~ıkmalanw men tmi ' r. 
Kadın öğ'retı:xıf.'Iller bu i en m•ı 
af tutulımı~1ır. · 

• Me vın 

o 
!:!_an: A. C. St1T11ç 111 

Bayan. Qehre Scmıtırt:lran, 
~yetten titnm, g6zh:-r dol 
doht; 

- Bey! .. Be!li dinlet 
Bay, kaBlar çııtık, gözler mt)( 
hinı bir noktaya sıı,ph, rut ~ 
1~ kesik b~'llflrlarını ~leye 
d.ialcye: 

- Söyle ne vnrT 
- Ç'.ocuğun ayağında ayali.c 

kabı Jca1madı. 

- Kavaf işi çocuk kundura) 
lam yirmi lirnyıı. Ay b~ gelsiıl 
de dü.-;llnürüz. 

- Kiıl:üğun pnntalonu Uym& 
li_yme .• 

- Ben.im eski pan:tulonu kı 
iç gıydinrsin. 

- Be.ulın de elı'ilcm içine ÇJ.o< 
.kacaı'k k •a.f etitn ka.JınadL 

- Benim lıalimi görm~ 
musun! Ay başı gelsin de dl!, .. 
şü.niıdiz. 

- Komür da ;tbnaya başta.
lıır, brui -bir ton alsak da; 

geııe.n fieneki gibi titrCII4esek. 
- :Maaşı alınca ilk i§lın k&. 

mür nıcsele.siu.i ıhalletmnk oıa~ 
cal·. H~lc bit• ny .ıh t ı.t:ı.. 
hm. 

- Köşcdeh bak.kal 
dan pirine ver-voımuıı 

- 'uhtekir Jıerif, i 
b vermeli. 

- Zeytinyağımız a 
dı. 

ytız en-

- Yemeği sade 3· 'hle tl;şi ... 
rirsin. 

- Sııde yagı ııcrcde nyot~ 

- 'levsim yaz. Çirotl, , sal 
ta üc va:k.it geçiririz. 

- Ev sahıbi her gün tlrunJı .. 
yor, artılt ad d 
rum. 

-- Ay bs.~ı u;"'rasın ! 
- {"ıtm"!JU'Cl ht1dtn da m.n.t 

cdı ror. Geçen ~n çağırt'..lnı, 
gclm i J3 n ;yemekten. söki.ı1r 
dikmekt.en ç n ım yet~ı
yorwn. 

- Ay başı gelsın le onun d 
hog.~hı'ı} •.€'mi?.1~nz. 
ruycırsun. Alacu<;ın ,a.ylı'k 

oy 'kl Pmın \}?'UI1Jlllll kup • 
mnz. 

- Allah kerm1, geıecı-..k av 
alnııyacak ıı:ııyı..z? B•raz 

inl61." efen · . 
en '"ylc diy rsnıı. ıuna 

pıya g nle-r benim • ?.A;mm e
tini ~iyotlar. 

Ne. ya ahın efendiuı, ger'a 
k y uu? .B.ira.z acn de u-

- ':uAi 'ben iı.zülmii; 'fr mu-
yum? Scııd fa.do. u. .. ,:u · y 

(Muna.V,C<re nün rk :, a, .ndt-
nak mücadeley dökiU!ir. 
Bay~nın göz. y~lru:ı boşalJtl', 

bay c ketıni h.apırun 5niirı ıe 

ına geçir~ ek kağ fırl ı 

ve perde iner) . 

B"yazıtta t tik met fırını 
h bl '\'t: Tcki!'d:ı.; un fabrik m. 
milsteciıi Mehmet Gırgııı'i:ı 
o;.ııu "cfa U ı son sınıf tn. e
b~ in len c~ hit Girgirı. b~J' ay
danb~rt mU;ıte.:l olduğu ın f• 
sız tallJ.:L<ı.n rurtuınmıyaro.k 
Ralımetı Rahmuna kı:ıvuşm ş
tur. C' uaze namazı bugiln fh:ı
di "a:ı .. u Beyazit c&munde kılın
dı'ttruı sonra nıle mnkberc ine 
dclnolmıacnkhr. 

"Elalem.eyn,. listn:h m mm 
takası z:mıanJa bir t arvuzun 
çıkarılnınsına imkan verebilir. 
Ancrı.k. emin adımlar atm k da 
şarttır. Her ecy®n :vvel kuv· 
vet vaziyeti ıitnırada rol oynar; 

~tim:ıi Muavenet Vckfilctini:ı l.ilzum gar.cceği mahalleı:de • hi%n et iLJsıoı 
l;:.ııbUl etmcdl.L-im Vq,'A muııyy.cn mut ti bitimıedcıı hi.mınti tcrkcylc u 
t:ıkdirde Yurtta beıffiln .is:ln f>tır!o1u !l anın iki k 'U ~ ve Tıp ~-·.kselı De z Ticaı·et mektebi 

'.Mihver ordusu da dul'111adruı 
beslenmektedir. Bu ordunun 
gerisinde henüz emniyeti elde 
cdil"miycn bir deniz \'..e biiyUk 
ıgüQlüklerilc ve uzun mmıhal.c113-
rrile kızgın çöll~r vnrdn:. lng'iliz 
oı;dusu, yakın ikmal ka.yııa'lda-

r.uıdnn kkuvvct e.lmaklıdır. Ha
va kuvvetleri ode akıp gıbnekte
dirler. 

Bu.,.ünkü ·aziyetin az del{ 

tııhsillmi it'!:lccttil:im veya sıhhi uebep.er .d şında F<ıkWtedcn daitn1 olıır:lk 
çıknrıldığtm yahut Yurttu bir scncdc:.ı az bır müdd.,t kalarak yurdu tcrkcyA 
!ediğim takd rcle bemrn İÇJ.n snrfedhı ı obn parayı tamamen ödeme 1 

e bu taahhüt "nedi mııı;ibinae b ı ıeo Jsknecek pnralar lcln, ödemek 
meobudyctinde oldu~ t hUın iti ··n % 9 faiz yüı:Utillmczl.ni ve nooo 
seyılı kıınunun dıgcr cezıü ukum~r• uu de hakkımda ta~bıı ıni kabul ve 1 
taalml.tt eylerim. ı 

ıl olması ihtimali v dır. H_ (1) 
iki taraf dn 'biran ö e k · Y.urdıma knbul 
so ttcu cl. k ' 3989 s:ıyıl knnun 
T bbüs, hazırl4,-T.:nı ilk önce Vek'!\letinin • • 
b~tir nindir. O scbepl ha: ket· (%) Ec.t.adbr ıidn :ııoo 
ler nıevziıdlrler. (3) EczDcı1ar ialıı !>.t_QO .lira. (67'7) 

lüdürlüğün en 
a;ı 3ıg19:ı2 g nd1.n itibar n 
,.,t B 28/8/tlU g mfu10 h:adnr dev 

IJ mnr 00 
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lstanbul Küçiik !,ıhhat Memurları 
Mektebine talebe kabul şartları 

YA.ZAN: M.S. Karagel TEJ.R}KA No 1'1 

v~~~~ak~ah~~!I 
- Şimdi eşler için bir §eY IÖY-ı birbirlerini ortadan çıkıu-amı-

liyunem... Yacakla.t-ı anl~lıyordu. Yörilk 
- Usta! Yoksa Hamyı mı u- Ali ile Mcmo, dinleniyorlardı. 

yıyacaksın bana!.. Yarım saatlik mülılet pehlivan-
- Belli olmaz.. Dır bakalım lan hıza getirmişti. Yoı'g\li\ 

D1J galipler belli olsun bir kere.. oldukları halde pehlivanlar can-
Demcğe kalmadı. Deli Musta- Jannı dişine takmış süra.tle bo

fa San Mehmedı kaptığı gibi ğ:uşuyorlardı. Hacı, hasmını 
sUrdü. Güreş heyecanlaşmıştı. hu yanın saat içinde mağlfıp 
Yôrtik, Cazgır lifi kestiler, göz- etmek için çırpuuyor duruyor
lerini meydana. dlktiler. M:ustaf a du. Faka.t Kel Memiş de dur
lıasmını fena kapmı§t.J. Fakat muyordu. O da basınını yenme
&rı Mehmet, gUzel bir gırt.tak- ğe çalışıyordu. Memiş, beraber· 
lama ile hMmlDı durdurdu. Mus- liğe gidecekı müdafaa güreşi 
talanın hamlesi boşa gitnıi§ti. yapmıyordu. Sıkl bir boğuşma. 
Sarı Mehmet, sinir içinde idi. üzerinde idi. Hacı, hasmının 
Yalnız Saıı Mehmet mi? Hacı, inatçılığından, sarı oluşundan 
kuduru~ ordu. GUreş dört saati müııteki idi. Memiş, icabında 
bulduğu halde .lah.ı halfı bir bü- zorla oyunları bozuyordu. ne
yük orta pehl vu.rıır>ı ortadan çı- li Mustafa da beraberliğe götü
kru-'.unamışt.ı. Giireş böyle uzar- recek güreş yapmıyordu. O 
tın hem berabere gitmek vardı, da Jıızla güreşiyor ve, gıılip gel
hem de galip gelse de yorgun meğe ç.alışıyordu. Bu, yanm 
dü8Jllck vardı. Yörük Alinin ga- saatlik giiüreşiıı ne oldu -
Jcbesi Hacıyı düşündürmilşt:U. ğu belli değildi Pehlivanlanıı 
O, kendi kendine şöyle mülih~ boğu~alarına bakılırsa bic bir 
za ediyordu: hüküm verilcme7.di. Ca7..gır, 

-Bu, küçük çok yaman şey.. güreşin berabere kalacağına 
Uzun Ha.sanı meydandan çıkar- hWnnetmişti. Yörük Aliye rlö-
dıktan soora iş fena... nerek: 

Hacı, daha kel Memişi yen- - Yörük, ne dersin güre~le-
meden Yörük Aliyi düşünüyor- re? 
du. Güreşin dört buçuk saatine - Belli olmaz usta! l<'aknt 
doğru Hacı, kel Memişi kaptı. bizim çocuklar çok iyi güreş çı
Tek ~ bastırdı. Hemen sar- kardılar . .M11stafa da Kel Memiş 
maladı. Ve, beklebneden kün- de iyi hazırlanmışlar, hep benim 
tcledi. Yenmek :istiyordu. Kel için beslenmişler . .Epeyce uğı-a
iM emiş, derhal içten ayağı do- pcağız. 
ladı ve olanca kuvvet.ile biizülüp - Mustafaya baksa.na hiç 
toplandı. Tek paça ile ayağa Kırkpınardakine benziyor nıu ? 

kaJktJ. Ve, doğruldu. Kel Me Ensesi kulaklarından onınzları
mişin kalkışı çetindi. Hacının na inmj.ş. İyi beslenmiş.. İdma
.künte6.i bozulmuştu. O da paça- nı da yerinde. Hiç nefesl<:>nme
ıkaptı. İki pehlivan paça paça- di. 
ya gelmiş oldular. Nihayet her - Kel Memiş de öyle! 
Wsi de mrlanarak paçalarını - O zaten sopa gibi herif! 
kurtardılar. Güreş beş on dalri- Baksana Hacıyı nasıl terlethor. 
alık heyecanlı bir sofhadan Çıkaramıya.cak Hacı glircşi.. 

lsıanhul Levazım Amirliğinden Verilen Askerr Klfaat illaları 

A~ğıda yar.ılı mevadın pnzarhl".tı ekslltmeleri hizalarında 7a7Jlı güm·c saatlerde Gciiboludıı Merkez Satın 
alma komi.ııyonwıda ygpılw-..ııki.ır. Ta liplr.rin belli va!dtlerde komisyona &:eilllclcri. ( 457 - 7502) 

CiNSi Mlkbr• Tutarı Teminatı ihale Gün ve Saati. 

PekJ!Utem iJnall, 
Erkek ]toyun eti . 

t<llo Lira Lira 
40,000 28,000 4200 
i,000 3,000 450 

16,000 9,124,50 8149,Ml 

11 
15 
15 Pirinç 

Balta, 
Odun 

adet 300 1,200 180 

18/7/942 
15/7/942 
20/7/942 
2.4/7/942 
17/7/94'J 

16 
11 400,000 1,000 . • '" 100 

AH a cıns ve miktarl:ın 1~1ı. iki kalem koyun eU 14/7/942 ıüııU hizalannda göslcrik!n santla-de 
~rhkla salın nlınacaltlardır. Şartnıaı eleri her eün ·kOD\i&yonda görülebll'r. ısteklilcrin belli gün ve saa11etde 
.f ..ııdıklıda Satınalroa komiııyonuna. ıelmelcri. 

Et Verilecek Miktarı Muh. Bectetl Kati Te. Pazarlık Zamanı 

8aat Dak.lka 
11 

Mahalli , Kilo Lira Kuru..~ 

1000 yataklı Hst. 1000 4600 00' 
Lira Kl'f. 
670 00 
810 00 ~)'da.~ Bsı. IGeO "500 90 ll 30 

(460 - 71565) 

'.Aşağıda yazılı men.dm kapalı zarfla eksiltmeleıi hmlanDda yaaılı gün, saat ve mahalle!'delri 
ukeri ~atmalm.a komisyonlaNıdfl yapılacaktır. Taliplerin tanum weikalariyle teklif mektuplannı 
iıale saatlerinden bir saat evvel aJt olduğu komisyona vermeleri. (420-7361) 

Cinsi 
Saman. 
Balyalı kuru ot. 
Balyalı saman. 
Koyun eti 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Koyun eti 

Miktarı Tutan Tfomlna.b 
Kilo Lira f,h·a İhale giin, saat ve mahalli. 
550 00 14.000 l .0:50 29/7 /912 1 O D. Beyazıt. 

12.322.000 162,540 ~).377 27 ,, ,: 15 Bolayir. 
1.454.000 72.700 4 ~85 26 ,, ,, 15,30 Bolayir. 

40.000 28.000 2100) 
40.000 20.000 1.500) 30 ,, ,, 

280.000 112.000 6 R50 30 ., ,, 
280.000 198.000 11 ('50 30 ,, ,, 

10 
15 ) 

Siirt. 

16 ) Sankamı~. 

A.şagıda yazılı mevadın pazar! );Ja eksiltmeleri hizalarında yazılı gtııı, ~nt ve mahallerdeki nsk<.'rl &tınal
m:> komı.ııyonfanndn yapılacaktır. 'Iııl',plcıin belli vılkitlerde ait olduğu ııloisyonl;ırda bulunmaları. 

CiNSi Mlktan Tutarı ,:Teminatı ihale Gün, $oıat ve Mahall, 

Koyun eti 
Patates 
Patnteı. 

Kuru fasulye. 
Zt'ytin yağı, 
Koyun eti 
Tel balyalı kuru ot 
T~l balyalı kuru at 
Sı~ır etı 
Jliynr. 
Knbaic 
Süıtnn 

Patlıcan • 
Domn~5 

Koyun etı 
Sığır etı 

Eurrna keçi eti. 

Kilo Lira Lira 
25,000 15,000 1125 
20,000 1,8-00 1020 . 

2500) 

1,000.000 
. 500,000 

'H\ 4\50 

l0,000 
lO,eoo 
10,000 

2500) 
2500) 
.2500) 

75,000 
17,500 
'11,284,llG 

2500 
25-00 
2500 
25-00 
2500 

10,000) 
10,000) 
1,600) 

&S46,Si 

17-20-2.J.~71942 Mıılatyıı. 
18/7/942 11 G.-libolu. 

--t/7/94.2 15 Çatalca Sublltl köyü 
Jo::Skiachir 

10,30 J<;ski~hiı· 

J/7/942 10 
H/7/942 
24/7/942 
lf/7/942 
14/7/912 
14/7/942 
16/7/942 
1617/~lf'Z 

H tı.ınlr Born<wa. 
16 ) 
16,30) 
17 ) 
15 ) 
lfJ ) 

16/7/942 1'1 

Ha<lımküy u,.k Tabya. 

Gelibolu. 
(4'16 - 7~) 

sonra ayağa iJrtjkal etti. - Belli olmaz ustn ! GörUnüş 
Cazgır: öyle ama... • AlltiıP~ miktarları yu.ı.lt ot Ye S3fllanlarw _pazarlıkla eks:ilt.melP·l 
- Aferin Kel.. - Ne kaldı şurada. Ancak on 2'/ '1942 ıunu hWllannda Y"zılı saııtıude Terkos k67Wlde Askeri satınal-
Deyince, Yörilk! be§ yirmi dakika.. mcı lmmisywıunöa 7ap&lacaktır. Tillıp~·in belli "akWo k~ gelmd.:1 
- Doınuz ı;ibidir §U Memiş.. - Hele dur bakalım.. CIN&I Mlkbrı TwUın ihale 

1 - Türkiye Cümhu .. ~t ti t.ab'\n::ınd:ın olmak ve ~ 18 den ;,ş:-ğı 'Jt 
dan yukarı bulunmamak ''20 den yuknrı olanlann askcr?Ikle .11 iiri kal· 
mnmış olacaktır.,, 

2 - Ortcı Okuldan pek iyi ve ty! derecede mezun olmnk "L. , ı;ın,fia"' 

nnda bir veya iki sene :fazla okum~ olanlar tercih edllt.'<:.ektir Bunlarla 
kııdro dnhrınzsa Ortn drrecelilcr de alınır.,, 

3 - İstekliler bütün evr:ıkını tamnml:ımııı olduğu hnltlc ı:ı • r.ı,'<'krır' 
15 Eylül 1842 tarihine kadar Leyli kısmı için Sıhhat ve tçtirr.. Muave
Le1 Veklliifine, Nahnıi kısmı için tstuııbu'l Sıhbnt ve h tima Mu \'t."' 

net Müdürlü1'il vasıtnsile Okul MüdfirlOğünc ııönderilecek1erdir. J{ hıı rıı•ı· 
amelesi tam evrak ile müracnat s•"ı!Stna güre yapılır. Evrr kı c · •~ o. • iM 

taımıml:ıclıklıırı tarihe kadar rrrllrnc11nt etınemiıı suyılır \'C h.tKb ci 
amc-lc yapılmaz. 

Goııderılccek vcsiltnlar şunlardır; 
A - Nüfus ht\viyet cüzdnnı Mh v-eya tAııdiklt sı.ıretı, 

B - Orta okul ş:ıhadctnnmesi aslı "daha fazl::ı okum ı c ı.ı , 
badetrıame ile birlikte tahsil ım1dJef)crini t&ısdık eden resmi \ ('<jJ • 

C - BaSJlmış ~ne uygun ve üstünde tasdikli :fot"gr .. fı ı..u un.ıt 
bir sıhhat raporu ''bu raporu hnstnne baş tabipleri zarflayarak ustı.:;ı 11 mı:• 
hilrliyccck ve istekli tarafından ıııQhüdil zarf halinde olarak 1:<•nd.,rıiı:-t 

ce'kür.11 

Muayenf"ler Ankara, Sıvns, Enuıınn, Diyanbakır, B.ıyd•rpll!in Ntimı.ı

ne lınstııh. rwleriyle lstnnbul Çocuk hııstnhanesinde vc hrr'lr, Burs.ı, Kon• 
yn, Adn.,:ı, Snınsun, nalıke ir, Ay<lı'1 rncmlekct ha t .. luınelerinde ynpıls
C.'k vı- i:stekliler bu ha tahımelerin ı ıılt•ııduğu vıl!lycllcrin Sıhhat ve 1~ti· 
mai 1\lua\iı-net :Müdıırlııklcrine b'nı t mi.lnıc.ı:ıt cdccek•erdır. 

n - Çıktıkları okuh\:ın V<'Yn mııhııllin p.'ılisincleıı alınmış ly} h:ıl kAiub 
E - 4,5X6 boyundn üç tane fotoj!raf "Cepheden nlınrr.ı;o v~ ime- kflğ.dı 

ba$Jlııtı;1 ol:Iı':ıktır. 

4 - Lt"yll lumnna knbul edildi~! kendisine tcbllg ıılunıınlnr okulR ılt • 
bak cderk<'n, Öm<"ği n!!:ıgıda ynzılı ,.e Noterlikten tasdiklı bır ta:ıhhut ~crıe
dini biı'liktc gii.türmC"ğc mccburdurl<ır T.:ı:ıhhiit SPnetsl.7. \ey~ 11rm·ı.ıne uy• 
mayan senetle münıc:ıat edecekler kıfıul olunmazlnr. 

TAAHHÜT ~EUEDi ÖRNEC.I 

Leyli Kllçuk Sıhhat l\fonrnrlnr: mektebine alınarak u.h ıl edip mez•.IYI 
olduı;,umdn, Sıhhat ve tçtimat Mua,·eııet VPkfıletinln tn~ln cd~<gi v:ıı.if (te 
bcs yıl hJzmetı kabul etmediği veyı:ı krıbuJ edip le ınuayyC"n mfüldetı bitir"" 
medeıı bıraktığım ve sıhhi sebepler dı.5mda mektepten dJimi ol:ırnk çıka
rıldığım tııkdirıle benim için ~rfe lilmiş ol. n parayı tnnıamcn öclemeği v• 
bu t.ıahhııt senedi mu~ ilıincc benderıtstcnccck para ıı;in ödemek mccbtni"' 
yetinde ulduğum tnrıhten itibaren o/ı fJ faiz yiirütülme!ıtni lrnbul Vt: taah-
hlit eylerin imza ve aarlh lk•mdgfıh adreel 

Yukarıda ııdı •'S \'c hüviyeti ya:.:ılı olan bu taahh•ıtnanıc mucibinc:t 
ödemek mecbı.riyetiııdc bulunduğu her ders yılı için ikiyilz ıırn olmak 
ü2ere biitiın tahsil miıddcti için cem an 400 lirnya kadar parayı, :l'nizlh 
beraber borçlu ile birlikte müteselsil keril \ c mi.Lstert>k rrüte• eisıl borçl7• 
sıfatile öde)'eeeğim. Kefılln mesleğı ve urih adresi 

(.6751l) 

Gümrülıler Muha/aza Genel Komu· 
tanlık Satınalma Komisyonundan 

20 Temmuz 942 Pa:ı.:;rtesi gtiııü Hınt 15 de rnoo bt!l kemPnrıir kap&a 
z..ırfla eksiltıııesi ynpıl:wrıktır. Muhammen i><:<lcli 11200 lirE ve ılk tPtninatl 
840 liradır. ~ı·lı\rııııc ve niununcsı lıt>ı gun konıı!>yonda gorulebılir. ı. 
uJtWenn eksıltme saatınden bir saJt c' \chne k;ıcl. r kap:İJ, ~!fannı Gaw 
lata - Mumhane caddesi 54 numaralı ö .. ırooc Sııtııı alm:ık kcom ryiJDU1l8 

vem~leri. {'iltll) 

Zorlu sökitü .künteyi be!.. Derneğe kalmadı. Kel Meıniş, Ton t<u,... 8Htl 
- Senin aJtında olsa eökebi- Hacıyı sıkı ve dolgun bir çap- Balya aaman. 800 5 

liı· miydi? raza toplayarak siirdii. Memiş, B~lya kuru ot. ıoo •,~:7 15 

90 ton uç parti 270 ton balyalı ku
ru ot ve ı 20 kıa iJd parti 240 ton 
b~yalı saman paz.arhlda satan alma
ei>ktır. Taliplerin 16/7/942 perıembe 
günıi saat 18 da Hadımköy Gıul'er 
ı·ııkeri salın alına komisyonuna ".ı. l !!!!'!!!8/!!!7!!"!/~9!!!42!!!'!!!!d!!!e!!!ı!!"!lı!!"!ul!!!es!!!li'!ll!!!!ilu!!!· n'!ll!!!!o!!"!lu!!"!ı!!"!ı::ı~n!!"!2!!"!..i!!"!O~~l!!"!J~4--,5""!0!!!0!!"!l""!iı!!"!·a""!7!!"!1!!!"!k!!!u!!'!n!!'!ı~---!!"!kt!!"!:;,--ıf-l>!!'!eı!!!Je!!!!lf 
:nıelcri. (395-'1288) ton kuru ota talip \ıkmadığın:l&n Anknr.ıdn bir ı>a\"yon iıı~sı kap&\ 

- Söker bu, herif! bu fırsatı kaçırmam ağa çalışı- &1,.n aıı.rm:ın, 500 5 . 
- Sökemiyor.. Sa.na böyle yordu. Hasmını o derece sıkmı1 Bn1ya kuru M. MO 1,5:7 

giremiyor .. çekiniyor.. süriiyordu ki, dişlerinin gıcır- Balyc sunıın. MO 5 
- .• , • , , , , tısı, hariçten duyuluyordu. ifa- Balya kuru ot, aoo t,5:7 
_ Bu, benuer sana ır,lı"t:ıu...... ..~, -·-1-"''l"'"' 'h"'"'""'"' ınn .. ,,.1 ... _ 'R.:ıJvn =man ~ 5 

m:ı.ğ:ı. gu"tlaklamağa, çaprazı sı· -r>ulj'U "K\7.c .. '-·· 

öyle.. 1- k''-te yırtmaga· ve bu..Jrunnya sava.en- Bnlya samDll. lı\IO - Sen, bir kere böyw u11 w .,.. ~ .. 1\1\ 

Yordu. Fakat, Kel Memiş, kafa- ıııııy. kuru "'' vvu 
dolduramazsı nki ! . 

sına koymu§tU. Bu fırsat i!Oli • • • 

1,5:7 

18 

14,30 

14 
,(471 - 3539) 

• e • 

600 ton kuru ot t~partalmle
dc teslim şartiyJe pazarlıkla sa
tın alınaoaktır. İhalesi 17 /7 /942 
cıınuı. e-.UnU .. ~J 4.~d~.lJ.PmJ~te 
da yapılacaktır. İlk teminatı 
3150 liradır. TaJiplerin belli va
kitte koıniayona gclm~lerl 

tekrtll" paz:ırlıg:l konmuştur. Othr zartla eksiltmeye konmu;,1ur. ihale._ 
ip veyn tel balyalı oilıLDktır. Evsa' 16/7/1J.f2 l'eı·ı;c,ııbc gunıı aat Hl de 
ve hususi şarllarile teslım mahnllcri Ankaradn M. M. V. 4 No lı Sabn.\l
komisyondıı gtıriıJlip og'rcnilebill•·. mu komİS)Omın<la ynpıJ:wnktır. lH 
Ot~rın cinsll'rine gore beher kılosu · teminatı G!l73 lir.ıdır. Kefiif ""'-n" 

•·-·-... -. ı V ıı&~J'VI Uhh '-IUI l, r ... • 
ıılıdır. 350 ton ut tııptıın bir istek- liphırin ı .. munı \'e• ı .alarlle ll'i•. 1 

liye ihnlt• edılebllt'l'eğı gibi dnhn mı:' mC"ktuplaı ıııı l.ılı aatindC"n bir s:1 • 

miktarına da teklıf edenlere ih!'ile &t ev\ el komisyona \ crmelerı 

Yö;ük Aİı: ke"ndini metheden, 
öven bır adam değildi. C, met
hediklifil zaman sus:.trrlı R~ı 91'
~uıua ~tısuyor, cevap vcı·m:ıyor-

bir fırsatb. Bir daha da elt: • 
geçmezdi. N~ ~apıp ı.:.~ıp tın§: zaı~ ~u 8aat L.ıaaa-'G:iiı:Uı:r1'~~&b':ıa~o;1;94~ pa.- , 
~-... 'U~-ıM1iı~1' yır_!llı adım nunda yapıl?..ca.ktır. Taliplerın belli vakitte k · eıK0'!11Z?"0" 

(426-7393) 
• e e 

7/71942 de ih:.ı.lesi il§n olu
nan 250 ton kuru ota talip çık
madığından tekrar pazarlığa 
koım'luştur. l!.Vsa! ve hususi 
~rtlnn,ıe teslim m:ı.hnm ko
mfsyoı_ırla g<iriililp öğreniJ~bmr. 
OUP..r ıp veya tel halyalı olaCak
tır. Otlann cinslel'iyle beh('I' ki~ 
loounun muhaliunen bedeli ~~ 
ğıda yazılıdır. 250 ton ot bir is
tekliye ihale edilebileceı{i gibi, 
daJıa fl.Z miktarına da t~l<lif e
den taJiplere ihale edileb.lir. 1-
halesi 15i7 /942 ç~ba ~nil 
saat 11 de yapılacaktır. Talip
lıcrln kat'i temina.tlariyle Harbi
yede Yedek Subay okuluııt~ sa
tın alma komisyonuna n.ıiirnca-

edilebilir. ihalesi 22/7/042 Çnrş:ım- (468 - 7636) 
bıı güııU saat H de yapılacaktıı. 

Taliplerin kııtf teminatlarile Haı·.,ı
yede Yedek Subay Okulunda Satın
a:!ma komisyonuna müracaatları. 

• • • 
1 - 1000 yataklı hast:ıhant.'nin Hl 

ton koyun eti ıhalC"si k .. pruı z..-ırf sv 
n tiyle 24/i /942 cumıı güm tın· • 
10,30 ela yapılacakt.Jr. 

du. Fal.at doğrusu da cazgırın 
ıöylediğ idi. Her pehlivc1n Yö

ı üğe sokulamaz<lı. Hacı aldığ'ı 
kUnte ile Yörilğün küntesi ara
ıunda fark vardı. Yörü.1-., kün
teyi doldurduğu zaman birden 
bire takar ve hiç bekletr.ıeden 
onu askıya. alırdı. Hasmı:ıa bir 
an için olsun fırsat vermezdi. 
Halbuki, diğer pehlivanlar ade
ta telefon eder gibi kUnte dol
dunırlaı·dı. İşte Yörüğün lrüntE. 
atışındaki ustalık ve meha rf:!t 
buydu. Hncı, üzülüyordu. Gü
J'CŞ beşinci saate geldi. Daha 
lıill Must.afa ve Kel Memiş ha
PJmlariJ.e. uğra.51yorlardı. Hakem 
heyeti cazgın ça,,,,ö-wdı ve: 

- Uısta! Güı·eşi beralıt•re bı
rakalım .. 

- İsterseniz pehlivanlara ya
nmşa.ı saat .mühJet verelim .. 

- Beş saat oldu. Yenişemi
yccekle-r bunlar .. 

- Siz bilirsiniz ama .. Yanm
§ar saat versek daha iyi olur. 

Diye itiraz edince hakem he
yeti: 

- Peki usta! Pehlh·auJarı a
yır da söyle .. 
Dediler .. Cazgır, meydaea gel

di. Davul zurnalara i§nret ede
rek susturdu. Hacının yüreğine 
indi. Güreşin berabere aynlaca
ğmı 7,a.nnetti. Cazgır bağ1rdı: 

- Pebhvanlar, durun biraz! 
Pehlivanlar durdu. Kel Me

miş de, Mustafa da berabere 
knlmaya rnzı idiler. Ba{iciltı gi
bi güreşte berabere kalmak bun 
Jar için bir §eref olaea.ktı. Sarı 
ile Hacı hiç de böyle dil~iinmü
yorlardı. Cazgır: 

- Pehlivanlar! GUreş l:ıeş sa
ati buldu. Hakem heyeti kara
rile size yanın saat daba müsa
ade ediyoruz.. Bu yarını saat 
içinde birbirinizi yenemezseniz 
berabere ayıracağız. Ona ıtöre 
pre§ tutunuz. 

Deyince Hacı: 

kadar kazan dıbıne dogru gıcır- onıısyoııa 1 m~.c. ... 1. 

dayarak geldiler Mcmiş has C · M1ktan Tulan 'l'etninatı 
: • w • _ • ım:a Kilo Ura Ura 

mına çengel ~e~ştırmegP. ugra- Koyun eti. 4.5000 ~5 000 6 750 
şıyordn. Seyll'cıler, heyecanla Tel balvalı veya hasırlı 8filnan 2 000 ooo 100 000 15'o00 
ayağa kalkmışlardı. Cazgır da, • · · · · 
YörUk de ayağa kalkmıştJ. Yö- • • • (330-724.S) 
rilk dayanamadı seslendi: 

- Ha, Memiş! / A{iagıda ym;ılı Jnevadın J>Q:r.a~l}a ekslltmelerl 24/7/942 Cumn gt\'lil 
_ 'l'oparla be!.. lklat 15 de Bofayfrde Askerl Setınalıııa Komisyonunda yapılacaktır. Tii-
- Yeti§ be!. "plerin bellj veititte komisyona ıe'mderi. (t55 - 7500) 

CIN&I Miktarı Twtarı ,.emlnatı 
Yöı-üğün bu, bağırması cazgı- Ton 

n §aşırttı. Hatta köylüleri bile Enı,.aıı ~UMır. 350 Lira Lira 
hayret ettiler. Fakat heyecan 75

00 562,50 
o kadar fazla idi ki, Yöriiğ"ün .Balyalı ot 

210 
• • !4•790 1102,50 

bu baf;11rmaktaki manasnu düı:ıü . 
necek vakit yoktu. Hacı, fe~a A~<ıgıdn yaz.ılı ·~' Eıdm p:ız.arlıltla eksil~erl :hizalarında yazılı g!ln 
halde idi. Nihayet ukıbt?t ta- n anntlerde Hadm1ko1de AskPTt P, 350 Satınalma komisyonunda 7 p.ıa~ 
ayyün etti. Kel Memiş, canını caktJr. lsteklUerln ~ l~ temlrwth\rlle komisyona •clmeleri. . 
dişi~ takarak hasmına çengPli ~ Ton .. beş partı. l25 ton tıııe fosulye. 14/7/942 Salı ıunn Hat lli te 
yeti~irmişti. Menıiş, çengeli 3600 kilo sut. 3000 ~lo :poacurt. :SOOJ .kilo beyaz peyııir. 10,000 kilo yoğur~ 
yetiştirdiği ve tutturduğu halde 16171942 Pertcmbe günü saat 16. . '" (456 - 7501) 

çaprazı sökmedi. Hacı, ~n- _ • • • • 
geJi yiyincc sırtüstü boylu bo- 200 OOŞ sıgır ve 600 baş kuzu Pa2arlık günü taltbi !:ıkmı-
yunca düştü. Kel Memi~ de ayaktan kapalı zarfla eksiltme- yan 40 ton sütün yeniden pazar
hasmının göğsüne boylu boyun- ye konmuştur. İhalesi 71/7/942 hğı 2217/942 çarşamba günU 
ca dUştü. Yani iki hasım üst- pazarteei günü saat 15 de Kt1- aat 11 de yapılacaktır. Mnham
Uste dü.~üş oldular. Hacı, tabyada .Askeri Satmaıma Ko- men bedeli 14.000 lira olup kat'f 
mağlup olmuştu. Bıı, çok ııyıp misyonunda y:ıpılacakt.Jr. Sığı- teminatı 2100 liradır. Şartna.me
çok hlcablver bir şeydi. Büyük nn tahmin bedeli ~losu 82 ku- si her gün komisyonda göıillebi
orta pehlivanları, başaltı pehli- ruş. Kuzunun kilosu 127 ,5 lru- lir. lstekliJerin belil gUıı ve saat
va.n.la.rı sıra ile meydandan çı· ruştur. Sığırlar ro adet, kuzu. te Fındıklıda satın abna komis
kanyorlardı. Haydi Yörük Ali- lar 200 edet olarak ayrı ayrı ta. yonuna gelmeleri. (458-7503) 
nin'ki, ne ise ama. Hacının ye- liplere de ihale edilir. lstf:'klile- • • e 
nilişi garipti. Cazgır dudakla- rin verecekleri miktara göre te
nnı uurdı. Seyirciler Jıa)Tetle- minat.lanyle teklif mektuplamu 
re düştüler. Hacı, olduğu yer- ihale aaatinden bir saat evft1 
den kalkb. Meydandan ka.ç:ır ~syona ver:meleri. 
gibi terkedip git.ti. Kel Memi~, . (41-t-1855) 
soğuk kanlı idi. Oyluğu iraerine • • • 
elini vurup galibiyet temanna
sını çıkarken Yörük AJiye 
baktı. Gözlerile ıunu demek is
tedi: 

- Şimdi ne yapacalwıı? Kar
il ka:rjıya kal<itk... 

Cazgır, :işin farkına nrdl. 
Yörük Ali, gUlUyor ve: 

- Bale hele §U ayıya! Ulan 
ben, lellıin galip gelmeni :istiyor 
dwn. 

(ArkMı var) 

1 - Zeytinburnu b:ııtaharı('tluı'o 
15 ton koyun eti ihalem llapatı zarf 
llW'f'tiıe 24/7 /942 cuma günU saat 
11,30 da yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen be<lell 222711 
lira, 1nuvakkat teminatı 1761 linı-
41.ır, 

a - Şartnameyi tönnek' ~ -
16 her gün Fındıklı satm ama ko
llli!yoııun<la cörebillrler. 

Pazarlıkla 70 ton oduJı olına. 
caktır. Evsaf ve lmsusi §artla
riyle teslim mahalli komiı<yonda 
görülüp öğrenilebilir. Beher ki· 
losuııun muhammen be<.:cli 3,5 
kuruştur, İhalesi 15/7 /9"l2 çar. 
pnıba orünü saa.t 10 da yapıla. 
caktır._Taliplerin kat'f ~m.ina.t
lariyle Harbiyede Yedek Subay 
okulundQ sa.tın alına ikoıniayo
nuna mUracaa.tian, 

("8-7437) 

• • • 

- Usta! Böyle olur m11? Bı
rakın bizi kozumuzu p:ı.ylaşa. ~-iLAN--.., 

4 - ı.teklllerin beni etinde iha
le saat.inden bir aaat e\'Vel 2490 11a-

1ılı kanun htikümlerl dahilinde tan
ıtlm edecekleri %al'flan makbuz kar
tılıb lı:omi.!yoııa ~lerl, 

aoo ton, 800 tt-n, 1000 ton, 800 ton, 
~ ton; 300 tolı cem'an 4200 ton mt
f(: odunu kapnh :ı.arfia eksiltmeye 
Jıı:onnnıştur. Tahmin tutarı 13,000 u
ra, ilk tem.inalı 4725 lindır. Talfl>
lttln 16/7/942 peroembe ıünü aa~t 
11 de Bola,ırda Mkerl ıatın al'tl3 
komisyonuna knnunl veslluılariyıe 

tekill mektuplannı ihale saaUnd~n 
bir ıaat evvel vameleri, (391-7284) 

bm .. Bera~c olur mu? 
Diye dikildi. Cazgır: 
- Karar budur, Dahil bas 

l'ÜJ'eQİ var .. Akşam oluyor bet 
tiuçuk saat yeti§miyor mu be". ı 
Sabaha kadar Bizi bekliyecekl r 
değiliz ya! 

G. w A. Babr Lt.d. Birke
Undcn: 

Sigorta dairesinde tah
sildarlık vazüesinde bulun
mu§ olan Nahit Akaoyun 
vazifei memuriyetine nih1 
yet verildiğini ve şirketi
mizde arttk bir glına ıvazifl> 
ve alakası kn.lmn<lığını mfu;-
terilerimiZ!n mnlümu olm. k 

• ,(HB-'7190) 

• • • 
• • • 

Diye son sözünü söyledi. Dn 
wl zurn:ı.lara i aret ederek vur 
k:iedi. Güreş yine başladı. Böy
ıe giderse Kel Me.mışle Hacı, ' 
&n M ehmotJe, Deli M ıts ta fa lilliİılll1:11U111zei1.irilielliilil fü:in~E'Sf;.vliilcİıılr~ı7.t.i-•~Eiirııııl1-

~5.000 kilo sığır eti alııuıcU.
br. Pazarlıkla: eksiltmesi zını 
942 cuma günU saat 15.30 da 
Gelıboluda Askeri Sa.tınalmn Ko
misyonunda yapılacnktır. Tah
min bedeli 45.000 lira, kd'i te
minatı 67fi0 liradır. Taliplerin 
belli vakitte 'Komh:ıvona yelme
ler. (381-7249) 

800,000 kilo kunı ot pauırlıkln sa
tın ahnncaktır. Taliplerin 23/7/942 
Perı:;cmbe giınU saat 14 de Gaziantep 
Askeri S:ıt.ınalına komisyonunda bu
lıınmalnn. Tnhm.in bedeli 35,000 lira 
kaU teminatı 52!i0 liradır. 

(401 - 7320) 

atları. («Q-7438) 
N balyalı Jp balyalı 

8,5 8 
e • • 

270 ton sığır veya koyun eti 
kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 15/7 /942 güna 
saat 15 de Ankarada M. M. V. 
Bir No.lı Satınalma I{omi15Yo
nunda yapılacaktır. Taliplerin 
kanuni vesikalarile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 
Koyun etinin tahmin bedell 
310,500 lira ilk teminatı 16,670 
lira. Sığır etinin tahmin bede
li 216,000 lira ilk teminatı 
12,050 liradır. (289 - 6935) 

• • • 
Kapalı zarf uauliyle 100 bin 

1tralık odun alınacaktır. Evsaf 
ft hususi şartlariyle teehm ma.
hal!eri. ~omi.syonda görülüp öğ
renılelbılır. Muvakkat teminatı 
6250 liradır. lhalesi 18/7 /942 
Cumartesi giinil saat 11 de ya
pılacaktır. Taliplerin ihale Na.
tinden bir saat evvel kanuni ve
aikalariyle birlikte Harbiyede 
Yedek Subay okulunda Satmaı
ına Komisyonuna mUracaa.tJan. 

(278-6924) 
• • • 

1 - Sarayburnu bastManestnlo 
18 ton koyun etı ihhleııi 20/7/942 
ıünü aant 11,30 da yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 22275 
lira, ınuvakkat teminatı l6'il lira
dır, 

8 - Şartnameyi ıörmek isü,.en
ler her gün Fındıklıda satın alına 
komisyonunda görebilJr. 

4 - İsteklilerin belli gün ve iha
le ısantfndcn bir s:ınt evvel 2490 sa
yılı kanun hilki.iml<'ri dnhılındo 
tanzim edcccklcrı z rfl rı ırı hb•rı 
karşılığı komisyona Hımel 

(3 -

Tel balyelı ip balyalı 
8,5 8 

... (451 - 7496) 
• e • 

8/7/942 ~ihalesi ilan olunan lOl:l 
ton nohuda tıılip ~ıkmadıiiından te.:
rar pauırlı!n konmuştur. Evsaf ve 
lıususi şnrtlan komisyondıı gorüle
bllir. 10()() ton nohut bir istf>Jdiye 
ihale edilC"bİlet'efi gibi bir veya lld 
takEidine de talip çıktığı takdirde de 
;halesi yapılır. Nohudun cins ve b~ 
her kil06unun muhammen beaeli 
Ada!'l<la yni.ılıdır. ihalesi 21/7/9~ ~ 
Salı ıunü ııaat Hl da yapılnc:ıktır. 

Taliplerin knU tcmlııatıarıle Hart.ı'

yede Yedek Subay Okulunda Satı:-ı
•lmn komisyonuna müracnatııırı. 

80 No.lı kalbur Uatil lapanyol 

28 
(452 - 7497) 

• • • 
8/7/942 de ihalesi illin olunan ft W 

ıon bölrükeye 1alıp ı;ıkmadığınc1ıı' 

tt!krar pnzaı·Jıia korııııuştur. Evs·ır 

\'e hwıust şartları komisyonda gor ı
ltbilir. 600 ton böğnike bir istekliye? 
ihale edileblle<'~gi gibi bir vE>yn ik; 
taksitine talip çıktılı takdirde ihnl"
•i yapılır. Mevzuatı ciheti askeriy.-yc 
ttrk edilecektir. İhalesi 22/7/942 Çar 
pınba günü saat 11 de ynpıbC"akt•·. 
Taliplerin kaU temınatlarile Hnrb:
y~de Yedek Subay Okulunda Sııtın
r:lma komi.ııyonuna miirııcnaU:ın. 

(453 - 7498) 

* 800 ton kuyruklu koyun eti ve 
105 ton ııiır veya koyun eti pa1:ı ·
bkla satın alınacaktır. th:ılesi 31/7 / 
942 g{inti saıt 15 de Anknrnda Lu. 
.Amlrlli!i bınasında M. M. V. nır 
No.lı Satınalmn kmnisyonunda ya;u
lacnktır. Kuyruklu koyun etinin talı 

mln bedeli S4a,ooo lira ilk temln!ltı 
17,550 Ura sıiır etinin tahmin bedeli 
84,000 lira ilk teminatı 5460 lln. 
105 ton koyun etinin tahmin bcr'lelı 
120,?50 lirı\ ilk teminntı 7287 llrn 50 
lıuruotur. Taliplerin belli vakitt~ 

komisyona gelmeleri. 
(443 - 7432) 

• • • 
Paz11rhlrla ~O bin liralık sıfır v.:!yr. 

koyun eti alınncnktır. Evsaf ve hu
ırust şaıilarile teslim m::ıhnlli komls
,onda görüllip <lğrenileblllr. Sı.l.itr 

eU kilosunun muhammen bedeli 100 
koyun etl kilosunun muhammen b.,
dell 140 kuruştur. fünlcsl 18/7/Sı2 
Cumartesi gtinü sant 12 de yapı~'l
cağındJn taliplerin kati teminatlnri
le Harbiyede Yedek Sı.ıb:ıy Okub~
da Satın lmn komLcıyonwıa mtir ı-
cııatıarı. (474 - 7G42) 

2 - Tahm.n edılen bedel 2221-
lira, mm .ıltlc.ıt tımıinatı 1761 lırncl 

3 - Şartnameyi gdrmt-k ıstiy.!ıı

ler her gOn 1''ındıklı Sa. Al, konu,, 
) onunda gc:Sı-cbılirlcr. 

4 - istekliler bellı gundc ıhrıl" 
rnnUndcn blı saat enel 2490 sayıl 
k<.ımn hül,uıı l<'ri dahilinde tanıiıı 
<•deC'<~kleri ;>;aı·fl.ın mnkbuz k:ırşılıı,' 

].Clmi~yona \ ••rınclidir. f360-7 J91 · 
••• 

1.800 ton odun kapalı zarfltı 
eksiltmeye lrnnmu.cıtur. 1haJP~ 
22 7, 942 çarşamba gilnü saat 
11 de Diyarbakırda Askeri Sn 
tınalm:ı Komisyonunda "vamln
caktır. Taliplerin kanuni vesika 
Jariyle teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvd ko
misyona vermeleri. Tahmin be· 
deli 66.240 lira ilk teminatı 456? 
lirndu·. (358-71Rfı) 

• • • 
ı - Hn.> cl .. ıpaşa hn Uıh:ıı c .ı.ı• 

25 to ı 1rnyun eti ihalesi kapalı 
smctıyle 20/7 /942 p:ız<ırtesi •ı. 

saat 10,30 dn l'npılacaUır. 
2 - Tııhmiıı cdilen bedeli 3"' 

lira Vt' ınu\•al.k l teminatı 278., ı ı • 

O kuruştur. 

3 ~ Şnı ln.ımeyi görr. ek istıy.: · 
ler h<'r glın Jo'ındıkh Sn. Al. ko:.ıı"· 
yomıııda gôrulcbılir. 

4 - - isleklilrı-in bell gt n ·.c h ı 
le sautindı-ıı bı · "e 2490 < 
yılı kanunun hükUmlcrı d:ıhılııvJ 

t:-nzim edecekleri zartları ı ... ı, '>t 
karşılı~ı komisyona \'{'rnwlcrı. 

(361 - 7198) 
• • • 

6/7 /942 gllniiııde lh:ıle!:I iifın ,,, • 
ıınn 250 ton kuru ota t:ılıp Ç"Jk 
dığıııcl:ın tekrnr P."17.m"Jı~n Jıuııl' ı 
1ur. Evsaf ve hususi ı;arUıır,Jc , 
lmı ı .. halli komL<ıyond. g( 
öğren lc•l>iJir. Otlar ip ve td ı,. 

olacn\tır. Otlnrın <'inslerınc b , 
nin kilo fiyatı asağıdakt ~eklltlı .. 
250 ton ot bir istekliye ih le c 
bileceği gibi daha az mıktnrıı a r 
teklıf eden taliplere ihale "nılel ı 
tlıalcsi 22/7/942 Çarşamb~ rıı 

s.aat 10 dn yapılnc.1ktıı-. T lir.le ı ~ 
knti teminatlarile Harbiyede 
Subay Okulunda Satın :-in , 
yonunn mtırncnafüırı. 

Tel balyalı hı b:ılyah 

8,5 13 
(447 74• , 

lahlbt: A. Cemaleddln Sar;ıoçolllu 

Neirl.tat MDc!:JrO: M. Sam Kı:ra)'el 

8asıld.Oı yer. (H. Bekir GU!'t'.o)'lar v• 
A. Comaleddln SıraçoUlu m:;tlı.ııa 


