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15 TEMMUZ 1942 İDARE YERi 

ŞAMBA l NunıOt'lnani:\e: No. 17 

Telgruf: Yen; Sabah istaubul 
Telefon : 20795 

-:· ~ , _ . . · • .. -_ . _ _. _ .' ~ . . , . . . - ••"·.ı· ·~ e · ~ -~ ., . , -1 .._ {. İ·_~- : ·• ~· · :' ·• · . ._ • "" ·• • ; :. : 1 Her Yerde 5 Kuruş .. . ,...... . 
GUNllELIK SiY ASI RAl .. K GAZETESi 

Başvekil, 3 Ağustosta Mecliste .Bursa Askeri L~esind _ 
Ye • - k k \nün mezunlara merasimle dlplomaJ B 1. 'd k m programını o oyaca l/arı verildi, AtatUrh heykeline çelenk er ıne Ol ece. 

•• _ kogaR gençler Anlıara11a hareket et!ller Matbuat Heyeti 
Şu kru" s v 1 1 1 N Burs.'l., 14 (A.A.) - Askeri Lu;e son sınıf talcbelerme me-a ra cog u ngi tere Hariciye azırile Marec:.al lhl mlc diplomaları verilmiştir. Gen.çlc~~mj~ dün Atatilrk hcyke-

ş K 
' ?f Jıne bir ~Plenk koymmdnrdır. G.!o~ Harbıyelıler bul;lın Ankarnya 

an- ay-Şek'in Rumen ve Irak Başvekillerinin tebrik ~~~işlerdir.-------

ıe bunu takıp ed caktır. Ogtu.- da ızahat '('receklir. BP$vek.- beddüliiıı bahı. mt V7.1.n olmı- n. c.- n ır t('()hu l B:ıwekıl ~Ukrü ~n toplruıtıJa hn bu nutkuna blıyiik bır E- yacağının l.eb. l uz uthr>le<·efr~· ı olun::_cngı hnhcı 'Cl'J]mc>kted ! . Rommeı~ı·n TeleUsaya nı kabınenın Pro aracoglu Y.: h('mmiyet \'erilmc>ktedıı . memkkelın ıc durumun11 ılg'· P1g~t tarafıaı ve ı buk t · ( 

• gramını oku· Bu :tuk~ meml::ıı <], lendi;n mc~~<'lcıd~ bilh:ı-> ıSonu Sıı. ·~ j\Lı 1 dt), 
1 

karşı yaptığı taarruz 

Teşebbüs lngilizler'de 

gemileri 

'· ınoiliz ve Macar 
lskenderiye' d;ki p~tüldü 
Fransız harp 

Alınanlaı Do- D "" · 
gu CC!lhl'Slı de ogu cephesi lımm~laı l f}f',l<. 
büyti'k ltu "\ _ tabii goı uiJnı•k 
il'r!c şiddcth hü- k iktiza <'<l r. 
curn~ara gc,n:ı.. Si ıştıkca ·NUSJI ki Do·~u 
lerdır. Bu da ı•,eım"'"'ı' ıırlı> v"~· 
büy ·ı n r----- ""' .... ald uklt netı 1Pr 1 ti yetin sıkıŞlk '\ e 

1 ıın~ t ı l'k ı · .. hendil~ri r AHıt~ı harbi Cf711ıc(fi l>ir e 1 1 
<' J gru~-

RUSYA'DA 

Almanlar taarruz 
cephesini cenuba 

doğru büyütüyorlar 
MotörlO kuvvetler 

Rus hatlarının 
içine derinleme

sine girdiler 

Yarın lstanbuldan 
hareket ediyor 

o 

Matbuat Umum 
Müdürli bugUn 

şehrimize geHyor 
Ankruc1, 14 {liu~usi) 

Alman Mıkiımt tinin da\ ı 1 

fü:<'rinl' Sn as M"busu 'c 
Akşam Ga.z.eıc- • Basmuhaı 
nri Net mettın .'adak'ın tf' 

isli"inde AF>ım l • N d 
Nadı \'c N \zat <;ı \.en'd n 
mürelü;ep hh l L tbuat He· 
yeti ayın 16 sınd İı-.tr,nbı '
dan Be'ı linc ı.ueket e lecl..ı 
tir. 

Ayni treni yme Almr 11 

hiikümetinin davetlhıi oh· 
rıık aynca Matbuat Umum 
Müdürü f-ie1im Sarper <1 
Bcrline gide<·ektir. 

'yt t ediuorıl: a- ~~l ol<ımk. d~-Unii/rıu k t'"'.t· mı:. i bMı ng.-
1{ ı "' ur vt'<l.er J.1ütt f · liz g.ızctdeı ın• 

Uı> arın da tr·h: bıı . c tklf1· "Milıt~; feryad. ı:;n ket-

raôyolan arasında 
propaganda 

düellosu Vişi Amerikan 
tekliflerini 

reddetti 

Alman Mareşali 
cepheye mühim 

kuvvetler 5Ürüyor 
[A.A. tdgra.flanr dan 

1.iıltisa edilmiştir.] 

{A.A. tt lgı·af1am ılaıı tielim Saı J"X!l', lıu ~ksanı 
1ıitlti a F«tm iştir. ,~ Ekı-:ıpr·slc Ankara , n ayrı. 

i kec.:en h:ıh ~t Cfphede durbckı 'ndiı- nıistır. Uaz.etr-
ıkleıinc grı - '!1cklr nihai :Jaferi kü~ mw· · · 

----o----
Lôı~DRA DlYOR Kt: 

K.ıılllrede dün ncsredilen teb· 
ligoo Tel el i.sa'da. yapılan lııgı
liz ileıi Jı, reketlnin Ronıım·I: n
dişeye düsü.rdügü Ye M:--reşalin 
v, ziyeti düz(jtmek için bU 'iık 
bl!' gayret arf('ttiği knytledil
tı1ektedir 1 ommel yalmz myJ.
df '.kıialan ıle başladığı trıaı'J n~
la.rı.ı. som-a.unn tsnklan da ı;;-1 
l':-ıl· etbrm~-tir. ÇUn.kü tnr.~fl· 
mızda.n g\.mtcrikn muka~ Lm~t 
oıMn t.ahmlmnden dahil sagJmn 
ohnmJtur. 

Alman tehııhı "U•lm : ~ mıRtır. 
"Dt ;u c ph· smin \; ımp 1 <'• VVVVVVVVVVVVVVVVVV'Vv''-V 

'' zıy<>tın r"• Y< ~burdurlar. Falı.".tıt t'Zict nin bm. ık ine. 
~ık, heı.tta v ·~ 1· d<ırbcrnn mutlaka Rıunm top- cf•ph tt>Jı1ikcli 
olduğu mu~~~1 ıı~kl<rr nda it <lfrilmumıdr hk ol.~a bılı bu te-h-
kaktır. Pakat btr ~(ı m, ıJ<ıki lT. Rusv liken n goz a 
bunun ne del'(>. 'l>ıtyıo nıE1.'<"fıt bıı- , phf diı'. lınm< s: luzım: ll· 
ey kadar ta. Btı ııl 'n t.~ı::ıfe.::ıi mııtln- nu müdaf rı e-0·-
ınrunı tsunamın - ko. • ... ,,/mi kazanmak olmıJm- yvr. Dıgc1 bir 
hakikntı ıfnd .ı biltr. Bt rıc7ılıt.1Jt cı ııuıi bil ı;.-ızde, Ruı-y .... 
ett (y h<?-\li ol mtıdofcıa lıarbiylr- ıliamuüıı nın geçen sen 

manLnn rnu: bfr haif. gP.timu:k ı~zifuJi sene de dR ·an2 

" Macarlar! gözlerinizi 
açımz, HiUerin.vaidlerine 
kapılmayınız, milletine 

hayrr olmıyan adam sizi 
uçuruma sUrkliiyor:, lllrtz. Qünkü ~~- Y~1"Yttln<ık t•ı h-:ıpı.rdaı~ı:mr.joldnğu gil> bu 1 

\affnC~JYetlenn· tV:ı'tll1Jtlır. cağınrı. İJ anıp 
11t Parlak gus: l kalmanın d ğ-.: ı 1 PEŞTE CE\'AP VEn1YOR · 
l rıtıPl I.(' me>ıı HO :>lmıyac.•:ır,ını an, 

k r:ıer, ( lduı..~ SEViN CAHiD YALÇIN ıatıyor. Macaristan uzun 
1 
tt 

1
1 H.u ı_.110 ----= lkint:ı ('' µ ıe 

1 i b: ( ld lkla t hl ınesel~inin l..on seneler ıztraba katlan-
) -tJ. m<-ki b t ıkt>~ ıa mn h denamesindcı H \ 
dtl 1 lablh r m ~t- ll1 t•Jn be:yannam . 1 1 mış ve nihayet fırsattan 

---'O---

Bntanya J-luı<umni r:;enult 
Sur•-e)"f;t n tJl.mru;ını ia1İ.) c t>'.. 

Bu emir 
~inlenmezse 

-----e---
Gemilerin tahribi cihetine 

gidilmesi m h-teme,dir 

Al~ıanı.u reklam ballroilnı olduı..,ru zaııı duom 
r UrEtınıiedirler .AI Y<tpın, k U!· lırdı. Çünl.ii o z;.m:ı.nn kadar İStif 8d9 ederek 8Skt \ a>jll on, H t A J\ } - .Roı; • 
hı~ leı i bıl al~ı m~J1klnn Şt- M osko'\ a ile Londra ve VaBıng- ter a3a1; mın "'Uv~nılir bıı ka ~. 
C'l~ J rece ı>ab Ş gıb gııstere- ton arasında bu htıSU ta bir gÔ- topraklarım geri almıştlr na~tan Oğrf'-r,diı;İne i'.;IJt'P h, • 
bun.mı nrtıct."l:tıdi~ Çı~rk . eserleri rü~ nvrıhğı bulundu~ım zıhin· ' ciye nazırlığı bugun Vıfd <ı l:ı 
cfku~ umumlyes'ı .u~.ku Alınan len m vlettir bilece'lı n~riya~ Ankara, 14 tRadyo Gaie-· Amerikan biiyük: eJ ıtlğin<lc ı 
umacısıvle le k ı~nmıdekı kış arada resmen fikir mutabalm- te~n) - Propııgand sav~.ı İsken<l<~ı·iyc'(le-ki Fi •nsı1 lun p 
ılrni,:Y ınııhta ı~ıı \: e tatm111 e- tJ temin edildiğill(: dair yapılanı' hızla devam e<livor. :!\Uhvı-ı Jl'fmileri hnkluntlaki mü.uı kt•ı "'-

k~ııdıh~ 111· l!:Pr<:~kt~ Ruslar da ~yanat ile lıi.ikümdı 11 dti~miiş- radyoları. mubar<~be rrlt'Y" ](-.re daı'r !bir rap 1r beklernekte-
gu ,tcrrneklc bir i~ n tclıliRedc tur. Binnenaleylı. ikinci biı <'".ep-

1 

danlanndaki zaferleri :y; ynr- dir,,. Bundan dolayı. ha hususta 
çı n1'.lımıı temin v ncı ceJJ'!le a- he a~ılmasını müdafaada yahut larken Müttefik rndyÔJan ela J>e.K yakıncln bır d m<ıc neşr edı-
n:ı:"~ timit edN>ilirtJaFt«:.ıı cl- l!ütl~fikleri zorlanı.akt:ı · nrtık bu zaferlerin munıklrat oldi'· lecei;,"l sanılıyor. 
tun bu hi hal u:~· h akat bil- bır mana kalmam~tır. Cünkiı 1 ğunu söylemekt~rlc·r. V~. Tt:ltlifit ri Rffi~Ui 
tılm;ık stır<:>tiyJ es .h ka onlar ne y~caklarını bef> bır a- Lon<lra. radyosu, ına Arctı. 

tl
k rne {'(!ilcıe bıl(. n~~<'l<' nm~a-i ra•la diişiinmiişlcr ye son kanu·- neşriyaunda, Hitıerin !-faca- V~iııgt.on. H (A.A ) ~ 1.s 

e: Alrnıuıcuın R fu cc-phesın- laı mı \'Cnni~lerdir. risi:anı da felakete sürükk'<li· enderlyed emm bir lıman<\ı 
kı~·tır ,tJarında ş~s>~n ıy1ce sı- 1 • Ru c-eı>he olacak mı ,.0 ne §"· ı ğini söylemi!' Ye dcmıştlr ki: muattal durnn. ~nB12 harp g 

Bum
11 

'böyle 
1 

'1 • edılemcz. kılde olac- k? Suallı·ııni irat 'et· "- Bugünki.i AJmanyadn milenrun de\ n ı ıı· -Y. Ruwelt 
~alüm değıı mi ?d~~aı.;, e-Jvelden n:ıekt&n bir netice çıkac~ma.jh- kadın, ihti) ar ve \!OCUklardar. tarafından ) a.p.ılan ıki teklifi,e 
hıı zarn 

1 
h h) 1 · Ru. ların hfo tim:ı.l verı:meyiz. Milttetıkler bu başka kims kalmnmı.~ıı Vişi hiikfımetın1.: 1~~ilr1iö-:ni 

hiıcu1on ~<.~ı~ ~gelir 1! lme~ hu.cıusta. düşmam avrunla.tmıy t Hayat sahası uğurunda ha· M. ~'elles ha;bcı 'ermiştir. ' 
ınagluı elınek ii ;:~. ~rdu~mnu hizmet edecek heı· tUrlii tafsila- yat söndünülmiiştür. Hitlc- Ruzvt•lt. bıt teklifiPJ' kabul e-
t ı'klt>ı ını hatırlaı ınıvım Jooar €t~ u ifşadan şiddt>Ue içtinap ecU- rin Almanyayı böyl bir u- dianedl~ı trucdirdc Büyük B ·1-

Roının 1 dun birkaç keı fa 
:ırruz etmı e de ilerliYt'"ID ·mı 
'{' blıtiin lJiıcumian geıi pil kur
tiilmü:rtür. Hava l'n.aliyt•timn m 
m:un da hare.katm unnınu bh· 
J ett; gc~ edl•~-ine- bir iş. n t 

:ıl; lır 

~ . Bir Tll.Jln'tW 

R'-'mmetdun El Al !Ill<'Y' bJr l 
tıı:ıındn 'TPlelısa'daki yeni 1nı !· 
lız Jn.e'\.'"Zllerimn ahlnmhgrnı dc
c-ın,•k içın bir iaarnız ynpnıı~ 

d kolaylıkl~ püsküı1ülmfr·tti". 

{Sonu S~. S, Sli. 3 de) 

Ankara' da bir demir 
yolu okulu açılıyor 

Okul11n bu ders yılı içinde 
f aallgete geçebilmesi için bütiin 

hazırlıklar bitmek iizeredir 

Hindistan için 
Tam bir siyasi 

istiklal isteniy" 
V:u'On:ı, J4 (A.A.) Kon,_,,, 

tetkikler komitesinin tckr .. 
1 'J>lannrıık bundan bö~le Hu 
dı. tand, "İngiliz si.\ asi km \ <'! 
nın'' kalmamasını ııst('mıve k 
mr ' "rdiğıni bildirili~ O' ~ :Bu ı 
t<:J\ İngihz kıın etlt..ri.ıin liindi 
tnnt.hm ayrılması ml!nabın.• d~ 
ı;ıldır, fuknt dorr inyon -.11.1amr-lr 
~· d.ili tıih' tutulm.ya ak ol" 
llırd.iat-ıın tein t .. n bı ,ı\ ı ı 
tıktal )sU>nmektE'd t. 

Cok cocuklular 
1 ' ----o-

Bunlardan, 30 liraya 
kadar tediyelerde 
veraset ilamı 

aranmıyacak 
.Ankara, 14 (Hu. usi mul al 

rimizden) -- Çok çocuklu afü•' 
r~ 'e mırasçılaı ım bir kolavh 
olmak iizcre 30 lira:va kad3r t 
cliy;;Jeı de mal andıkfarınca ' 

' raf'ı.>t ılii:mı a.ranmıvacaktır. Hı 
na mukabil p:ı.ra ala aklar l 
lı hulımd ıkl.u ı muhtarlıklard. 
alncakları \•esika\'l kul r ·ıacn 
laı"<.tlr. • kıJi sonlaı ın:ı ıl~ı~ı UZ. Hau.:ı yorhı.ı'. • e•ıirci sıfntivlc dunım, çununa sUrtiklediği Yl1Jşrıi· ~nyanın ge.mfleıin . iiveyş k:>· /rnlw.ra, 14. (Husu.;i Muha.bı- ali~ ete g{'\ehılmes J~in blitt

1
0 

Yetlı hır a.gıa:ıan g. U ~ı:ı salahi- muhak{ me ed.ildiK1 talldiı'de1 ak• j"Orın\l§ gibi, şimcli ı.fo M'a.~a- nalından 'tıkma.sııu •enm,.tmt:k~. rımıZ\len) - Öğrendiğimi?. go- hn:.'Jrlıklar bıımck tizeredı ~ kış i~ınd(• 'tx>kıe<l· zııf~-ı~ Y,deeek la şu geliı·: rlı:;tanın yakasına yaJ)J.l}Jill~, bahh olaı,.ağı.nı Ye ~'rı:ı· bu emir Jt D(1Vlt"t .Dt-miryolları Umum Mektl'p h~lt·n mnum müdiirfü· ~·,k>ri Twnh· l::dili~or 
mıştt, OeJn k k' ıklerı ılan ('dil Avruım harp cı·ıılıı•8l bir kül onu ayni fcliı.lı:ete aiirUklf'- yeıine gtiıilm~ JbC Jfüyilk llt '· ltnoinfüği\ Ankat·ada Liı:;e d~rt> ğün işgıil c..-t.tiği binnda kurul:ı- * Adliye Vekaleti sıra il b 
faaıı. k:ı.la,•ak , 1 bu ya:z müda- olarak düşiinülmek . ıca.be-Jer mekte ve Macar grn ·1'mni tanyanın bu gemılH i t.ı.n: il:>(' k,,_ • eı-nn'de bir Demiryolu m.-ı~ck caktır. Bu okula trevlet ı)t ta o- tün ı·ezaevlcrinin t.Hmirin" Jrnr 
le~ h aı az ka ~u \'t> binaeno.- MUt tefikler Mihw.1ıe bu 1.:(·pWc ooğııY..lath~'lllı görüy<ınız za tamamen tmklı ulacağım Yı ~i i)Htthı ac,'111ak karanm tah'lldrnk kullmını bıtırmiı- olQlllaı mü··,.'. vcı-ıniştir. 
'ı t uğ-ra~ ~ CC ·klerim, z.ı.- darbeit-.r 'in<lirmiyc ve nihai z.ı.· (Sonu sa. 3, s . 2. de) b\i.kumetine ihtar ettiği yine M ettirı11ıqtfr. · baka ile alınarnktır. Ökul ik sc:- Aısifer ~rine "\'ardım 
h:ıru • }faz.ırh:;aıcıannı bıliyoı. feri kazanınıya ffil'\.-bumurlar. WeJltıt; ta.rafından bildir:Jmi tıı·. k•ılnn bu de.rs yılı iQinde fn. nelik para.ısız ve yatılıdır. * Eline 50 liradım a.~ puı 
"' ~aı>n11ş ulın:;ını da ?una gö- Fakat ezici claıbenin mutlaka ___ ___ _ _ ------ gcı;ln 'Tncmur ve nıiiıo,talıd:-mh· 

Onur , ın . ar~ tabttdır. RUBy. topraklannda int]irinn~ elen a~keı· a.ill'leriı\i' 'ardım ıl' 
lt-l'min "1n~ 81~1 Ru kuvvet· sınde hiç bir zanu"et yoktur. Bı"r mü si bet bin nasihatten evla dır ı fak at yiir.dc l ke~iliVN'du.° ~imdi f ındu -n n. ('U~ıı. luı.rşı- Rusya bugün me\CUt bir C't'J..lİle- • • • kalad-e zam il~ elilll" elli lirr..d, 

l~~~:.~~;;~~n~,~~! ~r~~~~;;~fl~f~?~i~: HALA DERS ALMAMISA BENZiYORUZ' ~~.~~~.Y~~~l··rı~.%~~ 
ı.ıı· bo~'lına 11• gehşmfXlır. Rus- i.aa harlbıvle du.<:ıma.nı yıpratmak llimıe1 tirb:ıbı lçin \ t•rgi 
P'.t, ,.11 at- ı~gramadılur. Biz, Ye }npmlayrunaz. bir hal.-. getir· • 
ul! <1...,,.rnl ~Joyle havalann \."'- mek vazifesi ,~ıilebilir. • .Mumr Zamnnla.n .. ı.0v e eı 

1 
d bil' ~..,... * Bizm••t crhabı \'t l"gill"fi 

mnııl:w Hlt oJ>d 
1 

lYoruz. Al- SO\')'etl~r ordu~unun sanlli - - 1 ait tıJıald:ıık muruı· z.~mam 
rnlrıı ın.O • . u arının nruk a- l\Sll vr.v.if eı;i bu imiş ITTbi ger•;e'K· Fransız bayramı D:• k. I t d L" 'ı i'kt M a r sa Mat ruh tayinde müstahdcmiıı. değil, p~~nlar~.;t:~:~arı ka\:bolmuş te~. bir Jrahr:un::ınh.kla dö,·U~i fln gece l lr ınB B naragtımr l ~ tihdum edenin gözöniiııc almm 

'!~n etnu~ .; kaldıklarını gozden ka~amn.z. Sovyetler top- .. b t'I G 1 ve Yenikapula iki ev yıkıldı agvır m'u'thı·~ bı'r bomba 1 sı, bu mUrldet:in de h: .. kiki şah 
lıgkN z R er Illl. Alman t~- :faklarını o kadar sebat, cesaret munase e 1 e enera ' y hır için 3, hükmi şahıslar için 
Vır.füf-ı H US ()~U';ISunu mu çe. Ve fe~~fırlıkla ~üclafna ediyor yara/RnBn ÜÇ hişi it/ Bige taraf fndan .. Sc>nelik bir müddf:"te tabi olma 
l>unısll'ln he )~kettiler? Halbuki lar kı Kerr.'dc, Sıvastopol'da ve De Gaulle''u'o so··zıer:ıı k yaomuruna tutuldu 1 kaıarla!jtıııldı. ::~ "d!"-':;0::"'~::1• ~·~ ~~\·~~~!~:1~ ~~:;;~ gUçlü le IJ/ümden lıurtarıldı ~- ,-;;:;:;::.:::~------------_-,,:-_-_-_-
tı. t:n<.'d' \'UŞinc kUV\etJnı t lrn~ muharebelerde galip gelmeden L d K h. Dün akf:am ı::a~t 19 ı:u!Jl"le- > H-u,; • ..ır};-..r knpmuştur. Bn :ıt:tıfa ı ·ı· d r niınd(! A~ nill~y~ Musk<>va ~ d~ ha~·'bi hazarunanın kabil ola· OD r• ve a ı- rinde çıkan ıiiz.g~r, f>nat 20 vı l:.ıı .. haı~giimıi\kte, a:r, ... : ·:le D~l iZ on&.nması ı' Alman la 
<lu. an ıstılltsım durdur- bilecegi hiaai bilaibtiyar \•ücut re'de büyük do~'1 •l şiddetini arttnmc; ve b · Yem.ırnıııch olmak iizer" iki e\' Jımaua yedı yu"z 

BugU buluyor. Kimbilir belki Mütte- raz soma adeta. bir fııi:ıı.n hnli· ~ ~kıumı; tJr. Bir arkadasııcmn 
fena go~~:k1e:ti g~"(>n aene&n df~~~~: -~e~~lkuı~yınm dü.jün- tezahürat yapıldı ni almıştır. Civsr (·mtlı rde ve· mıJ,::ıllerinde y~ptığı tet!dkin obüs attı 
mınd· b' ~ın askerl'k ba ~. "'h""ll ue ·uudur. Bu bakımdan . yüJı:sek yt:rlerde .İ'Jır ok bina ':n 111 1 nt-wı-ı:;ını bildiriyoruz: 

a.n 'r. se-bep henuz1 · kı- füısyanın çqk büyük bir vazife Lon.dra, 14 (A:A.} -D~nnak- kiremitleri ue.muş, baz.ı C\lC'rin (Sonu: Sa. 3; Sli. 1 ılt·) 
rı:bat cdı1nu., değildir izah ve daha ifa edebileceğinde şüphe şanı ıadyoda ~ans:ıya ~ıtabc· -------------------------
blı aı.. \:\'\'el ikinci bir. oe~ı:sıan.." yoktw-. Belki de ikinci ceımeye d:~ Gene~l "R? Ga.ullt\ blhasan. 
~ını ıırttmeleıi ve ib e açıl- ancak bundan som'a sıra gele- §O~ 1~ dcnuştir · . . 
'hı~'lh1er~ek yolda ~~u ınu- eektir. ."Yanı:ı, ~ans~nın guş:ı. ışgı?,1 
'-ZObtt- - - .!. kul- . · Jlüselin Cahid YM~lN edılmc-mış bölgesm_?.e,1 bu~Un e;-

Bu 
-
0
- - -1.L.<L<CL~Tt--~......, ler FransHız bayehlrapY e ko~ad1-G N - - ________ ,. lacaktır. er ş r ve oy e 
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Fransız erkek ve kndınlaıı tes· 

=-<- 8ZI 8 ~ Verfe! YAZAN: bit edilmiş yerıeroe~ gC(".ecckler-ild Y • y dir. Her tarafta gözlen yaşla 'Muhanir ariradat'iJ'llr.ı, iing1>r A"('ltanru karşıb~tığı ı,iniıir 
ftei v • -- dOlU balkın 'kalbforinden fışkı- gütlüğü ve .,.1 meşaJdınt a.rasmdr. htildnJWn 1.R\ ki anlatJ~ Ol'. 

salılfede ecızeler•ı A K A ran Marseyyez yüJr..se1ecektir. ı 
G ..n. d"' Bunlat Fransamn yaşamakta 
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Yazan: , Naci Sadullah 
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Yeniden dört 
deniz kalesi 
yaptırıyorlar 
Londra. 14. <A.A.) - I.oıı 

liradaki Noı ,·cı.: hükümttin 
gcl<'n haberlt·r, Aln·nnlaı' • 
Athntik 'e K.Atup muhar• b< 
l('ı ı ic in ii·· o1ın ak k ıllnnm 
uz e Beı nen Trı nahjc ı 
N. 'ık ·e Tı< m 'ı lıit 
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ci eleri 
Ynzan: C. P.ETRİE Bt. - 5 5 - Çeviren: H. Cahid YALÇIN 

1 Narha riayet etmiyenler 
Onlıı.nn iktidar ınc,•ltiinde 

kalmalarının neticesi her saha
da fakat bilhassa diplomasi sa
hasında tcsebbüs kuvvetin m 
dil ;mana bırakılması ve Bilyük 
Britanyn dostlarının cesaretleri 
nin kınlma .. ı olmuştur. Sanki 
bu kad!l.rı kftfı derecede feıı!ı. 
bir . ey değilmiş gıbi, resmi 
mahfıller her ey yolunda gi
d('r g bi bir hava neşrediyor .. 
ı dı ki bu tem yül 1940 sene 
m b:ıhnrında Mr. Ch:ımbcrlain'• 
in kendısini h nrp b f}langıcına. 
nı b U ımdi on kere daha em. 
ni~ t altında gördilğü hakkın
dal .. ı harıkulfı.de beyanatın:h 
son rlerecesini buldu. Hatırla.t
ın k i p eder ki, bu mü ta 'Nı. 
Brl n}a tarihınde ga}et s"yı:ı 
rıdd ılebilc ek ft'laketlt>r de·~ 
Ct "ndc mtıhım bir takım ieh 
k l r sıl i1es"nin aıife .. indeı 
vukubu1mu tur. 

fühh:ıt 1'ıe1.a1 etinde ve Ma 
lıy<' N e z r c ti n d e o kndarı 
huviik ı ler götmü bir adam?ıı 
h ı> znmanınd B<ı.cı,·ckil oı-ı 
ma ~ a hem de kabıliJ etli oh1u
ğı.ınu anlam mış bulunması a
deta bir t rnj diye bcn?..cr. 

!tal} a, 1 p ny:ı e Ja1ıonyn-
nın Almnnyn yilnında sil'h" f. t· 
rılmamt<? olmnlo.nnJ n ileri ge
l n kısa bir itimat dcvrel·ind n. 
Eonrn, Lehi t.nnın czilm si ile 
tik IT'UV fakiyetsitlik yüz gGS

terdi. Ona vuilmi!'l olan garan
ti b::ılnmınd:m bu acı bir dnrb~ 
idı. F'nkat dcrhnl türlü türliı1 mazeretler ilen sürtildü. Lchli
lcr; doğü :cm mi~lcrdi. Ynh11t 
Ru~yn nrk dnn vurm mıs ol
lnsaydı Almanlnrn mukaYemct 
cd bılirlC'rdi gibi sözler. Her
halde Almanlurın garpte böyle 

skeri bır tenezzüh ~ p b lnıc
leri imkiı.nsıooır, denılıvor.iu. 
Maattec süf. bu cE>sarct 'cr!cil 
rnuta.l J:ır hnllettikl• "nJ n N'l;: 
daha. f zla mc 1 ter ı d s et
tıl r. 

Lehliler harp edemez ıdı' eler 
neden onlara garanti 'trrılmi~· 
tı? Harp cd •bılir iJiyS<)lPı· ne
den kendiler·inc yardımda • u
lunulmadı? Böyle bir mmaf
fakiyctsizlık ihtimalmin garp 
cephc<>indc hiç mevzuu bah o
lamıyacaih yolundakı emniyetc

1 g~linc , miit"akıp M L}, \'c Ha 
ziran ayının va:kalan buna t<ım 
bir cevap vereceklE'l'dı. t~in bir 
d ahlaki Hafhas1 vardı. Milt· 
tcfıklcr Almanya ıle h . .u b U.. 
histana taarruz etığinden do!a· 
yı girmişlcrdı. Fal\at Ru. yn da 
t1pkı tıpkısına bir harekette hn
Junduğu 7,aman ne Londra ~a 
ne Pariste bir köpek bıle hnv 
lamadı. Taarruz ne v.aman ""ir 
taarruz olmaz! Öyle göı ünU
yor ki, Whitchnll'ın nazarm<ln, 
Rusya tarafından irtikap cfül· 
dıği zarnnn taarruz tcŞkil et• 
nıez. Her halde bu Lehistanda 
t ·~üs etmiş bir m1ı:. tl teskıl 
eyi miştir ve Finlfındiya ile 
Romanya trıesel 1 rinde sada
katle takip ve tatbık olunmuş 
tur. 

Bu ıuülnhazalar in nı bizz'l 
rure şu suali sorm ğ sevkeji 
yor: Harp pati k erdiğı za
man, Müttefiklerin hnrp pFmt 
ne idi? Bu noktada bu sacıet 
harici bir su \ d ğildır. Çlinkıi 
diplomasinin vnzifcsi h p zn
manında silahlı km·vct3erin grıy 
retlertne }'ardım etmekse, lfa 
riciye Nezaretinin işi yiıkcı~k 
kumandıınlı~ının strateji i h le 
kınd:ı bir bilgi olma.du.n L."l.lt.tir 
edilemez. Alelade vatandaşlar 
tarafmd.ın umumiyetle tahmbı 
cdıldiğinc göre, Garbi Alınan 
)'llya bombardımanlar yapılır.ak 
ve her kabiliyette~· gfried hat· 
tına nüfuz cdılmeğe lı 1lmak 
suretiyle Lehlilere bır yardım· 
da bulunulacaktı. H buki btın
lann bıc bin vfı.ki olmadı. Saıır
d t bır Fro.ıı ız ilerleme ı teıjcb
b'ı.\ iylc tah id e lilmi olan lmv
\ l'tlcr1n M ginot hattının lıırr.n
Y s"ndm pek ur.ak1ııra gitm .. si 
ha ebıyle v zr,eçilmis gılli gö
rıiııüyorcl 11. ı~ehi tan tızerin;ie
ki tnz\ iki hatıfletmc-k icin as· 
kcrl bır harcketın ameli bir ted 
bır lC' kıl etmemesi pek ihtim&l 
dahılindcdir. Fnknt böy e i~ 
ı •den Lehi tan garanti edildi? 
Şupb iz ki bu ual bir kere da 
h:ı ""aranti vcrıldıt;'i zaman ser
' is Hcı inin re~ i n1 nıp alın· 
mamı olın sı me!iele,,;ni ta.re· 
hyor. lfor lıalde. Lehistan le
hinde hiç bir ey yapılamamış 
oh 1 ı Britanyn diplomasisiniı1 
ı ın · n derecede zorla.r;tırmıs
tır. H tta İngiliz diplomasisi 
maatec.,süf nrzettiği vuziyet
t n çok daha müte~ebbis bulun 
sa idi bıle yine ayni hal ·vukuct 
g l <'ekti. Alman~ a Büyük Bri 
tnn~ nın \'C Frans~nın silahlı 
mukn ı.: r.1e~ ıne rağmen ilk he 
defme eri .mi ti. Bu, tarnfsıı 
mt'm' ketlerde hükümsüz bırn 
kıl lccek bir hakikat değildi 
Bill a, İngiliz dlplomr..tlaı1 
nın en kUV\ etle mtir cnat mee 
buri~('tinde kaldığı efk·rı umu
ma~ uhitforiyle umumi uret· 
te t 1!1" tan uz:ık 'kalması böy4 

le bir iş görmesıne imkan bırak
mıyordu. .Haddi istiabiden fazla 

yolcu aldığındar:ı 
tahliye edildi 

Mıntaka Liman Reisliği had
di isti~iden f a.zln. yolcu alan 
vapurlar hal.kında şiddetli taki-

unıları kaybedenlere biç bir 
sureti yenileri verilmiyeceği 

kere daha bildiriliyor 
batta bulunnuıktadır. Dün K.a- Vilayet .. 
radenize sefer yapan Aksu vapu- tur: 

ibllğ ohmmu~- raca.atlar tevali etmektedir. 

runun (600) kişiden fazla. yol- Ekm k k tl · 
cu aldığı yapılan kontrollerden c . ~r. arını za~ ede~: 

ReL;liğ! keyf ıyettcn Beşinci şu- 1 Tenu~uz 1942 ~de. sr:
bcyı hnberd.ar etmiş ve vapur yın halkınuza teblig edilmışti. 
tahliye edılmiştir. Son günlerde bu gibi ınU-

Ekmek kartlarını zayi eden
lere hiç bir sureUe yeni karne 
verilmiyeccğindçın eltmek kar-
nelerini iyi muhil.faza etmeleri 
vatandaşlara ~nmiyetle bir 
daha tebliğ olunur. 

Diğer taraftan, hükfunet m~.\t· 
tehlt bir imparatorluğu harbe 
aoh'1nağa muvaffak olabildığ: 
nl iddia edebilirdi. Gelecek se
nelerde resmi evrak hazineleri 
açıldı n z.ı.man, bir çok vakaıflr· 
da l\fr. Clıamberlain'in teren· 
dütlerinin Dominyonları yol::ı. 
getirmekte karşıla tığı zorluk
lardan ilerı gelmiş olduğu mey· 
dana çıkabilır. Her halde, o za
m n Başvekilin temine muvaf· 
fak olduğu bu i>ten dolayı ~k 
ziyade taltdıre ~ayan olduğu 
görülilyor. Bab sının oğlundan 
tam bt-ldencliği gıbi Mr. Neville 
Chnmb rlain d nız aşırı impa
ratorluk nıevz u bah o!cl ı ;u 
nh,·al1c en bu) ık muvaff\1;: -1 
yetlerını go nnı tir. Bu h ıı p 
zamanı lıdl'ri ıfn iylc nok& n-
1 ırı uc ltad:ır bit olur a ol· 
sun, Stntue of '\\ tmmste. 'in 
t vlit cttiıTi zor hal ıı.•e sart ar 
içınde, ımparatorluğun 1939 ~ 
ncsı Eylft"ünd tek bir sesle l(o
nu mn mı temin edecek sünt ';.! 

haıckct etmis Cllduğu daıma hd· 

anlru;ılınıştır. fıntaka Liınan (lere yerulcrınm verilınıyece.,'l 

Diğer taraf n cum.arlcsi ve _._.aıq~=--------"":""-..::="*""--.-..,,,..,.. .. ___ ~..; 
pazar rrünte-ri halk Boğnzıçi ve l ___________ _,;.. _______ -'-----

b rlanacaktır. 

Adal· r "!'>ı a [ye yerlerine 
gıtm , t uld ı ~. l ıı gere; Şir
~~tı l F . ' perekse Akay 
vapurlarının nor al yolcu mik
tarının fevkind · yolcu nl<lıkları 
görtilm kt dır. ntaka Liman 
Rei. li~i e rek Kopriıden ve ge
r · e I' d.ZtC \ e Adnlnrd"n ha
reket n -v ı ı.r arın yolcu a
dooım ;ontr, 1 edecektir. 

Eğer Almanlar denizd,en u
z kl tmcı temayiıllerin k t\ -
vctleneccklermı ümıt etmiş1c: ·..; 
hayal sukutuna ugrnmı ,lardn. 
A:Jl!lanlar . Leh stan _seferlcr~ni Maanf Vclali B. Hasan Ali 
bıtırdıkler,ı zaman. Kral Al~ n- Yücclın rcislığinde toplanan Be
cı George a tabıı:yet vn-ı c~ı den Terbiyesi Umum Müdürlü 
altında bu1un nhr kavımlcr a·' ğU n rkt. isti ıe heyetinin ver 
rnsınd~ ~lmanl rn l'ar. ı ?e<;l~- a·~ k un· ürerin<:, fı.za.dan Bur
nen fıkır bakımınd.m ~ır b r han F'Plek , e Vild n A.1ir Istan
ayrıl~k yo~tu. B kıvmetiıı~ b ı- 'bul. I\fazh r K ınncı F..dirne, Af 
ha. bıçılemıyccek ·~gl m b. r. ~- yon Mcbu u H mza Osman Er
meldı. Brıtan~ a d_ıplo~1a ·.1~ nın kan P.ursa böl !erine ~dcrek 
elinde de ~n t~ırıı . bıı ıl htı. tetk 'derde b· nmuşlardır. 
Bunun scrcf ~m, bu~k kı '1 ö rendıf.!ım .. ~öre, Burhan 
Mr. Chnmbel m aıttır. Felek v Vil i.ln \.şir dün lmıi1 

L hi tnnın dhind •n onı kulüp \:e idare ıl riylc temas et-
nskeri harek~tl rcl ır dur.!' ın- mck fü r h..TO r~ gitmic:lerdir. 
luk oldu, dıpl ıtık cep d ri.~ Dônü te d .. Blık :ilre ui!Tnyacak 
fa:ıhyet t<'kr ı b1sl th. Çünkc lardır. "l'ct.kıkl rde bulunan 8.zd 
Bcrr Hıtler BUyuk Br tnnya ile r2porlanrn 3 nğ tosta toplana-
Fran. :ının Lehı tn mriv. : ı· cak olan he\cte vereceklerdir. 
ni l· .. bul ve ta dtk d e~let ın: 
ümit ediyordu. B ı f ~ıhı Bec
linin mcnfa.aU •rı tefrilt ya. 
uğrntmak t<.'. bbl\ iyle do!cb. 
O tnrıhtc umumıy tle Bc"l · 

Atatü k bulvarı 
·nşaatı 

nın m1Jvnffakıvet ızlıgc uğı dı- .Ataturn: bulvannın inşn işi bi~ 
an C:\"Vt-1 tamamı nmıık üzere b•. 

Dün 1r·rk tütiinlerinin yeti tirilıne~i 
etraf nda nıiilıim kararlar verildi 
Dün ~ fı ı ka Ticaret Müdiir

lüğünd Türk tütünlerini tipleş
tirme mE\'ZU ı etrafında fevkala
de bir topl:ıntı yapılmıştır. Top· 
lantıya Tic ret. Ziraat ve İnhi
sarlar \'c;c·ı ...,ti muralrlıaslan i
le İzmir, E ~ \ c Karadeniz mm
ta.knl nnd n seçilen tntUn milte· 
hassı~ıan ı ·Urak etmiştir. 

Şimdiye kndar mnlınlli istih
sal mıntnı.-rnlarmda tesckkül e
den komisJonlann verdikleri ka· 
rarlnr üzer; ıde umumi bir gö
riişme y pıl..ı.rnk yurdun bütiin 
istihsal mınm lnnna şamil oı: 
an ak üz re T ı, tütünlerinin 1d · 

liihı için g"rc <en tedbirler alın
mıştır. T plantıda müstahsilin 
alıcılara iıaz.ı.rlıyacalkian amba
lajların ~ekitl('riyle sikletleııi ta· 
yin edilmbtiı. 

Aynca. tütilnlerimizin uzun 
müddet bo .. ılnıadn.n, lr..ızışnadan 
muhafazasını temin maksadiyle 
icabeden t.edbırler alınmıştır. 

Bu ar n tütün balynlanııda 
kullanılan kanaviçelerin dezen
fekte edilmek suretiyle balyıı 
ynpılmnsı bu suretle tiltünlere 
liriz olnn pa ~itlerin yokedil-

mesı gıbi faydalı tedbirler alın . 
mJştır. 

Yarın yapılacak ikinci içtima
da, tülünJel'imızi alan lbüvük fir
maların mütehassıslan da iştı. 
rak ederek onların nrnulan din· 
lenccck ve mallanmızı bozulma
dan ve daha iyi bir şekilde ih
raç etmemiz için icabeden ted
birler alınacaktır". 

-~ .... 
Buz satışları 

Buz satışı yine ilınle edilecek 
ve beş kuruşa satılacaktır. Ha
len belediye bu tevzi işini do.1!
rudan doğruya teşkiliı.ti-vle yan· 
maktadır. 

Yeni şartname hazırlnnın~'. 
ibeledive buz satışını ihal-e odere\t 
bayilere 10 para kazanç bırak 
mn.kt.'1., criine payı kabul cdıl
mektedir. 

Fabrika buzu bayie 4 kun .ş 
10 Tlaradnn verece'k ve bayilur 
de kilo başına 30 para na.kliy<" 
vererek beş kuruştan müştt>t-\ 
alacaktır. fiıaıeve girmek iç'n 
20 rün müddet bır.ıkılınıştır. 

şiddetle takip 
ediliyor 

Şehrimizde bnzı kömürcülerin 
mevcut narh üzerinden f:'lbf;i yap 
madıkları Fiyat Murakabe Rü
rosuna ihbar edilmiştir. 

Büronun alakailar memuı lan 
1>-,;ilirin muhtelif semtlerinde kö
mür satıs fiyatlarını kontrol e';· 
mektedir. Diin }apılan ara rtır
mada Yıenikapıdan Orta sokak
ta 48 numarada tbraltlm Ço.kır 
Yeniknpı i kclC'S~'lde 1 ömUrü 'l

yıkt t + ın 11,.J ı·•ıru<:a t r . 
k1:n su ü Wnde )' ala ı nı tıı. 
BLtıeı kilo. ım l:\ 2,5 km uış ihti 
kar yapan kömilnü lbra!lıiın de 
Adliye.ye t..c .. lim ed•'micıLir. 

am tin 
ıkum oldu 

Rnndevuru Madam Atinanın 

temyi~ Jen na.kzechlcn davasmııı 
rüyetine dun b ıanmı. tır. N" 
ticede Madam Atinanın suçu 
sabit f"Örülmüş. fakat C\rvclcc 
verilen 3,5 st>nelık hüktiın 1 C) 

ser.eye ineli? ilmi• lir. 
>il<----

aş, mis~ Uğ~ tergi 
edan ho 11issr er 
e başk nıiserler 
arasında na ~iner 

-0--

Yazan: AKA GÜNDÜ 

§ Pahalıya. ragbr;t o m~ 
ucuza ha.aret c:edlm 1.di. 

§ Ucuzu ~ğenm yip l•ot 
seyenin pahalıdan "ka~ t tı 
kı yoktur. 

§ Zaruri ıht } t m, n 
lcrl pahalıy almak mtı 
göstermiyen vc-fat etm •z 
üla yaşar gıdcr 

Tı\;a ttc zm r, kanı y 
derl •r. Biui ise g' rn uı.n 
h ır7>te kalma b r '· ıt 
vat dır. Ticaret yüzde ylız ~ · 
bitı k.ırdır. diy •uz . .1:1ız h 
icinc gırtlağa k tlar f( ı k 

§ Df'vl h 

Ek eğin kilosuna n 
bindırince, ekmeğin aın nı 
lirava ~ iye'bilcnlcrin f :-. 
feryada hakkı olanl ın 
bastn 1\ OT. Dört rral1k ı 
tntClıdı;11 otuz dört liray.ı ~ 
laı mı ortbas etmek ıçin ... 

§ H.:ı.lk sustuğu zaman p:ı 

konu ;ur. 
P.ıhalıWttan fuı- • t ,öl 

çıktığı zam.an, maJazalann 
bos kalmaları icabedcr. öyl 

Emniyet Umumi Müciürlüt';y. 
belit terfi müdd tlerini doldura j 
ra.lt lıyaknt ve ehliyetleri sicille· 
riyle bc'llı olan bazı !:omıs"rlcd 
baiıkomiscrHğe terfı ct.lirnuş ve 
bu arada bazı başlcomiserl "rin 
de yerlerini det'iı;ıtiı miştir . j ya? 

Yeni b.t~komi erlerimizin bı. I § H·ılka sıı..ygı ibilc p.tl 

n yazıyoruz: § P hnlılığı fakıı· dt-gıl , z 
ğı 1.anncdilmış e 0 1 ak~ nyın 23 tinde nllksnn in.cıaat ta 
vo.knlar Almnn dıploma~ı ihale odıloc ~ belediyeden ö:;· 
ncvr lnrının b t t ırsız k ı- rerıilnu tir OCl ., UOUZU hangı· mamı. oldu - mu sbat e\ 1 mi • Bu rıhetle \\)\un ~eri kal.ı.n , 

l~nduk1an ve \•ccrildikleri yeı le l bindı. 
---------. Em. U. Md. den M. Re-mzi Y[l,y nm ar: gözlülüğü do•~utı.ır 

11 

"' J her. Aınasyadan Carullah At"" Pırinc bi:nim evimde y 1 
tir. Poinrsre f'V 6lnın {·-aslı ''Crlt rinın ne • buk bitmesine • 
suretl Alnı n 1 yht n hın cah:}ılarak th lt- leri hususunda ok 1 k 1 • 
biraz müfrıt "'"" nal.zmın:ıı bel jı]e fen }l :rmde ıru-ım ge ...-~---- : u a ve recn S n iZ 
ma.hiyf' ını d t. \, h <il\• len f on 1 r lıamıştır. r Ü 
dıgı. hnttli Muıuhtc.:n ev'1el b le Bu l•azulı1 ı r !>ittikten son" 
Führt'!r'in Rhm Nehrimn s l 
sah 'ılind Londrnnın r sr.ıı nn ~ yakınd yvl açılnıı~ 

olar ktlr. 
rmerinin tuhmın ettıkıerinJ<.·11 Ecneb,· paralarmm 
çok f.azla taraf ren bulundı.-
f;u yukarıda öylPnnıı:-ıti. • ktumetleri 

Bunun müteaddıt ~~be:p1erı ı 
, ardı. lhtimal ki iclerındc en . An~~.r~ 1 ~ {T~lefonla) -1.ta
lmvvetlisi nnti minizmdır. Bu lıye \ckaletı al kadarlara. yay 
•ıissiyat her zaman l;'ran n ııj dı 'ı bir Uımimde. Kanunusaıı. 
b,;zı mahfillerde. n t>yfus dava- 1~42 bl?a"t t"nden Temımız '94" 
s.iyle sabit oldugu zere kmve- b~dayetın\ ·ad r muta>er adde 
tıni ÇlUhafnza ctmı :. r. S n zıı- dil n ve lı::;tı? 1324 numaralı 
manlarda, Yahudı mlUte il - damg resmı n~~ntm 10 UU· 
rinin akını :ruzun '-.;n çok dalıa. cu ma.dcl~ı mucrbınce ecneb. 
ı~uv\ctlenmişti. Orta AYrupa- rıa:aınr} ... muharrer vasıf re:ı · 
dan gelen bu Y hudi nıillte· mm .tiıfbi vra'k ve aened~ be
<:ileı hiç de en iyı bu tip nrz~t· d~Heı mı~ bankalar ve sıgo~ .... 
miyoı lanlı. Fran ;ızlar çok k re şırl_tetlennın ec ıebl ı>aralaı: ~ 
bu adamların lm n •a ~ tc~·- zt:!·ın en yap111ln mu~ele.lennıu 
binde bir intikam haroi hazır· Tiırk narru 1~8. Ce\'lilm~nde: 
ladıklarına dair $(\ ·1 ·r i~ıtmi~ sna olm c üzere ec:zı.ebı mesku
· erdi Bu hrapw Fran dli•;u. ltat fıy tıa!IDııı yE:nıden tcnımu7 
~ccel~ti. Mphnsamat baslatğı W.~2 t.ariıhı ıdcn ıtibıs.rcn al_? aj• 
ızn.mn.n bu fikııforin ortaya e.· mucldeUe. muteber olm~lc uz~ 
tJlmasından hi~ d vaz.ge<;ilmP,· a~ğıdakı fıyat nrı .. tesbit. etmiş
mistir. Yalmdılıgin Grı:ırıd tiı· r. J3t~ fiv2a2tl' r .,.o3ı2e: Bır ?teıoor
Orient ile ne derecede aı.;ı·nEı ın " ıı;,a ... m~ para, . 
vardır gerek Ynhudılik, gr>· dolar 1~ lira 4 kuru.~ 30 para, 
rnk G~nd Orient üçüncü Cüm· 100 İs\•ıçre frtı gı 30 l~~ 35 k~t· 
huriyetin hükiımet efleri ii· ru~ 22 para ola~k tesbıt ~ıl-

. de ne dc>rcceve kadar niı- mı&tır. Rayşnınrk, fra~, . !ıret 
zerın J fi,. .. tltınnın bılihare ibır ılfuıla 
fuz icra etmektedır, bunu kes- ıt: ~·t ecri 'f li V.o'kfil 
tircbilmek imk" azdır. Fa!mt e 1 ı_ • 1 ~ ye c 
'hakikat şudur ki on sen le•·in tince b1ldı.rılmekt~ı_r· • 
çok bariz bir ,.a rmı teşkil cdcu Olomobıl lastıgı tevzıatı 

Ye; i d sene.si ya1da§1yO"'. Bu. aylorila bütün talcl>G ı>c1i-
lcri ıi · g leden tn83Clc, çocuJ;larını 1umgi o7Mda 1Mydettirecc1 •• 
lcriliir. Bıt a dıa velilerin m ı.htolif oktillam tıit kayıt ve l«ıbııı 
~rtlarım J,vılaylıkkı öğrener::emeıen de ana 1J6 babalan tcrcc1 · 
diit 'içind lnra7rnıaktadır. 

Ga.zcte1ı i-, bugimdcıı itibaren 1 er gün bir o1nı.la ait ı-aytt 
ve Toobul rlları'1H bütün taf .. iUitiylc 'IJildireooktir. 

A nool•, hl!f' hangi bir o\.1Uıın l~yıt uo lcabul şartlarını 
g<'::etcnıi-drı inti§anndan e~l ve va1iit 1oazanma1~ içitt öğrfJ'fl · 
wıck fali!/'- ı okuyucıilar, ccva:ı 'VCTilebilmek için do~ doli
ntya gazefrdc "Okul Servisi., tıe hitaben mektup yaoobtlir 1• 
arzu cttil.:len o1cu1Nn ginn.e şar!lanm wrabilirler. 

Cevap iç1tı 8,5 ktı"'§luk prnta pulu gönderi.ln.r.m ld:,.mdır. 

111< Ogretmen Okullan 
İlk Öğretmen okulları ilk 

tedıi t öğretmeni yetiştire1 
:Uç sınıflı milesseselerdir. Bu o. 
kull ra orta okul diplomasl 
nı alanlar k bul edilir. Bunlar· 
dan vntılı '\e •atısız talebedeıı 
ücret alınmtur .. 

K bul artln.rı awilardır: 
AJ Türk olmak, B) Ulusal 

duygusunun sağlamlığı, karak 
terinin dü.zgünlüğU, bitirdiJı 
okul öğretmenler Kurulunun 
vereceği kararla. t.esbit cdilmifJ 
olmak, C) öğretmen Okullaıl 
tn.limatıuın1e nin kabul ettiği 
<'ağda olmak {15-18), D) Ru· 
hi \'e b ~eni sağlamlığı örne· 
ğe göre okul doktoru tarafın
dan \•enl n raporla saptan. 
ınnk. E) Bırmci eınıflnrn or· 
tıı. okull ı n pek iyi, iyi me
zunları, ikınci ve üçüncü sınıt:-

lnra Lise ikinci ve üçüncü st
nıflan bu derecelerde bitirmt,; 
olanlar.. · 

Öf;rretmen Okuluna yaWı g·r 
mek istiyenler, bir istidııyıı. 
vesikalarını eklıyerek mezun 
olduklan veya knYıtlı bulun
duklun okul direktörlüğüne 
başvururlar. Mnarıf VckilUğ
ne doğrudan doğruya yapıları 
müracaatlar nnzan itibare 
lınmaz. Yapılacak imtihanda 
ayni derecede muvaffak olan
lardan şehit çocuklan tercih 
edilir. Okula kabul edilenlerm 
bir tanhhllt senedi vermeleri 
de şarttlr. 

Lise 2 ve 3 sınıflanndaıı 
Öğretmen Okullarının muadıl 
mmflarına girmek istiyeulc:
yalnız meslek d rslcrinden im 
tihann tnbi tutulurlar. 

hın U. miidlirhiğe, Kilt:ı.hvad.ın __________ __, 

Hunidı Cnnoğtu Trabzona, Ot . "o··mu··r tasıma u··crell 
dudan Ö. Fazıl rrdal lgdıı n, r\ , 
Manisadan Salih Aktunç. H tav Bd·>dive !ktı~t Murlur 
dan M. Hicnbi Coşl·uıı, Ank:ıı f kömür nakil t nfrsi ucrctl 
dan ~adrettın .Aıtıntuğ, ~ m· te .. bit ed rtın k ... ra.r v ·ımış. 
sundun M. Remzi B:ırlas Ank · ilim c-lilır C'iil:mez ytırUr 
raya, Ankurada11 CE'vdct Gir.• v gir mi tir. 
Polis Enstttiisiin", Hataydaİl 
Nı~·azi Özalp Ağrıya , Binro'den Bu fıy.ıtlaı gecen :-;eneye 
Nusret Yazıcı Bıngölc, Mt ni~ betle ElZ fazladır ŞinıJik 
dan Şakir Kaı·ahny Çıın:ıkknlro- roite gore uydurular .• k toı 

S Cc d o eo_ j sına, yani bir ton kômur 
ye, ~ nmsundnn v "t zan ·=".Y mcsafo itibarivlt! semt scnı 

ı lıana. C.ilmtisaneden Ahmet 

1 

Koı kmaz Çoru ha., lstanbtıldnn saplanmıştır: 
Tnlat Alpfer, Kemal Tekin , H. 1'.urucc-şmcdc.ıı gmın:iniı. 
Lami BUyi,ikgilzel, O. Ft'lhi 'J'ez- yazıt \"c Falih 5 lira, Be.> 
can, R. 8ılkı Akalın İsbmbula. 400. Kadl.köyündcn Modaya 
fstanlıuldan Hulu. i ölwez Kar- J<~t'<!nkôyiine 600, B<>stancıy 
sa, Bitlisten Etem Eraltnn Bıl- kuru~Lur. Kartal ve 'nkucı 
lise, Boludnn Cevdet Oj!uz Bo- bı çok. uzak yerlP.rc ı, li 
luya, Samsundan Ziya Tcllı Zon naldedılccektır. 
g·uldağa, h.mirdC'n A. Havdar I ,, ________ ,_ ... 
grez Aydınn, P.izedcn Ali inan 1 f' T A K V l M 
Edimeye, Muşt:m Hayri Can Si~ l 
vasa, Diyarbakm:hın Halil Aıtı..-
nay Tra'bzonn. Bursadnıı Rasıl •---
Coşkun Mar, şa., P. EııstitUı:;füı
den Hızır Avni Yetkin E<'lJm(•yc. 
Zonguldaktan A.vni .Alr oy fa
tanbulrı., Mu~ladnn I:foyreltin 
Çandark Çannkkaleye, P. I~nst:
t."Usündcn Talip Ergüvenç :Muft
laya, Seyhandıı.n Celf!l Erkan 
Knstamonuvn, Scyhandan Dısa11 
Dener Gaziant be, Bitlisten Mclı 
met Bt>sni Burdura, B lud uı 
Faik Örsel Urfaya, Edim le. 
Kem:ı.l Tahir Düıcl Urfay. , E· 
dirnedcn K mnl Yuğun Hnlıkc.
sire. Burdurdan Salih Sayın S"y
lıana, 1::.t.nnbuldruı ömer Vcc iı 

15 
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G.48 bir takım sknnd ıı r sayıln·ı 
gittıkçe artan b:rtakım Fı an :;ız 
!ara ınemleketlcrınin Yahudi· 
Jerle Farmasonlardan mürekkc>p 
Idık elinde onların şnhdi ============:::;::=====::==== =========::.;..::::::::========-======-== ·-=========:~~=========== 
menfaatleri Uzerinde isti mat _:Meralı: etme Ya Resululb.h' Ş hı d M d• d Ga"::ii'llEB!ll~~ 1 Allahtır, Afüı.b ! O AU h k 

Otomobıl 18.stiki tevziatına b:ı 
günden itibaren başlanarak on 
beş gün devanı cdccaktir. 

edildiği lranatıtini doğurmuit t. E"er ölil i~ ne ıa. .. Şayet öHi a mer an, er ımey a onu daima inkil.r etmı tın! 
Hal böyle olunca, Almanya1a d~il de diri ise onun yine ölü ""'._""'._..,..,...,.. ___ ~"""AA.~ ' misin ki şımdi cru bu r..z 

~a:~~~~~~c;a~ı ~~~;ı:1~ oldu~~ı!~r~rını getiririm! H A z R E T 1 'ku_rtaGi~f~m ev lhrr A 
len tavır ve hnreket tabii olarak _ Hila olmemiş ise kendisini Bundan 1y de nıcC' ı t 

büyUk nisbette tasvip edil111eğc öldürmek surcti~le.... llm••lll!!ll!ı:i.'g•••••.f--------------~ kişyi ı·endi kavrnı lıc v 
b alanmıştı. - Stınn güveniyorum, ya 1b- Yaz M z k" K 1 m:::3!ZrmJC:.IU!mCIClCl!!l~~:;:ıti - Hattrlayor us m y 

Bir Yahudi olan M. Blum\ın ni Mes'ud! Her hakkı Mahfuzdur an: . e 1 orguna Tefrika No: :!9 Cehil? 

1 iy seti altında H3;1k Cephesi: 1bni Mes'ud, yayından fırlıyan di aJd 

1 

- Neyi! 
nin iktidar mevkime gelm;sı bir ok gıbl neti n.tıldı. Cenk ? Seni lbu h e göreceğimi hiç kat lbir türlü ölemiyorum! G:ı- ı -- Munz ile Muavviıdn ~ıdf'ş _ ,~ ktilc bl.n:ı y 

•• ..:ı d b h ~...ı t k t d da haıtı. 'itti cmınkta 0 unmıazdım' lı"bs bir müddet daha. c n çekiş-1 oldul<Jarını biliyor mu,,un yı 1 .. yubUn en u ;;;l:>ıya ·uv'\1.::~ • mey nnın sa •• ~ - Ebu c hil .. ıı k~-~:... 1 k b 1 ,.,;md • r.-ı.... Ce um ve iskenceyı ... 
kı Fr S t 

~ 
1 

rl katıl _ ın ~ ~. ı o nn a- me · mcc ur ycw. eyım~ .ı!.ua hil? ... 
lendi. V a, :ansız - ovyc lan cengaver e n arasına - - lı dakikal - E\ d, lıatulıyoru Misakını bundan evvelki hültu• dı. Kendisini önliyen Mekkclile· gır ~·ar ' son . arım ya- ..- Seni bu hale Cim g tirdi! - Ne olurlarsa olsunl:ı.r ... Bu. ki elimden crelse de dnh 

· ·· k ·M; F rek ı rak ·ı ı şadıgına l· naat getirerek kapar Ali mi H"-za mı' beni alakadar o.tmez... Y lnı"' b metler muza ere etmı9w. n" ri devire , ynra ıya ı er e- 1 · · • o.u.• • .... SJuı yapsam; seni el iz, ay 
kat Paris ile Moskov arasın- miyc :ba.5ladı. Muaz ve Muavviz mış oldugu göz erını açtı: - Ne ge?.cr? Alinin vcyn ister-<l m ad innınnu.~ bir kahrn.- yerlerde stlründurscm .. 
daki mUnaseb .. tler, Stalin'm kardCAlerin tarif ettikleri yere - Her zamankinden daha iyi- Hamzaıun elinde ölmeyi {'anıma nıan tarafından öldtlrüleyim., _ Ne yazık ki a bk b 1 

Blum'a. dıger bir Kerensky gibi ulaştı. Ora.da birkaç tane ceset yim.? minnet bilirdim. Ne yazık ki be- - Seni bu hale getirenler!~ lı- nnlık yapmıya mul tedir 
muamele etmek istemesine rağ· ile knrsıln.,U. Bunlann arasında - Bu h lde olan bir adam 1- ni bu hale getiren Ali veya Ham- ıaman değil midir? sin! Halbulci !ben S"nı d 
men, böyle bir rciim aıtımh bacağı lH.'61.k birisini gördii. Bn yilikten nasıl bahseder? za değildir! - Cür tk-r olduklarını ka· katledecek \•a.ziycttcyim. 
kati surette samımileşti. Bun1a adamın heni\z ölmemi§ olduğu - Halime ne olmuş? - Ya kimdir' bul ederim, fakat kah,.runıı., - Efendisini öldüren kul 
$ağ'ları daha ziyade uza.klaştm inim inim inlcmesinden anlaşılı- - Daha ne olsun! Bac!l.ğın - Mekkeli olımyan iki :ki~... olduklarını nsla ... Çünkü onlar ilki sen dtğılsin ya İhnı { 
dı . ve bunlann Komlınistıerin yordu. !k:ooilıni~, .menhus v:ıcudun al Yani iki Medineli ... Daha do.~- Mckkeli değıldir. Ben ise Medi- Senden evvel nice kullar ef 
canı gibi telakki edildikleri b~ lbni Mes'ud, bu nğır yaralı- kanlar 1cınd(' knhnış. rusu iki deve ~.obanı ... İkisi de nelilerc deve çobıınlıf';'1ndan b3.Ş- leriru öldürmü !erdir. 
memlekete muhabbetle gözleri- nın kim olduğunu derlıal tanıdı. - Bundun n~ ç.ıkar! w genç, genç değil körpe... Bana 1 ka paye vermem! - Bana. halii k"lll na..~ıY 
ni ~ın irmclerine sebep oldn. Sakalından yapışarak ve göğsü- - ~emek hüla YB§lYlll'agını hücum ederken ısimlerini ,·er- - Aldanıyorsun ya :EbCl Ce· ıbakıyormm •; İ.fM ö~ ün1e 
Mos ·ova bir ~ mcmlek.,;ti no oturarak: zanno ıyorsun? mişlerdi. Biri Muaz. diferi Mu- lıil! Seni bu hale getiıenler Mek- ruvorum! 
addolunuyordu. (Arlmsı var) - Nasılsın va Ebu Cehil, d& - Hnvır' Artık öleceiim! Fa- awiı • kem ı· ,·eya Mroii1eliler d ~ilrt ı .. 
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da b~~ 0:ıı~a da ayııi d:ıh • !.ıı 
saı·tyda iıo~ınu lür. Bu ev, Ak-
._, .l~uı.r~r-ar·ı S< ' • ı ..r·ayan a I~'· .'- ,,~a;:!ınr a 
tnh Ü~ k .a ate ıt 21 nu; 1 • 

l?.h~tlc bi~t~ eovdır P..avıuı }.ı ••• 
b:>.J'tndınnıtı te ~ kırıcı ail<'yı 
bir iki dak ~a olan bu hin~ da 1 
\in bir kısm. ıcınd,. • ıkılmı c 

1 

İngiliz ve acar 
radyolan arasında 

ll p .4.. ~ ı ıd· k·•~ r 
""" Yıl 1 . • • tında kala ra ıınk Ye er.kaz a 1- - Ba,ı 'rafı 1 · cide -

(;.,. k C\~ Y°ıı·~ır. Jdaçarl r! Gôzlcrıruzi ar;nız. 
lôııcıı.ırın b a 1 n':ll~ gerebe Kendi mılleti:ıe lıa.yın olnuyan 
rak dışıırıd ır l adu. eeri ola- Hıtlere lnanmayınız. Onun j,. 
§llımştır a buıın:lu'"lan nnl·-• tikbal·vantlarına k;iı,111ma;1ım j 
\"ENi · B Ak;;i takdir<ie kcndinizı llitlerır 
.. .. AH - \"eci •· · k·"· . d k k ?.Unu y zımızın b _ z a .. a Sl" a wetın ~ıı urtar~mıvaca ~ı 
Yıtnlar ·m· . ...., lıgında oJ·u- mz." 

• ' ınıY- .. , b' h r~klı>rrlir ,: · ıze ak \·e- Ia.ear Rıı.dyoı.ıınun (!t"\11.bı 
dur: Bir musı~ h~lı:ıkat de b·ı .1 Macaı· rady<>~u bu n griya a 
evladır. l<'ak~t h .~n nasilıatkı cevap vererek f!Unlan a.;ylem•~-
mışız. eıııız ders alnı.E.- tir: 
-~;::;:::-~::-~·-.:.·____ "- Bireok dtıfttlar teknırla .. 

Erdek C. Müddei U- ğınıız gıbi, :MacarL~'n biç h·r i 
mumiliğ d devletin tNWİkini •eya nıenfaa 

. ın en : tini dü.şllııerek h~rl>< '?irmi~ M 
İl~ "ı.> ı · 9L 6.') ğıldir. :Ma"ariston 'Triyanon mu· 

ılıı R:Ol'Uıını ka · abedesinin ıstrrapla"lrıa uz,·n 
~ı~ hareıı tten "ununa a.'· seneler katlanınırıtıı· ve bu zin .. 
·ıu n Çınarlı kövüm~un1 Fr- ciri lurmak için fır,;a.t bek! .t;.

1 
;ı:ı; ~ doiiumıu":ı.ın en ~y.ıs tir. 1,,ı.e bu fırsat. bugiin ı::-elmie 
a. hakkında ~<iek chmet 'i ay· \'e far.ııristıın d" ·ı nıttah•"'c· 
Ch!alıkcmcsin .8~Ye Cc~ rumıe ile kcndısiııJ.,.n kopanl:-;ı 

. .•o.. ia · u 1
1 dıırnı;- topraldannı geri nlını<ıtrr. 

• ı~)! ın fı.:.1 hı5 u !ehıncl acırislan ayni Z11ınaı?d;ı A> 
:t.IıJiı l(, 0!du~un,fan rupayı tebdil oden B•>IPcvizn.e 
31 2, s:.ı 3 ,. , Tü .~ununun! ka.rı;ı da ;müca<lclc etmektediı ." 
ın UUUn 55 1 ı ""Za K . c 1 d ı d r.ıuoıbınce ,, ) ıincü maddeleri eza an ırı an o acı 
~ . ""U kunı~ - 1 ~ıa · .J. k .. ngıı· pnra Ankara, 14 (I!u•uı;i Muhahı· 
guu ı:ntıcı et dny~k~tıne. yı;d, rimiLdenl -. An'kara Mi!li I•o 
ııatı :un ,. . u anının k~- runma Mahk,.me ·i bngil~ 
ıne •e karar~ ~ca;etten ~..e'l'- (dün) Nafia Yekiıleti odaeua· 
• .. r hüJt· 1 '.ltıle esınden nndan Hüseyin Güngör adın;k 
nfı nıahk\ı.nı tar;.! ~-~ ~&.sa- birini üç ay hapis'\'!' 250 iir:ı r~ 
" k re n . riıı.c ın-.u ödı!.•· ra cez:ımna mahkum etmiştir. k 5 iki) tıırıh ve ~ır Verile'! Hüseyin'in suçu kerıdiırl' r;, 
. ~rıı.r katı,. t . ,~ 20 _say.:ı aldığı kömür bcyrınna?ll<'S''1i 
ılaa olunur. bettıgınd•nı ayni fiyat ile '?ir ba kasına d" ·. 

retmesidir. 

n 
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le araştırdılıır; bitiı;ik tm:alet 
dairesini go7.dcıı f?;Pçirdilcr. Bu 
sırada Ferhat onlara -gülerd< 
bakıyordu. Oedenın ~aybo1u5u 
canını cok sıkmış olmasına rai! 
men al~v etti: j 

- Sakın 'karyolanın altımh 
k.mse olma&ın ?. Jozcf liir tar -
fa saklanmış olmasın! Tavan 
arasına ba'ktınız mı? Ha . Ta-j 
va.n arası yok. Ama 'bir ayua'ı 
dolap var. Açtınız, baktınız mı !I 
<?rada da kimseler yok mu? .A
la • Bir. iki, üç Ben yataja 
giriyorl'ın. Tıım bir nydır iık 1 

defa tam mi · bi: yatü-
ta yataca!ım. • ' o vapurda-
ki halimiz • 

Bunları ~~'ıiyerek Ferhat 
karyolamn örtüsün!l ka idırdı ' P 

birdcnblre: 
- \'ay! 
Diye h;ıyltırdı. 1C l'.Volanm 

örtıı ;i 11"1 voı;:a.nla yat.ak 

tı we P"" in 
men bil gini ~ kı 

ı.•- dı. Kllll n :a.: 

- Ne var• rduı 1r. 
- Yıttakta hır •CY •'Qr. Yor-

gnınn altında Ü)ııuy r, 'J k':;a-

1 
ruta 

Cı:mşit ye r~an ı haktı btr • 1 
cunu kaldırdı. ıHi ı r R~) sok
tu \'e ~'orga da rtıl· ı &. t 
gôrülnıüyordıı. 

- Hayıllata 
Prens Hazreti rı 

Diyerek .elini y r"' ın d' ;;'!lr 
uclarmda gcı:dirılı F kıt biı• 
ücnbire ,ekenilı:: 

- Ey:\•alı, '!!imi bır şey ı;okl·ı 
Diye haYkırtlı. ıcı adım gc'"İ 

sıçram1$tı. Dcrho.1 ro1m!an eli
ni haıvaya kıı'!dırdl Diğer cı:y-
1e 'bır mendil c:ı'lmrilı. \'llcun·I 
dan tu~.rak <lı~ııw ı;otur lıi. yırt 

ôu!Mıi ...... ""-'-- f' r ı 
et ıçind" 

- Bır "''" 
Ceınşit: 

l ;k! 

- Dikk,tt lın.z. 

deli. 

Dire ih~·rda bıılund . FııkJt 
gen'· prens karyol.ın.n üstUue! 
fırladı. •org:ın ıer tarafı'll 
sert ,ivili p:ıb ıyle ciğncdi. Yı
lanın ner .ıl~ ıu;;u bi>lli olıııı
yordu. Hiç ir hareıcet yoktu. 
Ceınsit: 

- F..ğer bu y l lıir Kobrıı 
Ka,pello ise ben oliim3en kurt .ı
ıamam. Bununla r Allah 
vere de ~'ilanın s:clıiri çarşaf 'e 
yorgan tarıı.fından içihni~ oill.. 

Mosmor olan eline aktı •~: 
- Belki de rurt "ı:rurıı .. di·· 

ye mırlan&. 
F"rlıat ve RahVM bir l.araf· 

tan dehşı>t içinde CemşiJin 1 •---------------------·---, 

:;_~erı~~ ~~~n~k~r;rha~~k:rt inhisarlar O.Müdürlüğünden 
bek1iyorlarrlı ki, dı a•ıilan k·.ı-' 
rllI'O: ıçindm k~skin blr s'ı ") 
işitıldi. c .. m~ct acı acı giilcreit: 

Çağırı;-orlar Jedi. 111 ~'<ın 
lar Kobrayı c;:ı,ğıny •!ar. Hay
,.anın tarafımızdan keşfedilı'!i
ğiı>J a'lladılar. Onu kurtarma 1< 
yahut bize ta:ıınız etmesini tc· 
min etmek istiyorlar. 

l 1\- J1 \ e ~ olma e n m. ne ve 
ıtı\.ı.Cı\Jl•lC'e (2l00-0 t lı::-:tm k...__ [ ... aı· 1 c- ~tın al 
s ''o gire• eı.ı r ~000 ~ed ı ·ın de l .~ le b lu. • ıliı'ler 

!: - 2 ... ,., 942 C"!ıJı ı:ünü f>U::ıt 1 ıO de K b i LevıU 
bc~indck ... Meri.t'!: ~, li.o , _,;)nur.aa )'Ot>ılaC' 

3 - Nu ı• a le her &ün i>Glec: a sonra ıtO l c;e · fUberl• 
goı uh. )thr. 

4 1s4. n :ltk ..,in tayın o"u gür: T"e saat t .. ...Uf r1"· 
cc'..lcri !iy:ıt üze ı d , - :1,5 E'.UtC"lrne p:u- ,.. bı.rl!kte r.--ezk kom,__ 

Birden y -gaııın altından bir }'Lna rıürac> 1J ~ c•SJ8) 

baş uzandı. At:zından tırtı Ilı a i- =iiiiiiiiiiiii!iaiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiliiiiiliiiliiiiiiiiİİİİİİİİiiiİ;; 
li sarkıyor ve korkunç gözlerııi /(' lliJ 
her tarafa dıkerek sarkı;-or.fo.ı ~ 
Ferhat. C~din b:ıstonu.ıu ~ 
kaptı. Hızlı " çabuk iki darbe 
ile ııa.y,·ıuu tanoamladı. .Şinıdil 
zehırlı mııhlfık yerde ee.ııli ya
tıyordu. Ceın~t yorganı kaldı·! 
rara.k yatağı gözclen geçirdik
ten sonra: 

- Evel, dedi. Ta in etti
ğim gı i ı,. hayı·aıı ir J:{ob~a 
Kape11o·&ır. Fııl:.ııt bereket ver 
sin tıı.m 'f!lııliyeoe;; · sırada ze.hi· 
r! ört~, çal'!!llfa cfükillmUştür. 

c Arkası vaıol 

BEKLENMEKTE OLAN 

p KER 
Traş bıç ahları 

Cildi l'ıahri ::o Etmif''L 
C 1LD1 Y l.' ll l' ŞAT il! 
Hıır 'l't'rde POKER 

'.l'rıa .. cı,aılOarını 

AR YI iZ 
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TEJRiKA No 143 

OK ili 

Nakil 11e iktibas hakkı mah~uzdur ,...... ) 

San M<>hnıet, i~in gürültüye ı şaca.klardı. Yarım saııtlik i'ti> ... , 
gelnııyeceğini anladı. P~Lwı l hat zamaJUJl{]a birçok tRhminl· r 
ııökın!.'"di. Çunkü ahalı de MııJta· ol<l11. Ki'! ~fenıi~Ie, :\lııst"fnyı 
fanın g-alip geldiğini söylüyor- göklere çıkaııyorlanlı. Haki,). 
dıı. ~öykıw söylene nıe)«lanıları dılar. Onlaı da en azılı. haHı:ıı· 
~ckıldi. ~öyle söyleniyonlu: !arını tu,.,-, hir pelıli,·anlık 1.a rt-

- Hakkımı yediniz! .. Günah- tadan <;ıkarmı•lardı. 
tır... Yarım "'tat bitti. Danı! zar 

~arı. çekilip ~ittiktE'n ..onr.ı nalar ça_Iııı;yordu. Uzun Ha~rn· 
m<-ydan bo~Hlill. Cazgır, b<ıı'lır· la, Hacı, Sar! Mchm~t çok ~e-
mıya 1ı:ı~ıadı: d<>rlıydıler. Yenı yetı. en ~ı,Jı. 

· . : vanlan ezelım deı ke.ı m.-y.J,m· 
- P~Jıl~vanlaıa yarım saat ı,;. dan kendileri çıkmı~lardı. Caz. 

1Jraha.t Y.arıın saat >1-0nra ba~· gır, yerinden fırladı. Meyd"•>\ı. 
altı gur~ı başlıyacak... yürüdü. Eliyle davul zıımalaı -ı 

Orhı•la lııivük b;ı· dı-tlı • ı!ıı i•arek t'<lerek su<tımln. Halk.,,.. 
vara H• 1,ıltİıi!n n mı.:aı- ıı<'h· yt>t·an •'·indeydi. \:iiriilmı~hk b•ı· 
lıv.l J.ı' ) "lllnıif:.ti. BÜ\'Ü.< >rta- 1 ·~re5' uJn1u~..;tu. ~imdi tiah, ~'-' 
ıur h:ı~h-ıtı. ha~c:ıltını tı rnıılen1.:. rt.tlrı.edik ht:\'lC<l!L b!ı ~ihr ılt
bıı': . 1\'orln.rdı. lJzun Ha:--nnın. 1 ha St'\'l't'flerl'kll'rd; c:azgıı b ı~ 
HJ .:.Jı. Sarı \J,·hm"'din maı-.h·~ ğırdı7 ~ 
biwll<'rı miihim li. Hiç kiın«e· -· Ba~altına kalaııl .• ı me.·ı';ı· 
niİ unıal • .tlıgı olrnu~tu. ~fth:it~fa, na.! .. 
m~run.lu. Aklı fikri Yörük ·A· Yöı iik Ali, Kel ~feuıı~ 111,. 
fülı· id:. Yöı ük Alide ı;klı olan ta fa, :\krııo kazan dıhın< yü•ü-j 
yalnız Mustafa de::(ildi Mı mi~ dü!er. himin kimi,, e tııtpr• ı::(ı 
d<' M• mo ıia h•:p Yön' Ali)• maliım değildi. :"»~-irci!Pr d", pdi 1 

dii :. ı in·rlıudı. Cazgır, i 'l bi· Ih'll.nlar da entli""'1~ ııiilo:r. l~:ı.
Jrr·Jır.t• :" ~onıa Yürü.~iin Yd111La kHlım Cazgır nt• :rapill.ı.kt1. l'th 
gele C'f'.zgu·, ha.yı (İ i.l,lnde :rii. livanlar kazan dibinl gl·ldikt, 
l< ııd" kendine 'övlt·n;\'otdu· 1 soma yıığl~nmw· h~·oJ.,ılıl:ıı. 

Jk nasıl ış•:. • Ya;!:Janmalar bitt,i. Bı; ıC.ıt p•h-
.~mn1a da 11cayip r,Jd.a.\ t.. ' liı·anın it:inrle en kih:iik ,.(l' ıık· 

Hi· !iirlü kafata:,ı almıyo• hı. tli. En ıri duranı da M·m~ ıdı. 
Uzıın Ha.:;.anların, Ha-cıların b•)r B:1~·;ıltı pt_·hlivtinlarından k~~Z"';" 
le n;c·ydandan <;ıkınası oldıık.;.ı dibinde bir ki~i kı.ınıı~tı. O d; 1 
mülı'nıdi. Bnnu gi>rmeden isi Memo .• , K~l .. Memı , M~>t-ıfa j 
knle lnanmıyacaklardı. Büy;;k yan yan Yonık Alıye t:ı\ )r· 
oıta Karnabatta ba. Jftına fıfı- la.ıdı. Cazgır, pehlh- rolmı sı•.l· 
kir.ı olmu.ştudı. YÖriik g;ili'· ya koyduktan sonra Yorü.-,ün 

d \' b"" "k orta ha-al elinrleu tutarak, Memonun ya-
yor u. '" uyu 'nın . · ı nına koydıı. 'lu0 taf·•)'l bı·ı·~.:ıı· 
tına hakim olmJsmdan şe\·inç " 0 0 ~" 
duyuyordu. Cazgır: den tutarak Kd Memı~in ynnı-

- Yifrük bu n.~ bal!.. na gPtirdi. Efıler b:ı~l»r,mı·;lı. 
Fakat MuHtafa atıldı: - Ne olacak? Büyük orta mı~. yr , ,,,, ...... · · ı - ~ sta. =nı ı oruıre ve.• . • 

altına hiıkim oldu i 0 t.e!.. 01 "" M ı · ·ı _ maz .. "er •. , r·ırus C' j',11· 

- Hacının yiireğ"ine inmıc;t • .r 
- ..... . 
- C.ok feııa .. Bir M ,ıno l<•I· 

dı ort,;da. Onu da temizl~roirm:" 
Nıe olar..ıt meli~ 

- Ne olursa olııun? 
-· Şimdi heJ1"i ~ni tutmıık 

lstıyorlar. 

- Tııt8Unlar bt- ! .. 
- ::>en ,.f', h-femll C&Dhl!'lDJZ 

M:ustafa. v~. Memiş yor~n .. E> 
tutmak işi yine saıı>a ~araca k . 

- Kinl olursa güresirim be"" ., 1 
- Muııroyu e.ş vereyim ~ani\'. 
- İşıra. karı.şmam usta' l\. 1

-

mi verırs-en t'\·el .Allah tutarım. 
İsterı;('U çift \'C•l' ... 

IX>ıli Güres kJrdn kıran~ ol· 
duğu ıçir ÜHtii;;te ı;üre~ yııpnı 0 k 
IA.zımdı. Bir gün St)nra Jıa~a l<a· 
lanlar güre!!eceklenli .. Bi.ıyiik oı· 
tada, meydanda dört ki~i kal· 
mıştı. Bunlar da: Yörük Ali, 
Me11l<l. Kel Memi~. Mustafr ... 
Bunlar Lirer çift halınde J!Üreı;ı
lerini ayırdl"deeekler, sonra hır 
çtft kalını·~. başaltı ba;;:ınn tu•u· 

re:;:-.:eksin .• 
~Arka."' var) -----------

l\füba tir alınacak 
(.'. )1 iıddciumtmliü~iıı.o~n: 
M"'munn kmununur~ 4 lhıt:Ü 

mo<idetun<lekı (Mektt p m.-..-.ır.uJ 
~rtı nazara alııımıyaralı. lii!l'er 
va~ıfları haiz talipler. meyanın
da 17 Temmuz fı42 tarihi• dı• 
saat 10.30 da müba.~idık miiıı." · 
b:; ka inltilıanı yaı)ılaf'ak1 n. '1'?.· 
liplCrin •mtihan günün,ll•lı ı,iı 
gün e\veline kadar A.Jt~ E Eı. 
cüment kalemin;; ınürntaat .. 
nıeleıi. 

KONGRE 
'&')kO.ı l'<ıiıMılhı.r.ı ,. uılını 

Kurumuodlllı: 
Kurumumuzun !.l41 • !•12 <-e

nt>lik umumi kongresı :!6 Tenv 
muz 942 pazar güniı l'aat 10,31) 
da Beyk<Yt.da C.H.P. Ka,.;ı m<' 
kezi binasında toplann• ;;hndan 
i:ı:aııın teşrifleri. 

--------------------

İstanbul Beledi esi İlanları 
1\-lanD:-ı Sı_ı \cn.ıl:ıri.mn ıemnırınr!~ 1'1.Ull.ırulmak üıere y& •tıtıl.ıu; '\ t 

230t:ıt>UO :ı:ı:rtt.-t Kurşun mJhtir k.aıınlı ınrf U$UTiylc ek.siltıneyt: \ı r. 1 1lır·~1u:. 
)~ı><:muunun tahmin bMieli 7981 n.rn ,,.. ilk teıninatı 598 lira 58 }iurutttıı, 
şaıt; 'E' Zahıı. ·e f\.tuan1eifit Milı~;rh: - lralcıninde g0r~t1ebilir 

ıt-.. !e 3u/7/942 Pe-rı.e be g'.lnu ;at 15 de Daimi Fnc 1 1lıer.t.l<' ::v:·!J>IM .. < 
br. Talipleain Jlk tcnıinat .na.kl.ı ... ı. " 'Yıı nlel<tur>lcın ve ~<anuıı.P'l ıbr&;.ı ı \ 
lJrtı. g~len d!~er \e~ir:alaı:iyle 249f..1 N i k~nunun tarifat.i. t,;CYrl"sınclc h.-wı .. 
•y:ıc~kları tc ılif r.:ı·ktupfaru • ih..l g'1ııü t:ilo:ıt 14 de kadar Daiı/'11 :En,-ü,,w: · .,. 
\'trrı:ıt->!eıı hiztmd 1 ~. (7tl1(ı) 

K , ... g. <! ınıit ·- .,tı .\"•rt ahr.:ıc.ı-t Boya malzemesi atık et1.wiwneye J..J· 
l"'lln u •·, . Tahn1 n h4~~u '1~7~} !jrJ ve ilk teıninatı (95) lira 193) kuru•· 
t;,.ı~ ..,artru. t Zcıbıt ,.e nunmtıl:lt nıtidOrlYgil kalentinde g\1rulebllir. 

{nale :ı21 ';/942 Ca~, rnbd günü '~"'t 14 de Dainıi EncÜ·-nnxtc yap.ta .. 

<" t r 
To.ılıf,1 lrın ;!1~ lf·n1lni.t maıe.uu: '•ya 

ı n G"f·lC'!"": d;• t.: vesi~ .. lar;yle ih::ı~e Q''°ni 
df ı~;lun.rıı.ılJrı. 

m,.ktupları ve kanuue:n ıhraZl }:\ .. 
n1uayyen saatte D~imi F...rıt.'Um""' -

1733:.) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

Z İ RAAT BANKASI 
"u nııu., tarihi: ı sıııı • ~ıayeııi: .ıoo.eoo.ooo 1'lirlı .._ 

!;'nbe '"" A.JAllll adedi: 266 
Zirai ~e ıcari her türlü bıınlca muameleleri 

rara biriktirenlere. 2&800 lira ikramiye veliyor 

7 reınt Baıık~sır.da kumbarah ve kwnbarasız tasarruf h~aı,lannda 
r-n -·· .... o 1 rnsı bulunanlara senede 4 deia çekilecek kur'Oilı ilt aş.."lı,:ıdtılt ı 
r llln~ ~fıf(" ikram!yc dağıtııacak.tır. 

• 8d911 1.- Llnlık ...- Llt'lı ~ 100 .... .. ....... 
4e IOO • IUOO• 'WI• • • 
4• - • ,.-. ,., ••• 

40 • 100 • ....., • ~ ,-

DiKKAT: He<aplarındaki pa alar bir seııe içinde 50 lirndnn aşn~ı 
d• m yr ılcre ikramiye çoklllt to~lrrde % 20 razlasiylc veril<"<'ektir 

Kur'alar -ıe diirt defa 11 Mart, 11 llazlrau. ll Ey· 
lil1 ·e 11 Birincikilııuu tarilıleriııde gekllecıektir. 

---
1 lstanhul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanları , ______ _. 

.o\N""gıd;; yazıtı roe-\·1c1,n kap::ııı .. 1fla ık ıltınt>lCJf hbawrın ~ yaz1iıs"\Uı ;U.t \"t:o rr .. ııallcıdekl <ıı:k~ı·i sa-
tın ;ılı la ~ ll'l~yorJarınrla yapılac dır T lıplcrin kanunJ '·erıknly ıle t··1J:• nıeıtt ph.rı.!"l ıh.alt ~.,;ıtinrh.-n bi.' 

t e\ -._.ı ut ldtıgu }{n:"rıı yolla 't ""·• ";rı. 
CINSJ Mi it.tart Tutarı 

Odllıl 

Kurl• ot 
Kıı'ı ot 
t >clun 
<>dun 
(}dı1n 

~ıgır t • 

t;ıı) n c 
T ızL' k.ıbJk 

Taıf rarul.r<' 
">'Mil bıhcr 
Pa 1ıc<ın 
Ixrn;.tcs 
·r.azt· b•ıınl e 
' )(fun 
Sı~ır E''ı 
Koy•ıı1 eti 
I:~ o l ('1 

~'~ t't 

ı)y\. l ~·t 

Kıl o L:ra 
1.080.000 48.600 

4;,o,O•lO 9.000 
800.000 91.520 • 

• f.(11000 

l ouıı.ooo 
ı.~oo ouo 

4511,01.lO 
110.°'ıO 

~41.(J\I() 

t,tdJOO) 

~6 01111) 

18 01/ft) 

5fı,Utı0) 

54.IJOO) 
7 ,2tı0) 

b.l'0(ı,(hj1J 

31•,110~ 

30_ııp 

15,00t) 

15.0bQ 

l 1 000 
11 l)l't\ 

4,360 
l 5,0110 
45.uOO 
ı•,560 

3.1i00 
4.l.000 

~7 100 
75,000 
IB,'iuO 
:!.4.l•Ull 

Temırıatı 

1..lra 
3€45 

tii5 
~826 

321.60 
11 ~· 
J.175 
124::" 
2~6Z fi(o) 

3375' ) 

61~5 

fHtlıf' 

1238) 
rnonı 

135G ) 
ı•Jt3 ) 

'J!'{' ) 

~43 ' 

ihale gı.ın, taaıt \'t wahail .. 

20/7/942 13 (;,),.!,11ıtC L. 

11 Tral.ızı..•ı, 2i/7 /942 
21/j/94!? 
24/7/942 il 

il 

22.f'; /94:? l 1 
23/7/942 11 
24/7/942 ll 

Trdb:tı> 

Tuıb70ı 

Trr.hzon 
Tı abZIJı 

Dj,.arb~~r 

20/7/94~ ll Dıynı b.;ıt.u 

18 '7.1942 !1 Gt>libvlu 

20 ... W" ıG Hr.lıltı ·ir 

(337 7 !0ll) 

A R ,~ ıı f"vrıl• 'f z ı. •k. Htff•Ch hıJ>..o ]arıı•n. y.ı ı:üı\ Yln.t ve rrı.ıJ.;ılJt·nlı·k. A~ktıl Sl-
' ı ":-t • Lf ıı y n ,,,1;~ y ııı. J• T .. l 1 plc n nunı .-:; ·•·1 11,. tı K' tnf'K.tuvı. r ı ı:ıaJ( '4ı=ıtı~rind~·ı 

• . . ,.. \ .. ı :ı 

c Jt.ı.sı 

1'.ı 'il of 

hıJ) t 

l(jı rı. 

,ılıl~'U ,, Tıı~y 

M ~t~ı-ı 

I< •lo 

lıı.uno 

Tt•tarı 

Lıra 

2i OıUJ 
·"j11 1ıuıo 

,. e-mınatı 

-to:~:: 

4h.'"l 

J'7"L 

2i/l/9-ı:? 11 D.y. dl&lJ.;ır 
:l/8/94'.:! Jı, 'Mc·rıift•ıı 

) fl/!-14:... ]'j }-l;dk~lı. 

(444 7433) 

A.ş.·ıü. :!ı 

t !•1 ı 1 ._.ıroJ ~onJ, 
li •• t>ktL:ı•larır: a 

ı C"\i.o !"' K.tı; lııuf12 C' ~iHrı•e1rn l'ü'.~l::ınr.tl }'tu. · g:un, ... ı 
•n\±a ,,H))},t tır. l'aliplt l l'flli ~:ıK.i11~·,ıırı ,ır..,~-ıat c\""tl 

('ldtıı.,111 i;.onıl '{.•r.a 'c c·lt .. L 

L· l••tİı l~•·Jrıth cıektıi '!a.• 

'-• .ıını V1..'-ık.ıl<iriyle tek .. 
ı o!•~ - 7292) 

'i"~' 

P!:;ılynfı .. ın;:ın, 
H:,ıy~h f<tJr ot. 
Sh, r ·,.t 
Kurft ot 
n.~ıy.ıl • ınan. 

O.i tn 

K lıru l·l. 
K Uı ll ııt 

·r .. ı l. .. ly, l .tar ··t 
'f-.·l i.·tılyı.lı kuru vt 
Kın ı . .ı. ot. 
ı h,ılyah lt.uıu (•1, 

1"'ly;:ılı ~u· ot 

milo!"tarı 

Kilo 

Tutarı 

Lira 

•.4ıo.ı•on 121,1100 
8 010.1ıt•O 210.•uo 
256,cıoo 25fi ııııo 

J, 168,1100 
894.UlU) 

1 1181 11~) 

500.0Uı) 35,otıO 

c.00.1110 19.>0(} 
00,l•ılY 34, oı.o 

';f>tı.flOfl 34.800 
~IJ0,000 19.51l0 
500.0ll() 26,iJOO 
-:no.oov 2()

1
000 

T~mınatı 

Lir• 

21/7/942 l5 
~2f'iı94:'! 1) 

JJ.ıt90 27/7ın ... : 11. 
tı237 27/7/94Z l'i) 
41123 29/7/942 17) 

1417.50 31/7/94~ 17) 
25/70•2 11 

'1462.öO 28/7/942 11 
••• ~50 23/7/942 ll 

25('0 23/7/~42 15 
141"2,50 23t7/Q42 15 
l 50 2317/Q42 ı! 

l!•b-0 23/7/942 15 

\~-ılf')V,ı 

Y~·lU\',ı, 

t;<·Jıt,.,,tu 

Ct"b•.ı 
&.kı~ehıı 

Erı.iru·arı. 

Er:tiııc.:.n 

Eı2Ht\fıll 

E.r=-:t11(·,ın 

Jt~ILHJl•ll'.\ 
'.EJ;.:..Hl<'ıin 

A~oğıda :1-~ııı JI ev:<dıs ııazarhkla t>kınltme!erı hızalumıcla :ııaalı gun ve """tH· <*liboh.· 
l'la A"k.-rı :O:dın,.Jma lromısyonun<la .vapılıu"akt1r. Tı>lipl<>rin b!'ll v~kiUerde lı<ımJE<)·omı gelmeler. 

.Miktarı Tutarı Teminatı lhalı) 
Kilo Lıra Lim (liltı Saatı l:INSI 

Odun «J().000 80(1() 1200 21/7 /942 15 
'I el balyalı kunt ut. 
lı• baly"lı kurıı ot. 
Td b;. Jyalı kuru ot. 
J1) b;,t ıyab kuru ot4 
'1 el 031 •;>.lı kuı u ot. 
Jp haly•lı kunı <'t. 
Bnl ·~ıh ~flman. 
B;ı;,·Jlı s.1m.n. 
Otlu11. 
Odun. 
Odun. 
\125'.150 St \mmhık w mı:.,,, !<•>'>lıme ) 

12 15 St. kutrunda. ad"ı 200<) kazık) 
4 ı;aııtıın uzunluk ve 1,~ t;llJJti.n } 

lrntnmda 120,00< ad<>t makara) 

1.000,000 iO 000 950li) 
1.000,000 65,000 !IOIHI) 

4-00,000 28.000) 
400,(MM) 26,000) 
-400.000 28,000) 

• 400,000 26,fl(l() ) 
400, 000 20, ()(l(J 
~i(),(")I) 20,000 
400,000 R,000 
400,000 8,000 
4()0,f)()O fi (lO() 

11),(100 

12.0CıO 

3000 
3000 
1200 
121H) 
12110 

22/7/942 
:.12;11942 
23/71942 
'.M/7 1942 
-4/7. 942 
-2 71942 
.i,7;!142 

15 

15 
16 
16 
16 
16 
11) 
ıe 

(4~) - 7612) 

AAApda yıtzılı m< ·a?ın pazarlıkla ek"ıltmclerı hı:ı.alar ın·la :ıı~wı gıın saat VE' mahaller· 
<>•· ı .ıskerı satın alma lrumı"J'Onlannda yapıla<aktır. Talıplerin bellı nkitlerde aıt olduğu ko· 
nııAyoıılarda bıılırnmaları. . ( 493 - 7615) 

t.:'lNSl Miktarı • Temınatı 1Iıale Gür, &tat V< Mı>hıilı. 

:;.ğır eti. 
Ayaktan sığ11. tl<b. 
Patı\teı> 
Yumurta 
T «-0ğan. 
T, Biber. 
'r. B~mya. 
Domates 
Patlıcı.n 
ısemiu.ıtu 
'r. Fasulye 
Kab:ık 
Zeytin yağı 
Odun. 

.Adet. 

Kilo Llra 
120.00iJ 

200 
200,0llll 
30,000 

7,()0I) 
4,l)l)C 
3,l(llJ 

11.fi\\() 
23,5(;0' 

6,0<.U 
21,00•) 
12,000 
10.()1)() 

450,()1)) 

Kr. 
5 

10 
20 
30 
15 
17,5 
10 
20 

7,5 
161) 

~ 

52fı0 
113); 

54), 
60)1 
70)1 

l&4)! 
3(19) 

45)! 
315)' 

24/7/941 
28/7/9(.t 
22/7/9{2 

16 
16 
l6 

68) 20-2ıs:7 v~ 7;8 
247~ 22/7 9~·~ H 
1360 20. 7, !).j, 'l 11 _,.;_. __ _ 

Çı.ııakkale 
Ç'.ıınakkıılf'. 
Balıl<H<ır, 

• 
942 )(, Bııhktll'llr 
Sanlıaıme. 
Hsrak<>&>. 

li, 71942 de kapalı zarfl iha· ı 
leei ilan olunan 6000 Ton ~!
yalı ııamnna talip c:ıiarıadıih.n· 
dan p;ıza.ı:lıkla münakaı;aya 
konmu~tur. En.af ve huA:.Bİ 
~rtlarile tePlim. malrnlleri kı
misyondn görülüp ôğrenilebilir. 
Beher kilosunun muhammen 
bedeli 6.1) kuru~tur. İhale;i 
23/7 /942 Per\lt'mbe giinü saıt 
11 de yapılacağmdan tabpleı·ı:ı 
Iı:ı.ti teminatlarile Harmyed<: 
'YPdt>k Subay ol<nlunda Sııtınal
m k0111isy<>nuna miırae<ıatlar;. 

~da yazılı merndın kapalı zıtr&k ehiUmt'len tıızı.lan'<· 
da yazılı saatlerde Si8/IK2 gün;i Bııhkemrde A.tıhrl Satuıalma 
Komi1<yonund~ yapıla.:aktır. Talıplerin kanuni ve><ılıalarile tek
lif m!'ktuplanrıı iJıale ııaatler'aden bir ı.aat evwı komisyo·n 

1473- 754) 
• • • 

500 ton balyalı saman alm:ı.
Cak!n. Taliplerin 1875 lira te
minatlaile 22171942 Çarşamba 
günü saat 14.30 da HadımkC\y 
:U:ulıa köyünde askeri satın al· 
mı. komisyonuna gelmeleri. 

(!83- 71>84} 

• • • 

termeleri. 
C1Nst 

~ohut 
Kuru fasuı~·c 
Ye~il mercim~k 

Mıkt<m 
Ton 
100 
1(1() 
J(ı() 

Fiyatı 
Km-uş 

ll'i 5 
22,5 
26 

••• 

1'l·rıımm: İhale saati 
Lırıı 

1162." 15,30 
1ti87, 16,30 
1~7!> 17 

1'4'!4 - 7öl6) 

9, 719(2 O.· J..apalı ...-ı ubu"i!e ilıalı;ı,ı ııiiı. •·l•ıı·~. 4lö4lO ton 
kuru ota talip <;ılımadığırıdnn pazarlıkla münal<a~•(I'"' konmuştur. 
Eh.saf ve hususi ~artlarilt· teslim mahalleri knmi>.yond~ göriiliiJ.< 
öğrenilebilir. Otlı.rın c;ns!erile bt<hl'r kil{IRUnun munummen b~· 
peli aşağıya yazılmı".'hr İtıı.lt>si !':3 7, 942 Peı sı,-mbc günü saat 
10 da yapıla!'aktır. Taliplerin kati t(·mmatlanlc- HarbıyLdf 
YE'dek Subay Okulunda Satınalma konıi~.vonuna n.uı<ıraatları. 

Tel balyalı kuru otun kilo ip balvnlı kın-ıı otun kilo 
üzerinden ınubammeı: bedeli ü2.t-rinrleı, nmhıuıımen bt•lt•h 

Kı:-. Kş. 
S,5 8 

(47 - 7631ll 

• • • 

A~gıda Clns Vt.~ mıktarları y:::zıhtüt ve yoğurt 20/'l/942 unu '' ı ı ... 
rınıla giJ~tt·ı ilı..·n <.:flatlerdc paz;ır1ıkJ.ı satın a1ınae<ıidardır. ŞartnaınelC'n lı ı 

i!İIC koınisyc,ııda görülehilır. İste!t il.?lın kati teminatları i1e birJikte F1·1• 
dıki11.la S;ıtırı;.ıln'la. kon'İ~fırıuna b~ h &i.in ve tt:\aUerde gelmeleri. 
CINSl Miktarı Muhan\fnen btd(U Kati Te. Pazarlık Zan'\. 

Kilo Lira Kutu~ Lira Kuruı S:ıat Dakilo.a 

Süt 4500 1375 oıı 236 2.5 ıo 

".rı J;Urt 

Sı..:t 

4500 2250 OıJ 337 50 10 
.woo 1400 oo 210 oo lll ~o 

Yoğurt 4000 2000 00 300 00 10 30 
Süt 5000 1750 O<l 262 00 il 30 

(t69 - 75114) ... , 
.. '\.~:tı.;ııla yazılı kuru IJ\IJrJn ki'iD:•)ı zarna U!iltmesi 31/7/94::! ("un)~ 

r,\;nh s;ıat 11 d<' TrubzC'ln n&kerı !'"n~t'l r.tma komiııyoounda ynpılo;,1·11).;hr. 

T;.,~Jplcrin !canuni veı;:ı){J)arflc ıeld.I nıc·l~tuplannı ihale soatthdeıı biı ~a ıı 

C''\'C'l knoıisyona vermele.rı. 

CiNSi 
Yıgm h•lınd<" 
!p bal)alı 
Tel balyalı 

Ton 
240 
240 
240 

Tutan 
L1ra 

11,232 
16,224 
17,'72 

Temin3t1 
Lira 

842.40 
12!R.M 
1310,<tıl 

(376 - 72H) 

• • • 
Pazarlıkla 50 bin .llnlık sıl!(ır 'tıley:ı 

ko.yun et.i. ahnaf..'aktlr. E\-""!"li'f ve bu· 
su~i ~artlarıle teı;lim mahalli ko!l'lı!
)C'nda ı:-Onıliıp ögrenilftbiJir, S•.t:ır 
tti kJh)sllnlhı muhtu• ... mcn lx:'flt'"li J('tJ 

knyuıı et kil•>lUnun tnuh:ınırılcn b"· 
fh.•li 140 ,uru tut ih·ılMi 111/7/~12 

C'ııınartt'fı Jııliııii s.tıt.t 12 de y<lpı'·ı

'"ıgınrlan taJıplerin katı tcrr:inatlnl"i.
]f lLırl.uv('<lı_ Y't'f]{>h, Suhny Okuluı-

C'..a S:..tııı.ılnı.1 

1.:'1allo.rl. 

k,-,nıi• yonun:\ nıfı•·ı· 

(474 - 7542) 
• • • 

l 000 ton te! balyalı kuru "t 
&.hnaı~aktır. lfapah zarfla el<
siltmcııi 3/ll !H:l Pazaıtrtti g;,. 
nü ;;aat 15 de :-;arıkaınu, Askeri 
ilatınalma Kom isvonuntla yapı· 
)araktır. KiloRunİın tahmin 1 i· 
yau 7 kuru" 42 santim, ilk te
minatı 4960 lıratlır. Taliple~in 
ksırnni w·~:kal;ırile teklif mek· 
tnplarır.ı ihale· tiaatinden bir s-ı
ıit evyd komisyona veı·meJe, i. 

(492 - 7611) 
• • • 

tki k<.1i€-m yirmişer ton kvyun. ~,:.. 

~ır ı·e,. kec;i t'tı. paınrlık1a 4•,., 
:...hn;ı(";;ktır, T~ı1ıpJt.•riı1 20/7/942 P·1-
._~·rh·~ı gunü ;tat 15 "\.·1.· 16 da Çof
"'.uıia .,ıctkf'rı P ı HJ6 ·atın alma );.o-

tE>tll iı ı<ıtlorılt f.Plınt~J(>n, 

(402 - nııı 
... J .. 

Beher toııun:ı 3 lır:ı fi}-ıl talı 
nıııı edilen tiOOO ton mı.kliyat i·;i 

. k~ııalı zarflı< e!<~iltmıyt kon· 
nıu,...tuı. lhale.;ı 2S/7 ı !142 o;. ılı 
l!rmü . a:ıt .16 o:J,, Ankarnrla M 
~1.\r. 2 No. h, ~:1Un a.lma !<om..$· 
yonIDldt\. :!lajJJ}al·<tH.lU' nk t-.·nıi· 
n<>ll 1350 linı..iıı·. Talıpk>nn ka· 
nııni \'e~ikalarıvle teltlif m~k· 
tuı•lanm ilıal•· ·,aalind.-n bir •n· 
at t·\'\'f:•I kiınısyotı.t. ""'"m<'1f'1·i. 

. '16-l-150\1) 
. ' . 

200.(~HI kı]<, t.'!7.<' tasıı•yP ka· 
palı zartla 1..·l\.r.ıllmeyr- klını-..-.u:~
tur. nuoJ( sı 2X 7 942 giİnÜ ,;;La• 

15 <k Ankam Lv. ıimırli:;ı lıiııa
sıııda . t :\!.\" Hıı- No. hı satın 
alr.1a konııs~'ı1Jı11nda ~ ~!.r ıla,-~k
tır. T:ıhrflın bt,J..Ji '60.UOO lira 
il~ t<>ıninalı n,-,ıı lır:-ı.ı. Ta1;n. 
lerin kanuni v~~ll:Ahıriylı.. tl'khf 
m<>k1.uplarıuı ih;ilı· s~atın<lt"ı bir 
s.ı..nt t-Y\i~ I kı·nıll-'\.,1r;;. ... \-c .. rııeJe 
n 11311-1391) 

-h 
Kapalı z..r! ıı~ulile 61~1 tvn 

1 - 1000 7ataklı hnstalmmım ıs 
ton koyun eti ihalesi kap.,Jı zarf su
f(.tiylc 24/7/942 cun':\ ~"iinU ~rt 

10.30 tl<1 yapıt1caktır. 

2 Tahnıin edifen bNrlı 222?5 
li:rn, nluvrıkkat ternin.ıtı 1761 Urad.t· 

3 - Şartnameyi gi.im1ek ic;:tiy .. ·n"'" 
leı· hc-r gün Fındıklı Sa. AI. komı, · 
yonuruln gön~·bihrle.r. 

4 - ts1-t,kliler belli günde ıhalf 

.R~u•tınden lıir ;ıat e '-·<'1 2490 · :ıvıll 
k:.nun hukılrı1lrri dahihnı1C" t.aru.h;.1 
edcc-C"klc•ri z:ırfl;ırı moıi...bıız karşllt", 

komi:' yona \'('rn1C"lidir. (3ti0-7 JQJ) 

• • • 
1 - 7..eytinburnu h:ıs'~h;u1,~rınid 

15 .tun koyun l'ti ihalcısi kapnlı z.arf 
surcı\ıe 24/7/942 cunıa ıunu ;ı;ıt 
11 ,:JO da y<ipıl~t:aktır. 

!? - TLJhınin etliler lx-cfcli 22:.?75 
lira, n1uvakkdt tt.•nıinatı l 161 lir, .. 
dı. 

3 ~ıı1.naıııı..•yi görnH:ok ':ti.v ... ~.ı .. 
ı,\. lı''T gün t"ındıkh satın uıııtn 1< .,... 

r.ıi~y;ınun{l;.ı gı)rebılirltr. 

.J ısteklilt•dn bC'lli gUıı<i<" ıl\;ı-

lc so .. ·Undt·n l;i~· !:ıı:1t C''Nt•l 2.ıt.ao 

yıh ko.ınnn hükiiıTıleıı d.1hılinci~ t ı;.

zinı l'<.lt>,·ı•kl(·ı·l 7 .. ,r!Jnrı ııı~ıkbuı k.ı ... 
şılı!o(ı ı..1.\ınisyoıı.1 verın<>h. ri. 

., • "' (35!) '71~•t•) 

• •• 
10,000 kilo tereyağl alıııat:ı i<· 

tır. Pazarlıkla ek~iltmrsi :.ıı, 11 
942 ;ninii ~aat 15 de Anknr:ula 
Lv. Amirliği binasınıla. 'hl. ~{. 
V. Bir No.lı 8alııı alma k·müıı· 
ytmunda y:ıpılacaktıı 'l·aJ;ıııı' 
b<'dt!li 40.000 lira kati t('mın:ıf> 
6001) liradır. Taliplerin bdl 
\·akılle komısyona gl'lm<'lr·ri. 

(487 - 751:18) 
• • • 

:l/7/!l.t2 dt• ih.ılı-si iliın tılun;-ııı :!.-.O 
ton. kuru uta t"lıP çıknıad11'!111 i•,1 
trı..rnl· pa1 .. arhlı(a kunn1uş~ur, \)tl ·' 
ip Vf'Y<l t<'l h.ılvalı Ol\.lt';Jkl~ı ı-;v .1~ 
ve hlJ"u:s.i tö"rtl~-ı~ile te:-;liın ınnhall•·1İ 
J,,nıuisy, ... ndt\ gOrulıip Ol!,l"l:"nılı·lıli• ·, 
•)tların ı·in,.:lerinl: güre helı1.·ı· kilo ... u· 
nıın nıtJhnın11H·n bC'd"li • .-ag-ıd.ı .~ ... 
zılırh.-. !!.50 t11n ot tıJptaıı bh· \~h , .... 

Jıyc ıt.alc· edill·bil<·l:eıı:ı glbı llall.ı '' 
· nıikt;ıı·ın~• d:ı tekli[ t.>denh.•rp ıJı~f4 
edılt·hılir Jh~ıh:si 22/1{942 Çar .. 
b.:ı f(t111ü ·ı;..ıt 14 de y.ıp11.ır~h · 
T;,,ıliJıl~riıı i\ati teıni11olt.l;ı1 ilt• !t .ı· 

yedf' YC'dl:"X SubA_y <>kuluııda S;1r ,,\• 
a'ın~ koıniByllnUll;ı 01lirtu.:.ı:-.Uoırı • 

Tel balyalı ip baJy.,ı. 
8,5 8 

(4!il - '14%) knıu bakla alın.ıcaktıı _ E\'~<!I \'C •• 

h . ı··,. • •• 
ususı !-}art ıu· ,.;omıHJo'ıu~ı g<ı-. _ . . . , 11 

riiJebiliı ti()() ton kuru bHkla hlt· ı 8/1/942 de thulesı ılan uhın;ın l J • 

i~tekli\·e iha.lf'" edilebil~1.-ğj ~i· t<nı nohuda l<.tliP çıl~m.ıdıguıd.ı.n lf' ~ 
ti bir \·eya iki takbitint' Je taljµ ı titr pa:t.arı11a konmuşıu,. Evs..ıf " 
t:ıklığı t.::ikdiı·dp ıha.ıe yap1]~:ak· • hu~u"'i şnrll;ırı korılisyond_a . )!:öı·ul~ 
tır. !\.Ievzuat 1.:ihe-tı :ıKkcrıy( YP bılıı·. lOO{ı toıı n<ıhut lur ı~ıt·i-ıl .. · 
terkfflilet·f:'""ktıı ~1 ütlc thf- idir~ (j. ihal~ l-dilcbHt'<'Cgl gilıi bır vı..•y ' 1

•·

1 

d-t1-yecej{i taahhüt Vt'"1"~il('ri, pul ~ak~id.inl' de tt.ılip cıktı~ı takdınlı· 
ve mukavt'h: ma$raJlaı1 ayrıca ılıall'~ı y;ıpılıı·. NohtJdun t·ın~ ve ~,. 1 
teOiyt- cJilLe-.·ktir. Mnvak'k~tt tt•· \· <·L' kiloııunuı) muhn1nnıen h" " 
nıin:~l1 ıö6ır,t)) hı·a,1ır. lhale:ı:ıl ~,~ıcıd:ı y..tulıdır. Jhal~i 21/7,'':ı' 
28_ 7 H4:! ~:•lı giinü "-;aat 11 de Sah gunü ~:•ınt 16 dn yapıl.ılaı..tl~ 
~ a.pıbu·aktıı. Ta!iph.lrJn ilı2le aa- 'fıııliplcrin kati tenıinatla.rih! ~a• ,, . 
a.tindf:"n hir saat C\" 'Pİ t.crJif me\l ;yede Yt'Cleh Subı.ly fJk.ulın1du Sat.· 
tuplaı·iyl<' Hat·hiyedtı Yerlt~k Su- nlınu kvmisyonuna ınurt.~a&1.tlı1• •. 
bay okulunda ~atın alma komİU· 30 No.lı kalbur üıtü lspanyol 

yonun,> miirac~atları 28 
(417-731>8) (452 7497) 

••• 
M.ütaahhit nr.m \'C lıesalıına 

5000 ~ift mahmıız a..,ık ek'<İlt· 
meye konmuşl.\U". İhak-ııi li, s, 
94:! cumarteü günü saat 10 ıh 
Aukaratla M.M.\'. 3 No. lıı ı;a. 
tınalınR komisyonuntla yapıla
caktır. Bt:herinin tahmin fiya
tı 130 knnış. kafi teminatı 975 
liradır. T.uipleı'in bellı ,·alöl1" 
komi8yona gelmel~ri. 

1440- H29l 
• • • 

lOtttJ 1•.1~ ))ı.-.!<nv~ ltt\ :..-1 .-h kurı.1 
ot •11;1k. l.'k~iltnüye konınuştur, Jh3 .. 
Jc .. i 2317/942 per--,cn1be guııü s!\ ıt 
ıa de Büytik1.;ekmec~ "ı\lııl~rsina·l 

]~()yündeki a:-keı-i ~.-.tın , lnıa ~unli-;
yonundn yapılacaktır. Mııh;ılli iskt..
l~c teslim kilo.\!U 7 '-uı·ıı.<; ~liıı.tı\f.>İ

n;~n veya SiHvrlıi.,, t<.o:;li1ı1 kilo."u 8 
'nn·, ,-ôur. Taliplerin t"ıninatl,ıı•ıh, 

bt ili vnkitte- kl·flll~yona i-:f'lrnelt-rl 
1392 • 7283) . .. . 

• • • 
Teklif edilen .fiyatı pi:.thoıh ~ör··l ' 1 

5000 kılo beyaz peynir 17/7/!}~'Z ,. ı· 

ma gHnü saat 10 da puarhkı,~ I}.·~ 
nh11 ıı·;~kth' Muhanunen bedt'll J 
Jjra olup kati teminnt.J. 765 lır:ı t'" 
Sartn~ınesi hc.r gün korııı~-yoıırl ı .f 
ı:ül,.bilir. tstt"klJlerin belli gıın ''' 
s;ı...ıtte Ji'ındıklıda satın alın;J kııı.1:•

4 

ynoUniıl gehııf'h·ri. (461-7506J 
• • • 

· 42.000 kilo koyun veyn sıf;l' 
eti alınacaktır. KaMlı zarfla ~•6 
siltmesi 3017/912 'günii P'llı\t ı 
de Ankarada Lv. fı.ınirlı>ti bin~· 
sınıfa M.M.V. Bir No hı saUP 
alma komisyonunda yapılacsk' 
tır. Koyun etinin tahmır. b<:cl!,; 
li 46.200 lira, ilk teınin~.•ı 34"" 
liradır. Sığır Ptinin tahmin bed!,; 
li 37.800 lira, ılk tenıi!latı 2lS""' 
liradır. Taliplerin kanuni v~ı· 
kalariyle teklif mektuplartnı iJı$' 
le saatinden bir saat evvd JıD' 
mi•yon.a vcrmelerı. (-l.12-U3tl 

• • • 
8/';'/(14~ "• n-.;.111:11 .ıJi"ı. ohın;lt'J. fi, ~o 

ton ~ruh"Y~ t;..Jil> ,.,ıkmach.gıntlJ. 1 
ttkru· pnz.ıdıga itcnrrıuştur. Evi<·ıf 

ve- hu~.,ı i<irtl:>ı k'·rliıı-y(,,-.d ... gr.rj
ltbiHr. 600 ton \10~11J''t bı.r ı .. te:.tli.)".! 
ihalt Nİih·bJl(.'(f!;ı .i?;ıl·l bh ·Pytı. ı!<İ 

tal:t-ıı.lr.€ talır Clrl.1 ll ı&iHIJrlh. ;.,ll,. 
Si y .. pılır :L\1 '\Zu~.tı ı..: -r-t · • <' }e 
tc-rk ed! ll•ı ı ·x 1 r ı , 1,.... "'. ı lJ• ı (" r 

Kilosun:ı 4 kuruş fiyat t>.hmin 
edilen 4651 ton odun 20/7/9·!2 
pazru·te•ii günil saat 11 d<> knµa
lı z:ııf u.1uli eksiltme ile istekli· 
sine ihale edilecektir. MuhDl•l· 
men bedeli 186.Q-10 lir:ı olup ilk 
t.-minatı 10.552 liraılır. Şartna
mcsı her gün komisyonda gC:rü
lPbi" lc.teklilN-in belli günde 
ır,•ıayy~n saattı:n en az bir saat 
urcfye krıd3r teklif mektupla.· 

180,000 kiıo patlıcan k~palı :;;:;rt11 

ek::.lltmcye konınut,0lur. ıha~i ~J/1'° 
~42 günü saat 15 de .. ~ka!'ada ~. 
Amirligi bin..-ısında M, :\:f. V. Bır NC· 
1l Satınolmn kon1Lyonund;:ı yuı:ııl" 
caktır. Tahınin bedeli 36,000 lıra ~ 
minatı 2700 liı-odır. T,ıliplcrin. ıc;ıJ·ııı 
ni v1. .. sikalarilc teklif ır..ektu!ı!~r 

1 
ıhnlc saatind('n biL• r;aat ev·;c1 )C 

_ mi!cy"Ona vermeleri. (409 - 73~ 
rını 2190 sayılı kanun hüküm-

Mubtehf nakliyat ve tahmil 
tahliye işi kapalı zarfla eksilt· 
nı<•ye konmuştur. İhalesi 3117/ 
942 Cuma günü saat 16 da Ça· 
nakkaledc Askeri Satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır, 
Tahmin bedeli 25,000 lira, ilk 
teminatı 1875. liradır. Taliple
rin kanuni veııikalarile teklif 
mektuplannı ihale saatinden 
bir ııaat evvel komisyona ver· 
meleri. Şartnamesi Ankara, İs
tanbul Lv • .Amirlikleri Satın al· 
:ıııa kn:.,.ıeyonfarınd görU!Ur. 

(407 - 7fi19) 

Kuyruğu ile koyun etinin ki·ı 
losnna 90 kuruş, sığır etinin 
kilosuna 62,5 kunııı. Ke<;i eti· 
nin kilosuna 60 kuruı;. ü~te iki 
kuyruklu koyun ve üçte bir ite· 
~i etinin 80 ktınıiitlin 175 ton et 
kapalı zarfla eksıltnıeye kon· 
ınuştnr. İlk teminau 9582 lira
dır. Taliplerin kanuni vesikala.· 
ıile teklif mektuplarını 3/8/942 
Pazartesi günü saat 16,30 da 
Karıı Askeri Satınalma komis· 
yonuna vel'D!eleri. 

'496 - 7618) 

ş~.rı1b~ :ı;'liru. :ı .... t l ı ı•ı .) pı l 

Tal.iplt-in kt1t.i t< ııuı • < ı r 
yed~ "\·edc.K 8ulloıy i}iıuJu lıl.ı .-... , 

alm.'.> Aom yo1 l:ıt• J ~.urQC<iiiUa1 

((> 749Rl 

• Ieı~ rl~:J'e,.;ınde .nahlııız karşılığı 
Fmdıldllla Sa!ın~'m;r li:ümi.-·yo. 
n ma. \'ı'rıııeh""J. ı 3'8-72'\.'j) 

lahlbt A. Çomaleddln 8araço§l~ ~ 
Nttrlyat MUdUrU: M. Soml Kor•f ti 
11 .. ıld.jfı yer: (H. l!leklr Gü"oyl•' ~ 
A., Ctm.;ıfedrfln 8•rac96fu maofaı,,. 


