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Her Yerde S Kuruş 

Bpaşvekil, dün ismet 
aşa Kız Enstitüsü 

• • • • 

sergısını ziyaret etti 
Ş. ~aracogvl h • a azırlanan salonları 

agı·ı ayrı gezdi ve izahat aldı 
Aukara 15 (A 

saat 15 t ' .A.) - Ban kil ı:t ·1,._,. . c Ankaradcı J t ~ c ·~ıt~nı, ,t:J<ıroı·oijlu lmgi(n 
yrı gıtmisl smc prt1'\ Kız E> tit · ·· a ' · · uc ?i -.: C'1 1.'C M<Uuif Vek ·z '-r r.. 18 ~{ôım " tıçılaıı "rgı-

og ~tnıculeri tarafı de. a," ·" A-1 ustc~rı, Enstıt iüıiitı mıidiir 
h 

Bo.c;'t kil sr r9:~ . 1~..., ,0!. ır<ırıtılanm utlorclıt·. 
~t s z .,.,, vufuıı ~ • la 

la, l cı onda 1niUc1ıa.s"'ı~ .. ~ . ' m rttıı ayr.ı <ıyrı gc::ııı~ Zer ve 
d 

< 11 • Ba vekil Eı ,.., · : 0.?' tnu nll't·doı P.oo.slı i.zaluıt ıilmrn 
ırlcri1•• i# ı ı" ıtu nıttd ,- .. t' . - . t ıl . .. " 

L "" t<ır b11yu1-. 1 d < ogH' rnrt cruıe yııla;clc tak-
;;;;-;:::-:------ "'ı<§ m· ır. 

D
a llgilte:re- A

GÜNDELiK Sİ'ly A.Si HALK GAZETESİ 

Hinf meselesinde 
GandinJn teklifi 

lngiliz siyasi otoritesi· 
nin Hindistanla ilgisinin 

kesilmesi isteniyor 

Şayet bu teklif 
lngilizlerce kabul 

olunmazsa ..• 

Hindistan siyasi 
hakların ı korumak için 

Mevcut bütün kuvvet 
ve imkanları istemiye 

istemiye kullanacakmış! 

HükUmetin mühim tedbiri 
Hububat fiyatlarına yüzde 25 
zam yapılmasına karar verildi 

Küçük 
yüzde 

bu 

çiftçiler mahsullerinin 
35 ini, büyük çiftçiler 

yüzde orta çiftçiler 
sini hükumete de yüzde 

25 ini , 
50 

yen• yüksek fiyatla satmaya mecbur tutuldular 

f RUSYA'DA 1!1 AFRIKA'~A 1 
~aın Ka- HAR p dimnin, 11e as-

ist.ihs..ı.ı!l{asındo. kerlc..rinhı hi ~hi; 
Mr a D<tZın • f'h IrabahaUcri -ol- Azat'ın ıözleri 
iki. gii~yt~Jtoı,, 1 S 1 S B 'af, na da İ f ma~ı~ı . halde Ankara, 15 (Radyo ~azc 
bir ""'~ ecek maırlubıyct.c uğ'- - ~ 
filo 

111 
'•utızakerc r r~malarmn. se- ttı;ıi) - Hindistandan gelen 

tunu 0~gul ~U· A. • ) b< ll olac~ıktır. hnoorlere göre, Gandı tara. 
kü. : r. Bugun. 1 ( wını ]\et (f<lrcı:m a,, (# I ('- Dıfü r bh ha- fında n ileri süriilen bir kR 
tihsah;ilerdc i ·. l ııı c

1
t m l~tr <.>l(ı,ı 1'1ıiiZ'ltkr, ~.. b<.>t·, ıniıthiş bir rar suretinde, 1ngili~ otori 

nıiydi ehem. f~l vy r go ıofyoı ki, Muit . deniz UC'~'l ıno lesinin Hindistanla ilgisinir, 
rnıy~ Ml<~r oı. i~ k<! cllcmıdr/.i Jııulu '.Y"'. llt'Jinnı tlenizal kesilmesi iı::tennıektooır. J{n 
b.ilc gozlere c/ ?'ılarııı lıtç Uirt ı ihu c, Lıbr a karqı mü. ı rarcl:ı belirtildi&rine: göre, 

o 

Miistahsil, geri kalan malısulünü 
iaşesi lıiikiimet tara/ından yapılan 

şehirler haricinde satmahta 
tamanıerı serbest olacalıtır 

'.luı.<:a.ın. 15 (.A.A.) - Aldığı 
mız habc:.-lc·ı e göre ) rn. Tiearet 
Ve-h;limiz, Th\elki gün 1 rn Ve
:kilkri' ıhcy""iiııe g~nj" .iz!lhlard ı 
lbulwunuştw·. Bu 12, l: tJ. dinle 
yen Yekıller heyeti en başta ek· 

•nelr tmlll1]1IlJLk üzere birkaç 
milhim ve müşkiil meseleyi biı 
sn evv.e1 hnll~ek i<:in bunları 
lbir kor da.ha tetkik etmiş ve 
ica.beden Wdbirleıi b.iribiri arka-

( Sonu Sa. 3 Sil. 1 de) 

BÜTÜN YURTTA 

AlmaoJar iki koldan 
Vof ga füzerindeki 
Stalinorad'a doğru 
taarruza oectiler 
---o--L-

Mihver motörize 
kuvvetleri Telelisa'ya 

karşı yeni bir 
hücumda bulundu 

Ciiıık~arpmıştır . mıyr rel. ı, 111/urtla 11 t{ .. um caacledı bull11l· İııgiltcrcnin harp gayı etleri 
hcdck~ art.ık cep ı.~tıfa,1' yi irnıinc n ı•ı a.ffaJ.ı. mak iızere hiz-1 baltalaıımıyn.cnktır. Japon 
kndar 1 fke:ter ?calll'<ı.1d<ırcl1~. Iforı:1 /ll&,'Jı' mete gırercğ'hH 1 tnarruztmu bertaraf etmcl. 
laı'dakj :ı, nka-

1 
Mıt ıkuxıgım mc Mlt rclı, _ h:ıo("r Vt.:ri 0 ,. iç:in arzu edildiği takdirdi! 

rin ve :n~lc•l('. 1~; g J ı . rini ngc f «lJ1 ik<ı- Bu uçalrlar <if ~ Miittefik ordularının H!n-
lerti n ışlc:ıı l' et \rL'lr11 r k lıı:..ıt-:ıııı, , 1.;S t~ . ahı.n~eı mo dıstanda kn.lmasındn mnh 
kfın~ C13edn hu- L tn ~,fr u .. J,lc du . ı..oı·lii \ t uear 1 zuı· y~tuı. h.arard-ı şa~ c-. 
ruun a aını • _ f gemifoı adın• ta- bu şık lngilizll..rce redded.-

Bölge Sanayi müdürlük leri k uruluyor, 
sanat erbabı bu birliklere girecekler 

Alman uçaklcuı 

Rostof'a müthiş 
bir akın yaptı 

----<>'"'----

Merke2 ve cenubda 

Bazı mahdut keşif 
faaliyet i c ldu 

1 ··----tl---bir h" d.ı h tcı HOSE 1 şıyan ~ (•ni icat Jir~e Hindistanın sivasi J ak j Aı.ı.Jttıra, 15 (Radyo C'...azete 
dır. ·~ı kri r- =. Y N CAHiD YALÇIN brmı". Diiıl.-a: · lnrını müdafaa içıı; m~vcut M•d f 6 - Ya;ın .Mi1;1.i Korunma J~a-
ınan L' hra- mn hı<'llJl' ll<'a- blitün ku\l\'et \'C iml anları ] wa y ı m.mnıun • ..4 Uncu ma.ddesıne lS-

Yi k .. f!r ordu silah \'C c phan - ~11mıı bunl:ıı ka- it. temi) erek kullanac. ğı nn- h • • timı.cfan bır genel sanayi birliği 
kabilı;e~~· Y.Xecl"' bol bulam:ız~ ~;!' ç-0k bomba ,~aşıyama- latılınaktadır. Diğer Hint DlU are heSJDJn ıJı; moınlekeıtto bölge samı .. ~i mil· 
nıtıvaff , u gostennc·kten , bCf!,l t.>nıın olunuyoı. F--ı..,cr bu ha- liderlerinin, bilha~ Müslü· durlUkW.ri kurmak için lktısat 

Voronej ~imalinde çevrilen lngiliz tayyarefcri Mihv«V 
bir Rus birliğinin imha j kuvvetleri üze ine geniş 

edildiği bildiriliyor ölçiide taarnız ettiler· 
kalı a.Kıyet k1lZanmaktn •. c r sahilı ı e iri bt,) le •Jlma-ı man liderinin bu kararı iyi b.J ,.. Vehafot+no t:mlfılıiyet veren bir 

r. n ll(IZ Sl pe!. ll'l k .. a·· J J d • l J k J ançosu J ..,... l l..4-. Bir uf k tı ,. .um un tu -- ı.leniınl- mrşı ama ıgı an af.il ma ta.· .... aroauıe rı~ nııaca.n.t..ıl'. 
Jll.tının m~ıh ha:b<>r,. harp 1 tHısa.- k~n. llgt"a\ ıLbHecokleı: fcl:t-ı dır. 0 (Sonu Sa. s, su. 1 de) 

flıl "-1 d><'nın htr afha. c>ı , i nJaıın kumand:ın ,.e Londra Radyosu, bur,ün 
gu m h" ifia ô}' a kt M t '\Jfnlanı, atft•tnıiy imkan 0_ Jrnrar hakkındn maJfu,1~t Londra .. 15 (A.~.) - l~ B. • 
dınJ t' ını rol hakkınd b o • l mu En emımı'U ·n n t :E:ımi ' ~unl .... n ~"llfJJll C.: 4mcr.J·. Bah'l~( N 't"C1. 2 NCI CEPHE 

1 nın·n k r d' ızı ıv ' daJ J - "' C" c .ı> t k en ı ı a .ı ır. Amo i'ra caı <l<'nı~alt kumandan ve w·: "Koııgrc p~rtisimn H'r· be <'11. a) as1 ı tc.: ~ ' d'.Y ~v - 1 
birı,y ~e-- ız nıuU.bası ıslaı ındn~n t yf laı ı ı~n ı:.:mlı biı öliin.r ka-, d.ği k, rarın :ıki$1e .. ınc ~e- ıındıı vukt!b~ılan ,<ft:~>z, havrı etırm ıP'"<l r. 
nk ı;ıra.da Alın nl n \ ısmaktmı bnQka vapılac"'l< b' lince, B.B.C. nin Yeni D€l- rnuharebesının katı b . .ın<o mu Bu .k I ~t .ı n raıl balı,..ı:ı 

1 

aya buv»ı. 1 arın At. j k ı .. · ... tr 11""c: • tın• t' ·· k ~ ·ı 1 i ~ 
melcri ok\U\ tü.fıleler gc.ınrl<'r· :t.m,z. Çunkiı? Çünkü harp Mdeki muhabirin<:' göıe. ka· ... ıc w.ıı. iş. Amerika basınında ·1 0~1 g<' rt>gıu ıcrer tJ'I .. ı· 
8lnda b zor olaca~'l mü tal 1atıhı-,1lııtı miiPsıoır bir' lı jji'lım rarın ncF?d Hindistand. faz. Buna goı e, Amcrık~lılr.r 150 • . .. ih. k d" artıcı ml hrırcbd • ı 
t sc-vk~ııu~or. Onu bu kan=~~ sıla.hı bulmuş,,, bu .·ıliilı deniz- h bir heyecan uyandırma· fo!11ul:: !Jir ~arp g~miı;,ı ka)be - yme çok genış olçüde V<'l'<'ld CtJrnbn. \t: cenup d ~ıı· 
manı .:U scbe-p udur· Al altıJaıa kan,ıı ta.tbık <'dilince 011., mıı:>tır. rnıı:::lerdır. Yoıkta\n Arocrıka•1 mOnakaca ediliyor )n r.dnı<kte om 80\·vct im.· 
kay, a~~ı?uk kafıl ·!erle Af 

1
.: lıu ın yapa.bil('('C'kJeıi hjz.metlcr (Sonu sa. s, su. 4 dt:) ı ta~ ya~·c gemıı::ıi y~ralm~mıştır. i' 'etler nı Don tjlJU ılınac ) ak'llı-

gönd Pephan \'<' fiıl'h rnahdut bir dnircyc ınhiımı et· \... Amenlrnlıların za)ıatı P ... sub"'y • ymal iml .. ya. çalıı;maltt."ldır 
adas=<' kalkarlarsa :M ~ nıislıt·. ile 210 erdir. Bir gazeteye göre Bu kol Ro··tokla. Boğus r r. 

Ve harp gcmJ~rı~iJ~z U<;.ıklar~uı , 1şt€' haıpte Lc;UhsaJfı.t meı:ıelc v• • .k!t3.}lOnlann 27,0.00 er bt.onltık fal;ırınd lır d~miıyolu kr\'&ak 
ugr~ . " nın ta;u· sıne en n ··ı r t t•• 1 $1 acaba l -ı ayyarc g<"JllIS', onn.ı ın ton kıtPSl lan Mıhrov.n·n , .. ıreı--
ve~~~~lirl~~· Buna rn~;~~~ Jn<>sic.İir ~ "l~~ u~~a~~~~~;::n~~ r luk ıki t~yrare ge~i:4, 8,500 er "Rusya!daki muazzam iır Bu seri hnmklcr kan ı mı!, 
vadan ıt" alta adasının ha- uzun bir müzakere ya nlmasın:?. 1 t?n_luk agıı· krm·:ızor ıle 3 nıuh- b h . . Don sım:ilir.de rıneı nml nrc'.:E. 
v ora~a,l ~~e ·bombalanmll:ilna h~ak veıiyor. İngiliz ktihsalftt; ne yapacak? rıbı ba!ırılını_ştır: 3 ~~pon zırh- asku afıfletılmezse,. leıı wrcn H.u ·Jnnn ı.cmn .. ıini 
tiıu k ·UWetlerın ltena·ı Na2.ln İlli!lltere fab "k ı· d 1 - lıst 4 kruvazor rwc bır1:rok muh- e· 1 "k · ıı ti Don Jl('hrmın c ... nubun?. :ıtınal· 

·-cu.oıa glıd 1\ n - • . ııı,"ll ı e ı · J k . t . t h · ,lt • L T ın:u:rya su sı ır. Halbakı AI- tıhar ediyor V(' fabri'kaıarın pc'K s enderıyede bulunan pon ayyaresı a :rıp euı,mış, ";i· bilmeden korkunç bir du- ıa,aJtlall s.ımhyor . 

Ç~ın
Jcn Im .. "llrz ~ 

'in""" Ortbıtn:'lk zorunda bıı ll 
1
- Çlkan 1 silıÜJlann coknl ~ •U;lln ~fn 1 ıfüi de yaralanmıştır. 275 Jn- ır 8~1 mı e er yaz için buy\ik müşlfrlata marıız k<1 

.şı.dd,.th bir tn r.tda Doğuda 'J)f'k :Ya.kında azami had dahili nele <:a· Fransız harp gem il . . bın Japoil subay 'l' erı telef ol- Bunların Don gerisine ceki!
0

·, 

tmlunuyor ~tharebcye giriŞnuf: h~mıya ba13hya1'~klıu'llıl bildiri- . . .. ~ ~rmm muştur. ramla kar~llaşacaklardır .. ~ek imhndf1.n km tulm:llaı l v ••• :..? l.ı.rdan bır l :rr. t.:.hrir (" ll-
lınvn. üstiliııü-..~ı .. ınuhaıebcleıd1,; Y?r· 1940 da Jngiliz fahııkalan vazıyetı, dunya efkarım 'Y • ' ' ı:re dC' lt?ı,1.of c>•:aı:ndaki knv- miştiı. 
ka.nuyacnğı igunu Rufllarn bıra-ı b H1u.ssn. tayyare, rn11 de bil· meşgul ediyor 14 Tem muz &r;rıc 1~ (A.A.) - Ncv~oıl; Vetlerm !mh· llaıbındcn kw•ı··ı Al:roon 'J'cl!I.(~ 
Yıraınn.z , çın ora~l:uı uçak a- hassa top, bu sene de bilh:ıssa fan bıldJrHıyor: lal:ı1C4:ehc:n (ıck umulm.ıy ... r. Rcrlın, 15 AA} - .Ahr..ın 
~reccği u~ranın ıhtiynç gös- tank ~apmakla fn~rul b ulunu- . Ankar~.' ~5 ~Ratlyo ~?.1:~tı::· . Dôgı. ~OJ>!ıe~indc. son günle- Almun hava km..,·.:u~ri c~nt;p .teoh~iı><"~e cı~ıuyvr ki : "JlılJMT 
lik cU~ Harı gondcrtnl'mez. }orl:ırmı<J. ·sı) - Gunun dıkknt ve ılgı ~e- d k rın ~.Mlwn J:ıadı:relf".rındcn sonra 1 hı. n-0~-tof'. knrı;.1 buyük bır a- ce:phesıtU!P :rmUıbn İng1hz keı::if 
Ahn:ınlar, 'no:~n.~ dol~yıdıı k: tngillz. mebu~ları isUhsalatın ~en hi1.~iselerinden biri. <le_ \"işi Fransa a va ar ve iklJH i hiı cephe kurulması ini kında bulunmuşlardır. Şe-hir 1" kuvı. (• lt"l'İ CllU Ke<5iınıncll' ya-
hınan U~'IUur\l e~~ı elındc hu- )ulnız nukt.aıı ıle memnun ola- ' e. ya~ıngto!l anlaşmaz~ıgıdır. 

5 
.. kunetlekutl d ( &onu sa. a Sil 1 de) (Sonu sa. a. Sü. 3 de) l (Sonu S;.ı. s, s" (j dn) 

laı'alk Malt Uı.n . ır kısmını a- mıynrak llreyfiyct meı;t:Jc~ine bil- Ha lu. b~r n~~ı~~ ver~ıeınış ol:m U an 1 
iıava. akınların aetinde. yapılan ha.<ıSa ulıemmj}et vernıektedir- Maı1.,ınık .go~u~me~:·rı~~t:11. son- Pa.ri.•, 15 (A...A..) _ 14 Ttm· 
zo1ıın<la kalın 1 beşiıyebilmek, l~r. Çiink.U Libya muh.ırebelc- ı~ bu yem ha.dıse ~·e \ ~~ı ıle Va muz ba.yranıı, bugünldi şartfann 
foytı Alnıan]ar ~rdır. ~inaena- ruı,?ekı mağ'lubiyC'tlcrde Alman şıngton anı..sındaln rnuna~al nıocbur tuttuğu l>ir veknr t•e si.i
I'llrnda Afrika ıçın ~u~pınkü du- siliı.lılarmın keyfiyet b.ı.kımm- tekrar c~ılanmı.şt_Jr. Anıenka, kfınetl~ k\ıtla.nmıştır. Parislileı· 
l<·rJe Yaıi\lınıd y~ buyuk kafile- dan iistünliiğünden çok taJuw- . 1:J:en~r~ycde .ı;ıla.hlanndan .tcc büyiik k-ü~elor halinde zafer a
t •rlas;nuşt.ır. a ulunm.ak çok dıldi. İngilizler daimi surette r~fi.edılmış. o~a? F:.ansız. gem~l~- bi'dc'f>inC gitmişler ve Fransı~ 

An . !rnuhar\ ~ sahnt!lerinde bulun- ~·ıuın .M~.rtınık e gonderılmes'nı meçbul asımı inin kahri önünde 
~ısını1~nlı ~cniZ<!ilik nıüteıı • r a ırduklan mm ve iktısat adam- ıstemıştır. .Ru~·clt t.arafıntl'Ul -eğilmi~leroinr. Akşam ~t 18 <k 
m t ~-ı mUtnıeaaındaki ~s. laa-ının. t.ecı libd<-rine göre s ilah - yapıJaıı teklıflcr:ın M.: ı.a,· .. ı ta· bü}iik harp mal~lleri h eyeti 
mruuf "t.uahcıı kaçamaz. Ayı . Y ı ıarını ıkmal ile meşgul olarak rafından reddolundugu resn;..n meçh ul a.<;ker kabrmdeld at.eı:l 
te' ma a:hl{uk OOi}or ki ~ı za- şüphe yok ki, ibu sayede nisbi bildirihniştir. tazelemiş ve halk gc"\; geç vak-

Münakalat Vekilimizin 
Matbu&ta Yeni Beyanatı 

~--------------------... . 
"Demir ı'e Denlzgolları idarf!lerimiz, bugiJn i.flfihsal oluııan 

teılir ~'nfiakıyct yalnız r:ı~'J:. 
1 
ternkkılcr lde t.tdcbİlirler. J<"a- . Manmafih, iki bükiımet nra· te ka.'daı· a'bidt· t)niin<fo bir defile 

dn.yan.ık~ın:ı.nkdanlara, talimli ~el ~at onlar c.llcı indeki :liHi.lıları (Somı Sa. f _. Sü. 4 de) yapmıtjhr. llömilril tamamen yerlerine nahletaıekte bulunuyorlar. 1 Ankara, 15 (Yeni ~;ı.OOh) -ı ___!_ rnakıa 1~ ~ eı lere malik ol- Almar.ln.rınkme nyu ul'uncaya 
k-erlen: el edil~iyor. Bu as- k?d~ır öbür yall<fa. Altnanlrırı ye-
1Mı ve ce~~e kü.fı m~ktarda sı- nı ve <l~~.t.esirli biı· ~~h ha~u·
~ırndır Al ane <.le vermek lf~- lnmış gorurlerse aynı lf?C yeni· 
t} ı bir. kom~~~ llommeld('ın ~a."?tmı başlam.ık mecl>tıriy~tin-
fnali Afrikadnk' ulamazlat. Şi- e ~alı~l:ı.r. . 
lertnin E?nıh i kı 1 Alm1!1 aıshar- Şımdıye kadar İngilizlflrin U· 

kıJnI;e ~Üophey~'lllet!:nııd~ ?c ı ~~n kE'yfiyet iba.kımmdn.n hı'i 
&yle <ılınakla du~ınemıştır. ~ıı .2:kl5aklık gösterme<li. Hell! 
man kuweti d 1:>eraher bu Al- .~~hz pilotlal'l her makinede 
d ç rpı~h'l en1z ~bir ~~r· 1 ~ ilks;k kabiliyetlerini ~at etti
t<ık bulumn ve l>tt ~·ere kfı.fi u- !er. ) ulnız İngiliz tanicları ve 
beden yaıdJm~:u.ı Y.lizUnden ica- tank efradı henUz ayni söhreti 
clıb'l içm z.'l.lar ~~e )'amlam:ı- kazanmış değildirler. ~er!ka
tur '~ bclki de h 1Koye düşmüş- nın Gon:raı Grand tanklnn et
buııun için eldı>n ~rYJen e\-veı ~ınd~ mmınu.n.iyet de pek 
rn k oluyor ki- haı t'f.:'ektir. De- surc-klı olmOOı. Fakat Avam 
Mn.daki zar ' ~ ıneydanıa- Kamaı'a!.3ında. cereyan cbnekte 
iimn büyiik ~~, !3~~~1 kuclr1:- olan :r;ı~~ere~er ciyle gösleri
lu van1ır _E~ ~tta Ustun bir ro. Yor kı, Müttefıkler ellerindeki 
tı ndi ~ · g-er Almanyanın ik hudutsuz imkii.nlann hfo biriui 
· eı 

1 
;:vnaklaıı, t('Skilatı v~ ~~ ~yerek bunlar&n aza

•n"ye iınk: çok u~ak yapabil- nu :ıatifadeyi temine muvaffak 
~el Sia.n v.erseyd.i Mareşal olacak!ardır. Harbin nasıl kaza.. 
~Mtı' 1 ~ malı ~rıl\ da bugUn ml!l~gmı merak edenlor, göz
h ı.~J'Pksullug~ dü miyeeek- lerını .ergcç faibıikalara çeviı-
on ibcl" Y.81b~n eksikliğıdir ki ~ek luzumunu teslim edccekler

likccek ve ne k ' dır. 
eı- I I"useyin Oahicl YAI..çıN 

~~ . ~~~~.':ıü~~;z~::~~~~ HAVA HAREKATI 
mw kabuI ederek kom m· bOI~e· 

Su•• NGER AVCILARI sin ynpt.ığı St."yniıat hakkında o - - şu demeçte bulunmu~1ur: ı . , k 1 --- -- ''-Adliye Milli Müdııfoa ve ngı İz UÇa ar• 
- tktı at Vekilleri aı•kndruJa.rımla 1 • 

Formasını giyen Mehmet Mevta denize iniyor 

Biraz evel sedyeden alınan adam,şimdi ayağa kaldı rı lmıştı. Demirli kocaman 
papuçlara, heybetli maskesi ile biraz evvel·k i hasta adam, " Ku .. Kfuka·Klan,, 

tedhiş teşkilatına mensup korkunç bir mahluku andırıyordu. 

K mıduralar da sımmkı bağ
}anmca, iş, ' 'Maske" Din, 

başa 'geçirilip, .,forma" daki ye
rine takllmasına knlmıştı. 

Ba11a geçirilen 'bu tunç "Mas
ke" nin dibi, 0 forma" mn boy .. 
mmdnki oluğa. ~kuluyor, son .. 
ra, vidn.larla, - içeriye bir dam
la su sı~dınnıyacak §clrı1de -
mkı~nlıyordu. 
. Na.cıkenin ön t.arnfında. yu-

YAZAN 
[ NACI SADULLAH ] 
varlak, !kalın bir canı vardı. Ve 
bu cam, bi:t:tnft>i ,dalgıcın peıı• C· 
l'eaiydi. Maskenin nrka tarafına 
ise, beyaz bir hortum tnkılıydl, 
Adına ''Hava borusu'' deniJe•ı 
bu ine~. uzım. ve ~yaz hortu· 

umn dığer u u, koca &andalm 
-0:rtnsmda bulnrum bir makiney~ 
meı"huttu Eski yangın sönclilrii
,,;ll.Wrjnin su çelm1c tulumbaları· 
na lenziycıı, V"C tıpkı onla!" gibı 
ıf}letiJcn bu "Hava verme maki 
nesi" nin 1ki tarafındaki demi.· 
Jrolln.n b:ışıncfa 'birer ddilfanl.ı ı 
obekliyoı'<iu Dalmıı lbac;lar bnş
famn?. bu delıkanlılar, o ;.o}Ja.

1 · (81>-nt' Rıı 2 S i C iln) 

kömür havzasına yaptı~"lmız se- c 

~~ı~('r huırusta r:ıydaıı oı- Fransa ve Belçika 
. Havı.ada k6mür ist.ıh~ali i.cılc· ya akın yaptı )ar 

ı·ıyle meşgı:l olan genç mülıeıı
<li:-ılenmiz ve miıdıiı-leriıniı bü
yük faaliyetle çalışıyorlar. 1s 
tilısali m.ftımıak hususunda yaJ 
makta oltlüklan ba?.ıdıklnr giİ.ll 
J?:l'~tikçc ilerliyor. Kömiir istih 
salinin artJnası lınlinde karadaı~ 
ve denV'.dcn bu artışı ka.r~ılıya
calt şı:;kilde nakil im:'kanlmını 
tetkik etmek ve ona göı <: ça!'C· 
ler aramak i abctmeırtedir. Bu
gün domir ,.e denizyolları vası
taları ist.1-hsa.l edilen kömürlcı · 
t.ını.un n naklcll"nc-ktcxliı ler. 

l~ı..., a)1 ... rıJ\<la. dt ıı:ze açık n
ğızbı-1 ;.,!,ı 't.a1 ır.il V(' talıliyı.; ZOl • 

l.J.k n.111 ı oıt<1.dan 1aldıra " çn
(ScDu: Sn. 3· S ı l dP) 

Londr, 15 \.A.A.) _ İngilm 
htı.Y~ nez.ı.re'Unin tooliğ;: · 

Dun İngff z ha~n. kuvvetlerine 
mensup u~lnr şimal I•'ra:nsa 
üzerinde ve Belçilra sahili açık
larında faaliyette bulunmw;lar
Çır. Şimnl Fransa.da. d..:miı-l;oH:ı.
nnn ,.e lıo.vn mey<la.nlarına taar
ruz ooHmif' Ye ijeıisi inşaat mal
zemesiyle dom bir trene tam isa
bet cdibniştir. 

AY..şrun Ostand a'Çlk.larmda 5 
kilcük Alman gC'Jl'lisir.e taarruz 
~Inıiq vo ~~~ınlı:r <'ılrnnımu; 
tir. Duıı gun<luz İngıltcre üze
rinde duc,ın,m ha a. f.<.aliveb oJ.. 
m :n .t r. 
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11'mn: C. pE'J!BJB Bt. - So - Çevirea: H. caı. y•ı.çm I 1 n o• n u•• k a m p 1 r. 
1tua • :AJmaa lfıhla]a.'" Sal\ maside gerek harpte ~ Berline gidiyor 
~ ., n • 1L r 1 a- hrellet lmddi zatinde bir gaye K .. Dün şehriı:ıtizıe gelen Matbu-

ı 
11 

• ..._ ıı. Dalacfier'· haline pldi. Londrada ve Pa- azaya ugrayan at umum müdürü Selim Sarper· 
llddlılt bwd u "fllDa bu r.iata AJmaıayanın abluka ile bo- sandallar kurtantda Paraljiltç4llilı 'llfl plilnilrciJliJJı ile :ızetecilerdcn mürekkep be-

-- kfmpleri celbetmeğe çok ğulabileoeğı keyifli keyifli tah- Evvelki akşam çıkan şiddet- yet bu akşam Almanyaya hare 
11raı=-m. ise de mal.smbede kışın allı ediliyordu. Tıpkı bumm gi· li fırtına neticesmde Adalar a- luunplaruıa ~niden talebe ket edecektir. 

muD si\ldımıt diırm:iL M bt, dört 8lıne emıtl da l'Jetıri ted• ~arında. bll1nmm İki biiyük 1111 .. _ •o•-.G La •O_, u.-....ı )..IS .Ak!°'am gazetesi başmuhn.rri· 
Mto.--. vmwwwed Aın birle_._...._,~ 'IZ.h-istJl.ntiau 'le b ,_ı.-. .-..s..a~... • •A• .,~~~ ri Necmettin S~'m riyasetin 
~ ~ nııa .-UU,r-J-.........,. ]'Öl: 80.lldalı) Jr ----~ 8811• ...__ A-- Uı 

m'lı.t....,...-;J.. &w:;Am l:a1"ll gA pkilımğe melbllr adeeejl ünrt dalımn batma. teıalllıeaine mal'lts 1nönü?ıde açılan pars.şütc;ül!ik atölyelerin proje ve planları de gidecek olan ~et .l:WUI & 

r&u ak 
Leylei 
aı akpua, 

dir. ~ 
teblığıni aynen • ~ Pemıua 9~ QQ._.11 
günü R.ecep A~ birine 
aad.if olmakla ertai PerfO'I'"' 
be güri akşamı (Cuma fJtJ 
cesi) Le-,,ıes Regaip olduğu 
ilan~r .. 

İstanbul Müftiisii 
F. t7LGENER 

lrtlşlerini hakikatte hiç değiştır~ olunmWJW., Biç döfiinii1memit llaldıit ımntMa Uman reisliği· ve planörcfilük kampına 120 ta· hazırlanar:ık inp&tıa ikmal. Nadir Nadi ve Nevzat Gt\ven-
mediiiınl t.uaıdayıp duruyorlar- gibi görünen şey Almanyanın ne bildirilmiş ve imdat istenil- lebcnin gonderild.iğini ya.zıı:ıl4· içia ica!Jedea wtidai mahıe:nr- _d_en.,;:._i_bare __ ttir_._. _________________ _ 
eh. D\ler-1aalfta.n. iri. Dıaladi~ bnclini bağlıyan bailan ~~~t ~ tık. niıı mübayna.sma bqlmmştır. 

in taraftarlanrufa& ..... u. ~ p~ __.. Mmtab 1hnaıt reisliil derbal Hilen. Trakya, ama ve civar ----------
iği. komiinfetll:r Cllğı idi. Haldmltta la bir deYe- _.._ m•"=!Nne bi- -....::r tab- viliyetlerdeıı evrdlan tekeıı. 

lllLIPD4~ll kı·m-1erdi. ı-.... ...... -ı•tikası idt rRRIWi AJ. - --~- - ~ 
l:ICl ALUgU r- Y-.. rik etmiş ise de anda.llar bulu- mili eden falebcnin de sevkine Sünger Avcıları 

Hakilia~ ]1939 • 40 setıesi manlar mağlüp edilmemiş oldu· ala devam edilmektedir. 
mda it • ai,..t v-" ğu için teşebbUs gUna onlara n aı rıı:.. Karabipya mil.t• Bu yıl orta okulun son sını- - Da§ tantı ı lnelde - mazlar. Meseli, buHfin, b ş-

y 191.Tı & cllıld u.t.r ._ ı Mı ~~fi?m~ Onfarl e_bu ...,,_. IYeeıcihen .,;tmekta olaa Bart1n fmda olup da imtihmlan ikmal Toprak Mahsulleri Ofisı u- n - tıpkı kolan salıneağı gi- ka ~erde lmHamtar. en ıp-

T eprak Ofisi ltllla'ii 
....JI tiHi 

tt~ b --- --1· vÇW m.-~ _.su CI" edilemı'y,_ 80 ,-~-- .._, ___ ._ lbı - mütemadiyen indirip kal- tıdaı dalgı maskeleri in "'ÜI 
ve m ı.ecıMW: 11 _..... au..,,-4 • raf Vllpurtı Kamzedeleri g&eıek hi. "'" n.cau.mc ~-~ mı.r:n müdür mwı :ini Şakir Tl .J 
düzeltecek bir Clemenceau yok· kullandılar. Küçük ta · rr: dise mahalline :}'eti :ni.ştir. de imdhaıı neticeleri alınmış, dı~c. klaı-, ve bu suret! , - o es mı .. zcrmde. d :"litir bi~ r • 

memleketlenn fiiphe ve korku.- kazananların sevklerine b=ı.şlcm- ranlı vei:a.ı.etiıı daveti üzer u '1 eyaz boru vast 'yh - dalgı mak.bk vardır: Btı bi lerın • 
ı tu. la.rıın i.ltismar ettiler. Bunlaı·m Ba anda Salacak iskelesine şt.ır dfuı akşam Ankaraya gitmişt.r. ca.. sun'i ha.va vereceklerdı. kınde o bile yok. Başkalanm• 
t İşte blı. llliitaleab b1llm!an daMJlıw eaa1ı nifaBar aokt1ı- baı,atl )(usta.fa. Çamurun 370 nu- mı · ----·Jı.Wı---- Dalgıcın başuylak.i maske i- hustmi telefonla ~ ışl, 
kımselenn Britıınya ile ittifeka lar v·e ''n~tefiklerle mUnase~t- m--1ı balık"ı "'anclalı batmıc::.. Di-er tar.ıftan harm Jrunanu- in<l · 1 f·-'- bn-1-- ~:..:ık ........ ...._ · 
pek tamAar okmd•klar~ itırnf terini biiı oWıığu kadar bo~ M~a da daığaıaria milca::h.-- nun Et'mesuttaki fabıikRsı:ıııı Yusuf Ziya Önit fen ~!~ı~=~ı;:'!nı~: gö~~~lart::.-wua sıcımı• 
it . nk Sol'Jarın işi idi. Ba ı_d· bildiği Jıer yardım müstakbel Diğer iki sandal da yarı. batmış yenid n ilnvesi tekarriir eden beraet etti Dalgıç i~iıı, alnının tam önüne çe .şiddetleniyordu. 1dd:i88Ull ıs-edılm 1 ır. Orrlann fikrinc~~.ı dular. Diplom:ısmin temin ede- le halinde iken kurtanlnnıJtrr. da tevsüne karar verilınis ve lciin kılacak bir diiğme vardı. Cevadm samimi is anı, gittik 

dıada biraz hakikat bulnn ask rı taarruzu kolaylastıımaıt bir halc}e. iken. sahipleriyle bir- - ----------- Aksu vapurunun Avarya he- gelen bu hassas düi;'llleye, ha- bat edcc.ck en kuvvetli delilı :...-
inkar edilemez. İngiltere Fran- ıcin kullanılıyordu. Yabancı likte kurtarılarak Haydarp~şa Vali (aşa Müdürlüg"'Unde mplarının tetkikinde. Müfit N~ fifçe, " ya. kuvvetle basınak iş- rar gibi, etrafına. b&'e., s~ 
sız Sağ'lan ile iyi ınünasebettfil memleketlerde Alınan Btiyfik iEkelesine cıkarılmışttr. detle avukat Ali Kemale fash ten b'le değildi. Ve dalgıç, ica- ra, sandalın diblııde a\' kta ~ 
te ı l husuStıtlda pelr az gay- 11e Orta Et ilikleri ecnebi iiUre· 1et11İlderda lıulueda ücret verilmeainden dalllyı dii.n bmda, bu düğme sayesinde, ken- ran "Paluka" nın elinck durad 
ıtet ,Jaı.riyoNıı. hammda mü- lerde huıum bir nnhza sahip · d disine verilen bfüün havayı bo- eski bir çinko tası gö tererek 
•eVVl'I' mahfilerde pe.rlimeıı~ - Reich vatandaşJarındaa ~.i ll!IWll serailari Vali ve Belediye reisi Doktor 'birinci Aoöırccza mahkemesın e şalbp. hafifllyereA, büJ-ük bir .. _ Nilıal,et tana taı.k.. •• c:IM:. 
mmden ua:ıkl:ıiU)a ye&•wla~i l!Dtette stifade ettiler. İDgiliz llUJ f J Hll1H 1 Liitfi Kırdar dün İaşe Müdürlü· dUl'Uf.IU11S1 ~apıWı Yumf Ziya sür'atle vukanya çıkabilirdi. Bu tasın dibintlc bir delık var 
hareket senelerdenberi kuvvet··ı -~"--... ·- muhabirleri dii;r ğüıade meşgul olmuş ve lase mü öııiş ve ar~laruwı sorgusu F·---... sı, ~burlan, ve maskesi "Paluka' bu tası d,_.,..; .. e d ldı!"l•• - Jn · mit.Wl--.ıulll • • '1urü Mümtaz Rekten ia- i~1eri bitirilmiR ve hepsi de berae: ..,....... ı- ... "',_ .. 
nı aırttırdıgı halde gilterede mazun faaliyetleri ile miist.ebzi.· -.- ·r ~:~... giydirtlen "Mehmet Mevta" Dlll su ile dolduracak. Tası :leı7ız a;,"l• 
kunsenin bundan haberi yolrtu. yane bahsetmekten geri blma- Sergilerde derece alan ~ela iza_1_•a_t_almıttu" ____ · ___ oıı::_uıu_!l_"'"_·______ bovnuna. eski balık ağmdan ya- za dolduran suyun, o d Uktea. 
k barekıe.tin. liderleri hic b il·ı dılar. Fakat b11Bll ya.parkr.ı hayvanial'm sahiplerina pı~nş ıbir de kocanııın torba. t.amamiyi& hepkea.sınuı, tam il 
ae111 ordu. işte btiutette ka- kendi! rının gayıt fena miit«a· "k • .._._ y• rk tabi 1. d l a 1 taktılar: dtı.kiluda \ı.rkubulchığu, v ktile 
\ mlerin hakrltf bir ittihadı ~-, lea ~üı:üttüklerini g~~terdiler. 1 

nmll')l9 •• ,.~.. u ye 10 e o mıyan ar o, denizın dibinde toplıyocak- bilhesap tesbit edibniş. 1)(."!111!1'' 
mek olan şey aemen bemell b·r Tetrınievvelıu 4 ünde Berr Vır~etfn Boz ırkından o1a1l ıarını, bu torbaya dolduracaktı. elli metred 11 daha dibin,.e in !l 
t raftan Brıituıya hütümetı il~ Hıtler V~ovaya girdi. Erte"il boğ~larla a.ygırlaı'llldaıı husule Ayrıca, dı.<janda kalan eUerin- bir dalgıcın o drTmllkte on beıt 
dığer taraftan Yransız polıtika· glin sulhtan bahsetmeğe W>~ gelen köyIU taylanmn teşhiri den birirun parmağına kalılı lSir dakikadan fazla bırakılLıa ı çok 
c ıanmu 911dae bir gnıfM1 ara· ladı . .Mıiba-mat. nihayet v?- maksadiyl& laeT Y.11 ~ta o- Bunlar ispirto ye ispirtolu içkiler imAI cıe sicim bağlamJiilardA. Bu ipin tehlık idir. Bu itibarla siln r
sıııda lıir anlaşma haline mÜ'!l· rılmesine dair, tabii,. zerre lca- lan hayvaa aergilen illl. Yıl d& d • ek bayil•L • iri diğer ucu sandalda bulunan Oik- cinin denizın dibinde ıı · k".' 't 
kalıp oluyordu. dar bır umit yoktu. Fa.kat cirl- eçılaaktır. e emıyec • la yapamıyaca ar katlı bil' arkadaşın elinde kala· k ldıgı, Pltlukanın elinde ~ödü 

s.leagro meMlesi bu bapt.ı di bil' boguşma bul~mamasın:ı 31 Tmımu.da Şile JDel'keziıı- 12 Temmuada JDeYkii men. Hmiis vekiletten bir emir ca'k.tı. ğün şu delikli tasla kontrol o-
gayet iyi bir misal teşl(tı ~'"·J muk.ıbıl harp gayet~ ve sulh de, ~.~stosta B:!ykoz Buzha- yete geçen ispirto ve iapirt,,ıu ahnmadıjıııdaa fabrikalanll bil "Mehmet Mevta" bu ipi bir lunacak: Z-~a bicare süu en.-ı· C' 
H.alk cephesi tarafından Dahi!i· aı l ıına kadar bir._çok bvş n~ koyunde, .;ı Ağustosta Pen- içkiler kanunu ahkinuna gore pll""8ra ait imalatı cllatiunıl defa ç_ektiği takdirde, bu: "Ha- bir kol aatindıen bile mahru • 
.,e- ..,.ıığına getirilen bu. .., lakırdılar va~. Bu .~unak~ elikte, 28 Ajutoet!' Eylp Ke- Tblt tabiiyetinden o111ıı,_ ,.,. maştut. vayı biraz fazla verin'" de durltır ... 
dam Sağ'lar ve Mutediller ne:· lar .çınde Teşrı'!1~~m l!IOl\U~- merburgaz nahıyesmde, 5 l:y- tandaşlar hiç bir mrette içki ve mekti. Bu hayati işte. şu Erı.atz eaa· 
dinde' pek meaıfw idi. i'ıamn:ı- da, Ruay.aııın i'inliındi~aya. h•l• Milde Balıı:ırk8y Veüefendide, 18 ialirU> imal etmi~. Dii~ -~~ ~ b1l kantı· İpin ıki de.fi. çekilmesinin mi- te güvenebilmek, ce :ıı tten 
aon profesyonel politik~ı.lann umu vukubuldtı. Ştalın- Jll"D· EylUlde Yalova merkezde 1 Bi- vazi~ten mutaurnr olan vu B11n höfümlerme gore ftrk ta- nası şuııdu: ileri bir sey değil mi? Şu paslr 
en ütü bir tipı teıilrki ol nu- ikı sene evvel mkılip zamanıa- TiacitelJ}iade Silivrtde. T Bmnci memleketimizde senelerden be- lalJeüade Wuıuaıyaıa Y&tao.da4' "- ipi bana iyice salıverin: hamam tasının. dakikaları ısa· 
yGINliı. u~ marukhğm1' da kaybedilm~ eski Rua top:!k teşrinde ÇatalCllda olM sergi- ri bu işlerle jştipl ede ban mdan toptaa tiitü.ıa lııayiliii ya.· elime ağır bir şey geçti. Onu betle sayacağına. biçare eilnger· 
gOl"e, Dört Sene Harbinde bh·ı Iarını tekn:r elde eb!1ek ı~n lerde llöylti tarafuıdan ~i- vatandaşlar mültte8ef büJar i- pmlar yine ayni halda ileri sil- !bağlayıp gönderecegJm ! .. " eklen başka kim inamr?' · 
aeım- •açajı:. idi. BiDaenaleyt. harpten mtifade rtmege .kaDl riJen boğa ve taylann vuı.,.t leri aiiı'ere'k Vekaletten ıaüsaa- ıerek vekilette:n müsude is•~- Ipın Uç defa cekılmeii i~, Buna, deni2ıde süngeı'-=·yi bek-
intihat" ettiği zaman tngilterede ma~ta g~ Lehıstr bayb:r heyeti tarafından poan- de istelDiş)erdir. lllişlerdir. ''Tehlik-e işareti" idi: O zamau liyen diğer tehlikeleii d; Aili.,;e 
onlln lla:ltkmda. sarfedia met- dakı hareketindi:,n yakarı. : tajı yapılacak ve bu puantaj ne· Yt?.pW:.::a.k iş, hava makinesini edersen. bu ~laruı. bili ha-· 

biv le. FraMa. etkin umuml.I hah Ptmiştik. Eylul ve T~rın1- ticesinde 1-2-:ı-.-4 tineii dere-- Çocugu" DOZU hangı' benıen durdwııp ipi büyük.bir yatta bulunuşlanııa. şa.Şınam.sW 
,.;;nın büyilk bir kısmutı menı- cvvesl aylan e!'Da.ııl!'da, ~·~ ce. nlaalara husmf idare bütçe- sür'01tle cekerek, dalgıcı derhal! elinden gelmez samnm'." 
nun etmekten çok umktı. ç m- devlet erinin hakiki koatroh~ii siac!en aynlan 6000 liralık ikrs.· \ yukarıya çıkkarmaktı. o andb, - denizin dltine io-
kil ölen adamdan son d rer.e ele a~irnütti. Bunu ~ ~''· miye tenı ohmacaktar. . Nihayet her şey tamamdı: maini kolajlaştıraıı ağırlıi:ı 81! 
aetftt ediliyorth bak ıle ta..'llamhyacaktı. Fintiin· Puantaj neticesiade diılreca a- ula •racekstn•ız Biru evvel sedy.ede yatan adam brma.k iWı - "Mehmet M '1: BEJll8İ 1ıııu kadara kaJaıyo" rr.14ron n \'.ts.cTI blı" ~~~ ıan hayvalar llöy M~nde- •U 1 şimdi ayağa kaldınlnuştı: De· nm kovnuna koskoca bir de k:ı.· 
4Ut ÇUHli lııir ~ok Fransızla" olduğu o zaınaIMi;ın at;ık<;a Ru ki tall9isaU• •tın almna.k vi- madi kocaman p~laı1, hey- yaJ!~~v~ te&i· 
-- ~-n· ... ı.am....ı--"•. ılıdı. Almanya Lmalde bu ~ !ayetin Silivrideki Boğa dep::r Yeni tlera aetl6A ~. 111ıale"6 wlilerW WIAW/ ~ betli sarı maskesi, ve ~~c ~ 
~ _.~ ..... -'- .• ::;:~-:. gen leıııesınden ne kadar •, und ti t' 'ldikt . bir ehli ~ .. 1n.. muharibiniıı altın ri altında ona bakarlu.-r., gv.ııu;-llıııul• ltı &aUU. -. ~ , - ... ll· h()@'-- .-.. b-ln-H"I, ı'Jri cep'-·- s a. ye ş ırı en sonra yı- kNllann {lirme fili'i ............. --- tia:ısn - ... .. aau~ . ı ..... WV' 

.... :_, löll ·- v9•- u.:- •t Lan.ıliiııııo lftt..&- .2--._...... .. ... 't---1- .. 1... ......_ ıı..::.. .J--.. :ı-..-• 'L-:L...~ ...u.: • -•M,...; o-iıbi nanldıyan tl'n"' n.es- nm Uh•UA4,J--· 

yorla~: Bız ~ ~yanm, de bir harbi tacil etmeden eVV'! ~~ c:;.-;-~ekÜ.~1- ~;~-.'1;;=•1,,,8:' ~---;:-~ ~ ;;; ~ evvelki ~a a- O ımeağmdaki tali&~ 
••M gau temia ~k. Bıı bunun önüne ceçebilmeırine im actMe 'llefrinde• ..._ nveJ 6~ ~, bile "Ohr dam. §imdt ' Ku.-Kluks-Klan'' d m'zm .tibiDe gjderltelı. bır in 
~e Aılilaanyadaıı bir kork~ı· ı..:.- yoktu ~·ıemeğe baeet _....._ı. +~t.• .. t-'"ı~ .. -- .,..,.., ....... n kor- t•'--- sev.,-_; • ...aü. ~ w Jml•-.U. Dıerllea, Bü- ıww • 9'7U, . . SenNA., ""muıa. --.- mnn..at ederler ve 8,5 kurufluk ~ ~--~ ··~ ·~~ ,,,,..-
yük Britanya bizim Roma Le }Oktur ki.,~gil yha:u .. :~~ iki• • muhtekı•r poııta .,..ıu da ~ ~ altrJılr. kuııç bir mahlüku. aııdu:ıyorda. .,;ıı:..:ıı=m=·---------~ 

· ~ Doıımak ı(ın saldırış .111 tere \lAUADC\o Ko• Y ~--a.!a.I!.~ Cevat Şakir ona. merhametle 
eü' Çünkii :ltalyaaın ş.... gaflet içinde buldu .. I.ıondruı l .ı:.u ... AnCJn .k:ınsık bır takdirle bakıyor, v.e r 

TA KViM :-~ Jmvvetiaia artma· ve Parisin .n:rlttttetldıt m~ yakalandı Kay Enstitüleri Hy ağret- löy sanatlarını (demircilik ve lb:u:ıa · 
_...,. Ld.......::y.--1- """-'""l 't-....:ıaı lele .. • buna •. ı.euer. hııllsde dik,.·. men ve egı~·tmenini :retiltirir. ~ik), aile Ye fN -=--11 .. __:~ya! diyoıdu _. --~ ,,_._. ... ~ ~-:-.. mUmeyy 'E2'---r 

1
_.__,_;....a_ ,._ __ d-.ı- ....,. -a•n, u •• elle 1• .. ı;.__ t.am-..ı~- 111.u 72 G011 ~ı AT 7 

B :P'llkili alil intilaalJatınlll ne- tatorler ıçın . ~ .. ~' tıAC~ ... ~warna Bu. okullara. ilk oblh:rl bitir- bilgHei fai. Jdly •leriDia 'fallık. ....,._ i.M4 .,.,,_ .-..uuac.w 
..:~ı--'-'- 1.~..ı..-._.u. bir vaaaf tetjkil etmiş olan hare t -- ~'-H- _.,..._ • -•· olan 13-15 ymt VM'•da· ,... gfinlftk ihtt--..ı..-- hazır- ha.va makinesine güvenip, bir cOMt• 16 
·--_aaa..,... ır.et çabukluğu ile gayri müsaıt h~~~toptan !?J id'kız Te erkek k6,rlll.Ye çift~ lal-. --rm:~ Q1ıarak- Wmıza. bile dalamaz. Maskenin, ..-v • 

itte- lnllıua netiıee9i . ~ bir mukayeseye meydab açmış ku 1ıllım ...a- fa ---·'-•·- alınır. a, Butit;ü. ~- Tahsil mihldeti 5 se furmaya. ne kadar iğreti tcsbit n-- · 
...... İta1)1a lMr dalrika. bıizıe tır Alelusul thtilif Milletler 11119 a- . ;;...~;_&ıok ieti-"-"- ı.;c... nedir ve --mz ıve vn,tlhdır. edikfıild:ğ:ini gö~: BI. ~ep T ... wz 
.... illa edılbOıeelt . bir ~···' ~ıyetine ~ld\. KBJetler :~. ıauı; .. ~ saç de ~-ve ha-;;~. Bu .. ...:;~u.. .. ajlmüij. yerlet'.de kalan uahlria- ~ 
~ balumıyw. ayülı ~tan C-Uyeü. diıkbte layık 'bir ia· • ması, sıhhatlerinin tam olma- n 1 1 

.. ..... .. •• ayı- ra. çm·al p:m;aları tıkadllar... ' 4t2 
yamn M1t811 ,.,ağı lf'Y iki eliıl tial ile BıwJayı kendi ans .ı Aynea dölrkiNla J'&Pı1- • 11, lllıiiabaka iJDtih•mnı kazan lJrlar ve Yedek SullıQ belrtm- Ba1ıa oorwnnum, yer, yer de-
parmaklariJe sayılması JuUıii o- dalL dı~ atmağa kaRrtı ve a. raştırmada 1 ~ fuu!Ja bu- malan şartbr. aur istifade ededer. 1ik olduğıum da unutma. Ut!te. ' PERŞEMBE 
laeak k.-. bir ~ ~ ha· zalarw Jliııliadlyaya ellerinde"! lwlaralr miaıdlN ei'•wil maç- Eiy ımtit81eft, talıılıe)e a. · Bd okaıa.a. Sirmell iltiJen- lik '* de, ünbllir klU; seaedir Cllllll .. .,_. 
mrl'amıl o~ ıltarettir._. İş·ı p1eıı rndıml yapmala da~ lu Adliyeye veıHw..,.., raatin köy ve mublt ile allla- ler Maarif Vekilliğince yapılıı· knllunlan şa soluk, eski fe>rma· 9.00 t.40 8Jl8' ._. 
te 1Rr lıaJiı l'rawsızın görti- etti Bumm Ur.erine, Blf1ü" ll8llP flllıel 'ııd& ~ eaJ Iı her çeşidini, fenni tekilde cak ilinda.n som& bir~ nın insana dökillilvenıcekmit gı- i.42 13.20 1'1.1~ ._. 
til bu idi. Buzrdlllt baıfb.. maat·1 BrııallJa ile Dominyonlar ken- clemlnde J.3 nummada yapı phpmyı ve ba.Jftll NJrma He 1ıağtı lmlandaklan 'riılyet bi. görünen yamalumı say. Bil 
tewöf ita.bul edifmelt ı~: 1 di ihüyaçlan için tahsis edt~ Şnket tmelııe ile attill _,tr.-, muJlerini, ziraat l1lt 'f'e ma.. JDWif mild&rlltğthıe ft'J'9 ·b.- ~ dmizin 80 - 90 met- ..... ~ lııııııM 
ki Bri~ pyretlen kii;~~ı olan bazı harp mabemesı.nın yaflaı1mlaaaynea 80 kUrwJ t&· kinelerinia kuD-. Y• tlmlı- a nmar1f memmılulduwa mü re dibine indikleri bu f.>rmayla, 12.0e 1.67 &.50 ~ 
derecede anlatdmıjotdu. IJn lJıti. Finlandiyaya göaderilme91119 DeD pma1 istediğinden Adli- yollarmı, köy iJıpatçdığmı. raeat etfeeelı:Jerdir. O re'AW kırdıklan söylenBen dal 2().3' ~ 1.21 .... 
yUk bir hata ipizlılrin sayıs\~ mUsMde e&dls Bu, Nap>leorl ye~verilmittir. •am-..-----------------·----ı11 gıçlar, sıkı bır yağmura.bile çık-
mıı m----. ~ ~ ewelki oa •i•t::================= =======:::::;;=:========::..=:.:===================::t. 
idi. Fr•-ı• insi•~ hırı cı asır brplırrine :teli ı.e.i· 
milyon ile iki milyon arasında yordu. 
~ buMıduklanm okuduklar1I Jtüvüt Britanyaım, yahu( 
vaki~ İnliltuuilll Wln ~ı dak · dılıjw Brltuıtra hlkfı· 
retledili. llıMbe ile ettiWenı.ı . Rusya tarafından 
inanmıyorlardı. ı =n,. ~ 111.,,. kaqı-

ı.te 19311--40 Jotı fi5t ;;;;ıt: ıavsr ve lıareket!ne akıl 
........... fille -~-. şimdi· ~-,__. . erd"mnet kolay 1Jılr .., ~aua.a· 
b5yle idı. __.., BfJiln uma\ye liddetli tı:d· ............. ..,.. ~ . _ .... :_..._ kt DJ 1rer 'ki bdafında bırler ılnmam ı~ 
li.f ~"':' uaı.,ı Bumıa neücecıi bir kuvveti• taraftar idi. Mr. 
Pi •iM" ili, mq falll bir ,ekil Cbamlıerllria'hı ~in 
abmdaqa Fnnama azim \'ej liiOll on ~ a,ı ~ QOk bEe 
kararındaki gevşemenin üzeri wkua gel~,_~~ 
lıııtilleb6k9 M. Daladi8 ile <Je.. nazırlara. ~ ....... -.uzr 
..-al ~ gldiııılel ..,. l'lıı.t W ay Lehilltaıl Ye sekiz 
UDn oluna,. aacak ea. u muk!!l.· ay .-n ac.-ıtJa me11eleleria
vemet hattuwı takip edil~· 4le oldain sihi, Rwıya tarafm. 
- beJıılemell icap ecı-ı». - dlln ... iyet ~ llıir 
cmakla..beraber, llig llfplıe yok· turrusa kıyam edilmesi Wlaite
ıu. :ai ejm iSi bir -9k Ye ..,,

1 
ıı.lrde '* tumm te.,hhi ohm· 

mevcut o~ idi Fra.Mız . hal~- mqoıdu. Hattl dip'ıcm""k mi 
mnı ~11 llürlk bir Jdltlai :lD,.,.- n•ehtlabı Jrm11ımwi dll&nftl
li& itti...... t:anııftar Glard t. ıaed~ ...a..a Mais Jıaretitı ile 
)il IH' ?.•r ]l&lmt M. Rey· .. _. 
...ı bir cıemeııw ı pMiyet· ·L llmJ'lJl l'Nm-'daa. ~rmaı 
• malik etwt· m "Kaplan.. imidııı bile mlltM• ~ 
-a Ballıtt~ ~. CUI- yordu. l'inJere faal yardmula 
lmx'Jltl ft K Lnal'i Ye taraf· bulunubnuına 'P'ram nftflam
tarraam ezelU!irlerdi. ıtalbaki 1111111 ıUai olmul buhJnmaa bit. 
JlıraaMJl Clw•ncem'JWll: he taM kabildir. 1'atat IMi)lle • 
.ril önfuıde harb:Aneii••, P• P'rauMlllB .. hik0m8t amm
n.r.ııwtıie trw.. P.- arka· Ian b1l JtlJıı!m tarill -ıwme 
...... hadsi n:I ... v.-c1111rı .sı Ja\UltrU.Dda ba ..... doJa)'I 
--- aloptlufyl& 1'ra-ır ... da.- cevaP ftl'IDlk ..... heJelt.._ 

1 ırzın& &ır üam. JOMa. ıer 
, işte bu IUl'etle, geni& ,....., 

Yazan : M. Zeki Kor.pnal 
Tefnlta No: 30 



U-

fa 

. ere harşı 
> ı.ı an iedbi • 

l· l;·h· erın 
'~o-b'!!l ndı 

Par!s g_azeteler:~ bu 
tedbır , 1 vi 

mi Ereğli lim:ınınn er 

Evvela teıınzl m ~ ~ n 
vapıp Yll!>AfllI. agmnz. h kın-1 

tecrübel r y ntın:l k. Bu hı. 
susta vanlan n tıce müs}>ej: ol 
duğund n lımamn t:n rok ıstıfa
de edilecek ku mm:ı: ki Yegilır-
mak. Penııs E zyk;; z namın-
daki butm rremJl rın cık rll.· J 
masına b 1 nmıstır. 1 
ÇUmlı ve Kandılli komtırl<>ri 

1 
b va hattı ı ll linı ı b:ı..gh• 
nınca fena h • la.rda hi sene-
d~ on giin mili t.esna buraJa g'-1-l 
mill?re gnn 20 O ton !tadar kö· 
mür yfild~ mümlrün olli.cak. 
tır. Limanın t:!!llizliğine de 
\"am edilirk ır a.hil b wnca va.t 
makta ol ın Kartal.· Lutfl~e, 
Ma."'lann C nli:\1.J. ,.un..-uı, Cid· , 
Dim.itrıs. Canık v~ ~Mlet vapur
larının enk-azı da cikarılınak yr. 

bu suretle lımam tam m.ınasi~
le teınizlem,.k k:ıbil olacnk.tır " 

3 un nı ~eni ıırogr.x ı : BİR ADMI t."Ql,~P.: 

Her ab m se~ru,la,. ~at 9,30 da baslar. Yerlerinizi hemen 

~-Ei:!:r:!:::::iJCJ todur ık ed.ırıız rreıefou : rt0S21 ız,::Çi,i;iiiii~ilBJll-; 

Pi)nsarıın ('Jl n-il' bir ~~rinde, Ataförl, J,üprii Unc yn!mı 
ve her l\iı1i.i miz \'a ı tarmuı :\'tuıa~bi100f'~i sahili olan bir 
<Wpo sat.ılıyor. • • 

Em " ( ve ytam n 
YERİ Kıymeti 

• it l\k met.-2J.no ı.
Uc- l JUlaf:ıt-

~ii (i.8t 

• t"I T. 

sıud n 
Cinsi Teminatı 

Otcimobil ve Makinist Okulu 
Bomonti, Tramvey durağı kn.qjlsı Ş' lı 

Y z tntlli y pnn oh"Ulumuz Pazartes:i \ e I?mıı.embr. 
Cilnlerl ı>.ıtıt D d:ın 12 y~ lwdıır EylCtldc açıltıcnt. şof ·r
a rv t!.'.3lne ctrcccklcrln kayıt mu mel ·ne ba lnnmııı
tır. Okulun müddeti· drrs progr:ımlhrı. hntıhnnbrı 
ve k bul l n 1tıkkınd bilinecek her nı;ıkt. yn ac · 
vop veren yeni t..1Uınııtnrunelerinl isteyiniz \'C YN le-
·mızı · dıden t in ediniZ. 'lclcron· 80250 

BAff 

mese 
dinin te { ·u 

- Ba.s tarnrı ı incide -

Çünkü kararın beldenmiycn 
bi12 ey olmadıf;rına ve tatbi!n
n da hemen geçilmiycco niıı 
bilinmesidir. Üniversite t:ııebo
biyle bir rok liderler, kar:ı ın in-

Takviye alan Ja ıonlar 
i~ Umana do"'r 

ilerlemeğe başla 'ar 
fazına:. razı olınıya.C!lklardır. ~ 
Olsa olsa, ha!-1<, vcrgı. vermek- Orta Pasifit<te bir Japon 
ten, askere gıtmclrt:en k!u:J.cak. • . 
buna karşı da lngilizler kati teı:i gemısı batırıJds 
bıdc.r alacaklardır.,, Londra, 15 (A.A.) - Salı ak-

Kangre Rei8i1ıin s ·... ri r,amı nL"1redilen Çiru tıebl4,'inde 
aöyle denilmektedir: 

W~dha, 15 (A.A.) - Hi·ıt Dogu Kiangsi'de il"rlıyeu Çin-
hongrcsi ı cid A.:at, llöytl"' 1.- lilc:r Linchv.ın şehı 'n 5 kHo-
j nnn•n mul1 abirine. l:ongı·,: l .ı metre mesafesine ka ı;:ırını'2· 
l'c rı ın Mılli Hint i tek! rı•ı•:· !ardır. 
y nı ız lımdan başka bıı ,('\ ı!

m l ı ını J:Öylcmiş v. bw • bı 

ültirmıtom rnahi~TCtind 

ım ınltfrr ctmistır. 
• 

Azat ö~lcrinc ~öyl l· \ aı ı 
< tmiı tir: 

"Ko: ;rı ı · n ba rıh 

Çckiang eyaletinde tnkvıye n-
1 

lan Japon bıvvetleri Vt'llf>('lıov 

lım nının ya.kuılnrına. ul 8ll1Ş-
larclı . 1 

. ttefik rç.akfanrmı A!.:mfart 

Melburn, °15 (A.A.) -- Avuı;-ı 
t'ralya müttefik umumi .Karar
aaıı tl: bli ... j: 

H ndistanıu müdafaa ı b:ı ~nn 
1 n J ~tle tam istiklfılmı clıl, Tirnor ad sı şimal t tı kıyısı 

- Baş tarafı 1 incide -
pıltuı bir ta.a.rruzdaıı. sonra geri 
püsk.ürtülmü.'.}tür. H..'.ı."Va te. kille
rimiz düşmanı ağır k:avıplara_ 

'!!ğratmı lı:ırdır. MoWrlii ta.ş].tl:ır 
ta:lırip edilmiş veva hasara uğ
ratılmıntır." 

ltnly;aıı bliği 

Roma., 15 (A.A..) - ltalynn 
tehliği.: "Mısır ce,plıcsinin cenup 
kesiıninda it~ lınre!retlcri:ıde 
'bulunan 1."m'Vefü düşmnn müf
rezelerine taarruz edil ek ş:ır-

ca 
- Baş taro/ı l . ciı1c -

mn a bir anlıt.sma temini H ti
ınnl dııhilinde görülüyor. İn~l
tcrenlıı bu gemileri Sfr·cv +ı-ıı 
g çmel rıne emır "ermekte 1:: 

AH 

I ci numara ı Cihan 
harbinde nasıl a~ıyoruz? 

-4-
z 

e ·nde. 
o 

• • 
gı J 

Yazım: A. C. Saraço l 

bu 

e m ktir. Ko ıgrc. Hın1.. 1 t ,1 mii ığında Aloi adasmd:ilii tesis
d a.a mın ancak nilalfı k'1vv t l::ri ve mUttefl'k' uçal:lıı.rın tn'lr
l<' tcmt:ı c~lilebiJec.c'(llU marnı· ı ruzuna ugramış ve burnda Krı
lc kabul ve tasdik etını~t·r laıb3hi limanındaki zırhlılarda 
Candi bizzat bunu bilnıcldPrl.•. yu.nguılar çıka.rılınıH ve kücük 
B~n r;~~en . m~cburi n~ k"~lik l 'bir gemi batınlnuştır. 
hızmctinın Hıııdıstancl<ı bl~ı ·ı 'Mlittefik uçaklar ayni zamnıı
ne tarafW.nm. Fak..,t 1n !de-

i tcltdıro" gemileri tah:-iptc 
h.!.ltlı olduğu söyleıım kterlır. J 

İlti · d 'iet arasında. anla.. n 
olm; . kı.ıra.r, tngiltercyc ı.lt 
mc t .... Durumu ön:ir.ıüT.l!clt: 
günl r nydınl:ınacaktır. 

1"111 Hindistaııda bulunm•ıl:ırı bn d::ı ~uln.mua adasınd:ııkı hava a 
tcdLiri imkansız h.~ ~t:rın ·•ı: lıımmn kalkış yollarını d:ı bom-
kdir.,, balanuslardır. 

A erika <. a y; i 
inle iei ere Türkçe 

etle · .. kiye e 

aa la ını 

• 
1 

s.:ı...,__ s: rtt 
8:80- 8:45 llul rlur 

8:45- 9:00 llabM·lerilı 

l hlili 

18:15--18:80 1 rh•t 

18:4!"'>--19:00 Huhecler 

9.00-19: 5 

21:50-21: "" 

21:4.~2:00 lbber1 rin 
ra: ılali 

• 
eşrıyat 

Bi • • 
ırır er: 

G 

"' 
be, Cumay ri 

Pııv..ar 

p rt~si 

..;; , Çanı:mıha, P ll). 

be, Cuma, Cama~ i, 

ı•az.w; 

Paznrteı 

Her. gün 

Salı, 

bo, nart 

p 

Her !:UU 

J>azartbsi \O r mbe 

" 
Paurtesi_. Salı. Çarslun .. 

ba, Perşembe, Cuma 

" 
paz:ırfa-;i, &ılı, Ça 

ba, Perşembe.. Cuma 

' A 

\\1~\VO 

WL\VO 

WRUL 

'R 

\li('llX 

w 

WIU.."\\' 

Pazarlcsi, Sah. Çu n- \\ f:. 

,, 
lleı: gün 

ırer giuı 

• en esı 

.BI 

O.ı Uzunluiu 
KilosUci n-'..ctre 

9,67 Sl 02 

1L800 

9.670 

ll.890 

1G,2ü0 

9,G7 

1. 

15,250 

15,lSO 

17,7;)() 

l:i,2':0 

17,8. 

17,7; 

1-1130 
}"" ... ~ I, 1 

lii J.3J 

17,.180 

n,7 , 

z. 

31.02 

2S.2S 

10.7 

Sl.02 

2-..... ı 
1!) j 

19.8 

1.6.9 

196 

16.8 

19.8 

16.9 

19.8 

16.8 

ltJ.8 

yım. 

m am:n ıst rs. n bır 
kcr"' d u t ~br et. R\ıg 'f 
ne yapıvonız? 

- Be inmiye-e..,~ım. Kuhip•td 
görıned ;ı tm aldı,ı..rı:nı kotn~} ı 
gidip 'b r ,.,in. ek mi" \'.ık ıt nP· 
çinn·ş oluruz. 

A ol. beni f ~na. halıd nıa 
tut •. kot.ra<l:ı. n il: m vnr 

- Sa'hı. seıı denizden kork.ır 
sın: h·~ ha.tınma g--.J~mı L 

Desen" d 2 000 lırayı .-:h.'flt::.ı 
altık': 

- t" dort r;iın dedik su 
olmu~tur ya. k~if1. 

Rcy:u:. hotozlll. ı. r gıbı ht. • • 
önUıJJli b r bizmctci görünü• 

- B }er ·. Çocuk Ebirı.,>ı:"· 
mc lü rnmundan gelnııı 1 r mu· 
uveo tinizi ıi etliynrlar. 

- (Kaşlar c·ıtık > Bunlar d ı 
t ıhnf ad;imbr, c'!::ıl dün k r 
ailel rıne yurdım ı.çin be I n 
verdım. P, myı ~· kıt taşı ~l'bl 
okn.'ktan ım topbyoruz sanı

yorlar Alb.h a ~ , ': Bır çaı ı
ni bul cfa defet, g· itrlıır ... 

.H.iı;m tçı çıkar, bey altın ta
bakru ınd.ın bir sigara alar k y L· 

kııı· Ye dalgın ial~n l ruz . ey 
re ba.:;;l L Pt'.'rde de ı er ... 

2·nc·cephe 
(Ba.; tarafı l n ... ı saJuf oo-6 J 

ycni!!enı Ameı ıka ba ınınd t .k 
n ıriı. O! ud' bahıs ln"VZUU l· 
r..mktndır. 

\' r. · , on Po t !nZ"tesı m· 
lan yazı or: 
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Sayfa ı ol l!&BAB. 1 !)!"! 16 TElllMl "/.. -=-""" 
YAZAN: M.S. Kurıp•I TEJ.RlKA No ı« 1 lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilAnları 

Y ~ A o K ALI Af'ıiıda y:ızılı m.--ııdın ekriltt•elerJ hizalarında yazılı günlr.r ve 1<:\Jlerde Gebzede aıık.,,-i satınalma ku-

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Müdürlüğünden: • ~ fllil')'onlm<IQ ;rapılacaklıl'. '!•!ipleri~ kapnlı zarflar lçi_n ıhıııe saatıcrind<12 bır soat evvel kanuni ve kalarlle 
.Jelrlit mlktuplarını koRusyona vcrrıclerı. Açık ekci.11.ı:ne için aynı ıaattt kor.ıi~yon.a gelmc1eri. Kemal \ E Lütii Topaloilu 27919 hes;ıp Jiwn~ı11!ilo $andığımızda!" 

dıkhırı 900 liraya k&r::'"l Kwnk~1pıd;:ı Bclıram çavuş.mahall~inin taeçJl~r ~· 
i!ında '-"ki 8 yeni 2 numaralı i<Allr evi birinei derecede ipotek etmişi~ Nakil ve iktibas hakkı mah!uzdur 1"4~ti 

r - Hayır wıta! Ben, Y-orilı!ll 
istiyorum .. Biliyorsun lı:i, bu"ll· 
'Ya k:Ddar Yörük için geldim. Ve, 
nun ıçin bıuıaltJ güreşine gi:rdinı. 
Ben, Yörüğii isterim. 
, - Olmaz ... Siz hem yorgun
llUntız ve hem de birihirinize eş
ailliz ..• 

- Usta! Yorgun olduğıan 
ha.ide tutacağım. 

- Hayır, biribirinizle gfuo(:Şi 
ayınltdinlz ondan sonra ~-:ıltı 
hışma tutuşlll'8unuz. 

lflll3tafa ısrar ediyordu. Kel 
.lleınlş, sın;muştu. Ca:ııgıruı ver
diği karardan dönmiyeceğint> e-

f
'mimiı. Eğer kendisi de: ! 

- R. n, Yörü.;;i ist;_ rin1 
Demiş olsaydı, Mı:stafa .;ib; 

l!Özlcri be>Şuna olacaktı. Bu ;;e
lx>ple 'es çıkarmadı. Sonra yor
gun • fustofa ile tutuşup saba
hın Yörüğe kalması daha mıı
vafıktı. Kurnaz Memig buraLrı
rıı d<ı düşiiomih=ıtü. J.fu~tafayi be
CC!Co:cğmi kesti~ti. Yöriil., 
na ... ıl oh<a Mımıoyu yerundrlli. 
Yörük Ali, Mu,taiRnın ~iiylm
mcsin<', mevdar. okumasına da
ya :İ'llsıtı. · Nihawt müdah:l 1? 
•·iti. • 

tn. Büyük ortacılardan bııngisi 
galip gelinıe o, Yörükle M~mo
clan ba.ngiai galip gelinıc on•mla 
Kilreşlni ayırdedecek ti. 

Pehlivanlar, Çll'pı.mnı-ya ba.~a· 
dılar. Meıno, küçük h~smının 
sa.kar olduğunu seZnıişti. Hele 
Uzun Ha.sanı m.a.ğlfıp etmesi o
nu yıldırmıştı. Güreşi idare et· 
mek istiyordu. Küçük hasmını'!. 
oyunlarına düşmemE'k i~in tem
kinli davranacaktı. Giirese deli 
dolu girmiyeoekti. Fnlta.t Memo, 
r.eki bir adam değildi. Ne kadar 
böyle diişüııroüş olsa da yine 
kendini güreşte idare edemezdi. 
Yörük Ali, nasıl ols:ı onu kı7.dı
np aldatabilirdi. Yörük Ali, Me
monun güreşıı·i, k.ılıp kıyafe-' 
tini görmüı<tü. Onun ruhi var
lıi;'lna not vermif;ti. Memo, ka
ba saba bir pehlh·anclı. Hiç in
celik denen '}l;'Y yolıtu kencl:sin
de, Güreşler meraklı olacektı 
.Mustafa ile Kel Memh;in giireıı
lf'ri ~ heyecanıı ·oıacakt'. Bıın· 
hrdan hangfainin kırılaroğı keE
tirilemezdi. Yörük hrlalh•mala
rı bitirdi. Ye, güre~ b:l>ıla,İı. H~
ınmlar biribirleriıı i ~·oklı•yortlu. 
Mı'mn, me~e kütüğü gil:>i dikil
miş, duruyordu. Yürük Ali, has 

- U'ta~ Vt'\- M1ı•tafavı ba- mıııın •alacağını b<>klec.. Fa
na: M dem ki, bu :<adar ı~rnr kat beş altı dakika i~inıle Me-
edi)'0r, güreşelim... ınnuun ne tarz gUre~.c kr.rar 

- Oln1az, o)\!um! ve-rdıği.ni f:l•ı;di. ~emo, l'örHğlir. 

Dcd k h • 1 lıamk ıni beklivorılıı. Hir ha<-ı ·ten sonra ax-t:nl f-c·ve- ~ · 
tine dugru yuriidü. Hakenı r<~·c- nınıa hamla yııpnııyoı-dıı. Caz
tine yaz;yeti anlattı. ı 'ıı:ı:;;ııın I !?:il' Jikkat!c giireı-ıi ta itip ~i
yaptığını mıı'anı. giı. rn h:>l«•nı Y~r'.~u. Memo.nun_ s:ıııı;auıgını 
qwy~ti ~- kar:ırı, r-rılı ı. gmıırn• hayre,e dııstu. \ e, ken· ' ,,_ ' • . el. k ,. 

Muvafıktır Biivle " 'er. • I 1 f'IH.ırıe: 
ceklcr Bak hele şıı ayıya: .. 

C..ızgır gel p ıuhai ka.r.;ıı 1'• h· I Diye soy~~n:lı. Yani akıllı hı;,-
Jivarıara tl'blİ" dt. 111.ı<,'af. rcket ettır.,'1nı ıma e,lıyordu. 
1<Usnıu.;tu. Caz;r, ıx-hlı,·cıı ;,11.; ı H }a }'iiy!ill~ri hl·yecl1!ı içimle 
kıblerc çc\'ird· Dııalannı , "rıı· ıdıkr ( ıagıra wıdıılar: 
.,mcydan:ı. salıverdi. J~a."il'I' ııeh- - L'"ta! Memo. giımiyor gii-
livani.a.r, cv·y ~tl'c sc·,·ıı·t·ıleı-.11 Jt,k- Yl ı Neden arat.101? 
diın ohmmuş, menkibf!!cri •'<~•-- Kurnazlık ediyor.. Yödik-
ınuştu. trıı ı;ı'kiniyor .. 

Cazg;r, r;,leri ıfofru tuL•,,-ntıı. 1 Yörük ue gırmiyor . 
Hakkı \"J.rdı elbette. Çiinlıü \ <· Bıraz ,;abırlı olun! Simıli 
rü:t Ali, Mustafayı ıia, I<~ı MI'- Yürük giır..ı;-c sı-.Jtar onu. · 
ıni i de nıağli'ıp ctnı; on r .. hıl-
\'anrlı. tc·krar hunl:ırJa '/ör4Jh A- J >enH!<Je kaln1ach. Yöriik Ali , 
Ji}i eş tutma ı ırıuvatık olmaz çıı ı mm narnlaı a başla ılı. Ortn
rlı. M •mn, başaltı pehlivar.ı •dı. •la ne •>yun, ne hı har~lret yul: 

~ ikı·n \'"tlrük ha . ..;,rnırJn ı n~!.!sil~i "\ e, ga lipl!'rdc:ıd •• A ııcok : ,,, ik 
Aliye ll) üla'bi!ir,,ı. 'oruK Alı, bır.ıkıy .. r, haMaından , c·ıhvor. 
Cıüyiik hrta h1şın I ırllpın ırdJ. ~ırpın~ırak 
alruı.•, b:ışaltın; ı:-.•mış Joıı pt>h· Hayda Ml'mo be! .. 
li\·an.lı. Btı!a~n ılr·y~ı 017.ı:ır tc ,1 - Hayda lı.:! .• 
manası~ lı haklı bır C".ı; t u•m:ı~-
= .~=======-

; Ari.ası vıır_t 

Ask.eri Tıbbiye Okulu 
"Tabi', Ec·zacı, Kımga, Dişçi, Hukuk 

ııe Öğretmen,, sınıf /arına alınacalı 
talebe kayıt ve kabul şartları 

ı - Tiır} )o"L' C.ımlu.: ı~·C'tı ttb~ 1~1 dan tıalıinm21'. 
:? vadı 'c "oto,vdl .. <t«h nu·t l le U1.rl1klt· ctııa Ye babasını!"" r.L-

1'u.<> li.i:ılJ;;.rını U az (tıı1('k BunlJı.d lıC'ı hongl bi bı vefat etnıiş iı;e 

nUfus ku~JırdJn bı •r -ıt: ... <lci~r:. ır;,ııcf g"t llıt·e~i ıaı . .ırl'·.,tıı· •·:ı-:h .. t·eyrıirıc 
ait i tı tcınınma \"f'·İk~l rı • ckt"pç•' uı ,,,· lı.tPn ~nnr:ı ht>ınen ıade edirr. 

I '"eden pe-h ı~J \'f')', yi c1, ('(tde- rı 1 t'Zll • ıJrn:.ık 

4 - Lke~ ı l'ıhrı .. •f \C" lt:,ı.n •u\ c...ıılom~ .. ı Vf' rncıK. li.-ız·danıua.ı.nı .... t 

)İ!-C r. duı ıyctiı,,-ıen ı 11 ai\r3._ .•• •.t:<-ık t·e: .. kt:rl tan\ e)ı]i ·l'tnuıne gi..i.s
termt~: 

&- - On CiC \:,. ... n oas1 ı·ı..~ '"" yır 11 a.~ y.l~ına girnıenuo; hulunmaı;... 

ı; - Cıçek !) ı e ... ~1 tj;!.ttc-rmtl:. \c 't. tf' ~kullıi :-ıikcrı bir sıhtı 
)11.y~!. tar.,fınd.ın l :.1\fYC'tıC vln\:ık "C t' n,:,ı ı.ıJ ı I ' ttl 1dC ta~·dJk)i feıtor;-

1.-fı bulu 11ac-:ı.ktır. 

7 - K~rıf::!!lP n '~ ... ılıy n!r~ fcıı:ı i.J ··c ~hret sahih1 (\lnıcdıgı ottu
) Un r.;~~ıılı ''e 111 .... <ılllı buluıııı:ı~dıgı L~xkıı:da rn~iı:-.JJ' zc.J:>ıta tarahnd· :ı 
t ... 'JC:kli iHr ,.c 1.,.~ gı~-;t~rmck, 

8 - lı;;ıLa '.t arıa ~lnırıs i~c buyl.:k ba\;;ı "·cana, ;.hıCa, d.-.,.., hala, ~e-yzc; 

J.: .;. 'e erkek k..ardeş \el ... Ctl~:l•Uir. Şu ktıt.iPr li.l ana ve bab..1.nın öldüh.leri:1-:o 
oall" re n.1 bir klı.e.ıt g~tffırıc·lidir. 

9 - Kabul c·dılôıY:J,_.ri kendilerine ttbhı::: edHilikten onra velisi tara
fınO.oa~ ı.:e Noter) ~.ten z:.ıu~ı:ıdd~·.ıi ok"J1<la Örl'){'.!?i ya.ı.ılı ttto.·hhııt ıenedi oku1a 
\tri1e<·ektir, 

10 - 4x6 L\.ı_·tıklwkte C kıt'a (Jtötr~f 
ıı - Aiekte«ıe ~-.fttl kDyıt rnuarueıc ı yuk~rri,:ı isienılen vHaik ~erHrJik

tcn ı.onra },,.lôl eyı f:onund;ı ~-;pı.lır. 

Lise<l<'n pcl:. iyi dere ... ede n::.eı.un ("l\anlo.,r bili)mtıhnn alınır. İyi deret.·e
dt rrıezun ol;lıılai" .k~ıdrod~n fazla t,.jip olursa istekliler arasın<Ja (yaba•1{'1 

dil 'e ıi.y~.tiyeôcr.ı) m~bô'.ı.ka imtih ıtiı y'1pıl~rak ''e en ('Ok numara alan-
1..r ıeÇilt<.'elı.tir. 1ır.lih•n Eyliı.j Q)'l ıııı: h•l\aıwıda Y~flllır, 

12 - L!ı:cde,. .. l>ir ıCne'c\"~:cl vt d.\du ev,:e-1 mezun olanlar bu müddeH 
rıtre<lc \C ne suıctle geçlıdikll't'Ü".11 b:JdİıH-:11'.'gc "\0"4! te •aika met:burJuı·lar. 

(q&) (7611) 

Ankara Valiliğinden 
1 - Afı ara. K. Y.ole h saoOğhn iltLok yolunda yapılacak ,... ve sı · 

n:ıi i·'lioıl<\~ f5._ıin ekslltrıle~- 3/8/9.f~ trır!hinc rastı.ayan Pazartesi C\irıÖ 84ı.ıt 
15 ti.'.' \:ıl yet d~1ı cn<:üıncn.inde )'l}'ıln1ak. üze-re ka~lı zarf uRuliıe ek-
6.J)trr.~yc k.ı;nulmu'$tu:r. 

1 - Kcıii 1*<J<l, (Uti31) lira .(7) k- ve muv.kka> l<omin;,tı 

{31971 ıra (23) kııru,ııı~. 
3 - .tstckliJcnn teklıt r:'ektup,::1·ın1 MU"V;kk:kat ten1innt meı..tup Yey::ı 

n okıY..ızla ıic Tie2 ~t Oı3Ja vesikllırını ve ihale tarihinden en az 3 g~in 
tv·.el vıt.ıycte hı a_ ile· ınurıcaat ederek bu 18 itin alacakl.ırı fennt ehliyet 
'\e; j,.. ... 1 1nı hfu"ı-ilen yukard;:ı adı St'.'çen günde sa..,t 14. de ksrler D,ı.iı11İ 

Jo .. r.cumen Rc'·li~iııe 'ern1elcri. 
nu ıae a..t- lıc: .. ! ve prtn:m€yi her gi.Jn Nafia Müdüı·lüi\in.Ce görebile· 

celı.le>, (7556) (5356) 

Sermayedarlar için bulunmaz fırsat 
Sahib'.nin sıhl!i'. mazeretine mebni ııehrin en tanınmış bir sar
fiycsin<lc en mutena ve hllen mükemmelen işlemekte bulunan 
Ye ı;ok tutıınmu!j olan verimli ihtiııas icap ettirmiyen bir mü-

es~·-so Devren ve Acele Satılıktır. 
1.rteklilerin 1ııtan'lıul 1093 No.lı poılta 

müracaatları. 
Jmtıu;nna yazı ile 

Cl ... I Miktarı Tutarı Teminatı ihale GUn, Saat ve tet<.11 
Kilo Kurut Lira -

S.ıtır eli 
K.,..., eti 
Yoi>ın -
Silt. ,, 

15,000 90 1012,50 23/7/942 16 Kapalı zari 
14,000 120 1260 2.8/7/942 16 Kapalı :ı:aı:f 

' 10,000• 40 SOO U/7/942 15 Açık eksiltme 
8,000 so 3410 18/7/i42 ıs Açık eksiltnıe 

.....:. ~ .,.,. .,....,. ~ _!340 - 7123) 

4\pğıda yazılı mevadı.1 pazarlıkla eksiltmeleri hizafarında yazılı gün, saat ve mahaller· 
deki aakeri satın alma komi•yonlarıııda yapilacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu ko· 
misyona, gelmeleri, 

C1N& Miktarı Tutan Teminatı lJlaJe Gün, Saat ve Mahali 

Kuru fasulye 
Ko)'\111 eti 
Sığır eti 
Keçi eti 
Balya Jı:uru ot. 
Ba\Ya saman 
Odun 
Odun 
Odun 
Od!!Il 

Kilo Lira Lira 
50,000 16,300 
l0,000 10,000) 
10,000 10,000),' 
10.000 6,500) 

l,000,()(i() 70.000 
500,000 25,000 
525,000 
500,000 
450,000 
4.50,000 

95t\ll 
3750 
2165) 
2072) 
1856 ) 
1856 ) 

24/71:942 16 Geiibolu 

27/7194..2 16 Gelibolu 
23/7/942 16 Kayseri 
23/7/942 15 Kayseri, 

22;7, 942 16 Kaıs. • 

22.11,·942 15,30 Kars. 
ı509 - 7666) 

Aşağıda yazılı mevaclın k· palı z«rfla eksiltmeleri h ..... ıı;.rın<ia yazılı gün, ssnt ve mahalter
deki askeri satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni ve>:ikal:ırile teklif mek
tuplarını ih~le sııatleriod<·r. bir saat evvel ait olduğu komisyon!\ vermeleri . 
CİNSİ Mıktarı •Tutan Temınatı lhale Gün, Saat \'e Mahali 

Tel balyalı kuru ot. 
Tel balyalı kuıu ot. 
Tel balyi.'lı kuru ot. 
Yoğurt 
Koyun eti 
Sığır eti 
Koyun eti 
Sığır eti 
Odun 
Tel baly:ılı saman 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Patates 

Kilo Lira Lira 
1 .000,000 70,(l()I} 50 ton 

500.000 35000 farti halinde 
1,000,000 7fJ.000 de Yerilir. 

85,000 1992,19 
20,000 l t) (•it() 1200) 
20,000 ll,000 825) 
70,000 fı6,000 4.200 
70.000 38,500 ~o 

4.00,000 18,0flO 2700 
15,000,000 7~1 ()(.1() f.6,250 

l ,350, 000 ~559 
1,475,000 6084 
1,4.75,00') 6084 
l,350,000 5569 

100,0f\O 3(ı.(ı(l(j 2250 

1/f!..'942 
4/81942 
3,181!.'42 

31/71942 

28171942 
21111942 
28171942 
31;7/942 
31/7/942 
31/71942 
3l/'l;!H2 

3/8/!142 

11 
16,30 
16 
15 

15 

Eski•ehir 
EsYişelıir 
Eskischir 
Konya 

Aıdalıan 

17 ,30 Ardahan 
l8 Ar<)ahan 
16 Geliboht 
16,30 Kars 
16 Kars 
16,15 Kars 
17 Kars 
15 Trabzon 

ı.4.50 - i495) 

A.'iıiğıda yazılı mevadın aı;.11' ekhiltmf'lc'f'i hizala.rında ya:alı gun ve b[ı.atl(;Ide Elan~ :ukeri satın 
aln1" komiı;yonunda yapılacaktır. Taliplı:riıı. belli vakitlerde kom.k•-yona. '.Çdmeleıi. -

('in8i 

Tuz. 
Kuru fasulye. 
Kırmızı biber, 
Saman. 
Zeytin tanesi. 
Kuru soğan, 
f'alça. 
Zeytin yıı.ğı. 
Kuyruk yağı. 
Pirinç, 
Nohud. 
Mt>J"cimek. 
J{uru ot. 

Miktan Tlıtıı.n T.-miıuıtı 
Kilo Unı. Ura 
5.000 425 31,8S 

15.000 2250 101,25 
::> 0(1() 1200 'l(l 

25.(l(lO 1250 !13,75 
3.000 3000 :::<;j 
2.()()() 500 37,flO 
1 000 JOOO 75 
1.500 2025 J5l,88 
1 000 14()1) 105 

10.000 4500 337,50 
2.0();.• 260 19 50 
1.500 226 19:s<j 
1.1100 4 :ıoo 315 

ltınJe ı<1i:n ''e .. aııti 
30/7/942 15 

" ., 
., ft " 

3,8/ .. 
n ,, .. , 

, , ;n 

' .. 
' " .. 
,, :ı " 10 .. .. 
" n .. 

J3 " " 

" 

" 
" 
" 
•• 

" .. .. 
f 50'i-7662) 

A~ğıda ya~ılı mevadm kapıJl l!.ort1a. elıı;;il1roclerı hizal•rındıı. yıaı.ı.ı ~un . &a;ı.t "\'(;; rna.lıallcı·dekı 
a.;kt-ri satın alma Jwmınyonlarında yap1la.cal<ıtır Tal.iplerin k;rnuni ·e1ıi~alitriyle t<>klif l'.'Jektunlarmı 
ihale saatlerinden bir saat t'\'Wl ait ol<luğu komı.<yon yermeleri. 

JIJiktan T11ten Tt•mimıtı 

Cinsi Kik> Um Lira llM. j.,'1lll, Miat w mahıılli. 
1.00(1000 74.200 4 000 4/8ı 942 l5 ı'arıkaını,. 
6.000.000 64 200 4 Sl5 30/7 / , 17 ı :eli bolu • ~ 

~y~ıda mevc:ut Kada~troya mü...<1.w.it tapu kaydl suretinde 1•weP' 
evin aynı semt \>e 'n1ahallP. ve sokakta aynı kepı 180-Ada 21-Parsel fil 
maralı 108-Metre murabbaı miktarında bah\lcli kiıgir ev, oldugu tıLf 
edilıID~lir. 

Yine do.s,.ada JnC'vcut Kada5tro plflnı ınucıbince mell:Uı g:ıyı-1 .rn<"fl1 

lün huGudu biı taraiı Kulluk rok~ğı d.Jğer tarafı 22-Far~el nunuurılt fl1 
lıal arkası 20-Parsel numaralı m:lh;ı.l. önü Behrarn Ç~vuş Kulhık ••ok 
m{lhdu\ o1duğu götterilmiitiı·, 

ikraza erruı olan muhammin rGporn mu•:--lbuıt.~ :rnez.k.İır gayrı uH:tıı.ıa! 
umurı: mesahası 108-metre murabb<.il olup bun<!nn 69 metJ" u\Ur;ıhb;ıı • 
mı tiz('ıine üç kat ve bir as;na katını lıavi kitgir d~me, ıncıtliv<'ı· vt ~ 
sı Ahşap Boyalı .., yapılını;,ır. 

Binanın: Birin,; katında 1 - Matbah 1 - Helll 1 - Odn Aswıo J«.IJ 
1 - Oda 1 - Taraça !kinci katında S - Oda l - Sofa 1 :_ M"tı'"~ 1 

hew 3 üncü katında 3 - odo, 2 - solo 1 - matbah ve l h<% Vt' "" 

binaC.c:. havag:uı, elektrik tesisatı V!:! kuyu ve sarn1ç- v~rdır, 
v cıdesinde borc\Ja. verllmernc:::in·i~n do1nyı y._pilan tnkip Ü1.f'nr.ıe s201' 

m.ır;ıh k.ınur.ıun 46 ıncı w..addesinin rr..-\tufu 40 ıncl mrıdde~'ine güre ~atılı 
it.;ıbech YUf\;. rıd:ı y ... z.ıJı b:ılıc;;eli klgır f.." ~ r ouçuk .ay nllh.idetJc t
:ııttır 'l~yu l-;onrıu~tur. S;.tı~ tapu Eıtıl n...ıyrJıı,; 8'lire y[ıpılıflQk·t. ... dır /. 
tırmr.yn ~irmc'... istiye:r:ı ı3j5) lir&< y .... ;'~~ \tle<t-kür. 

:\ıiı1li b,tnk~larıınıı.rlan birinin teına,~t ınektul!u dd. k:\i.>u hlunur 
rik11-.i~ l•Uturı •eı ~il~r belediye resi11.,lerf \ t: v;ık. f irart>f!J ve taviı t" 
dehle .,. •eııAh,.e ı·ü nm borçluya &ittır .• '\rttır .... ; c;aı1naınesi 16/7/9-42 
rihinr](•f· ıtıbnrc·n tctkil-\: etı:t'lt:k i~liycrJlert Sandııt liul uk i.<>1eri f',ervı§! 
açı.!c Ol ..!.Jnduru).1( iır.hr. Tapu s~rl! }. - 'll .... e !<.J.:r lu.zunılu i:Qhat t..ı z:ıı 

n ~ı t.. takip do:o:rll n.da \'ardır ~A..ı1tırnı.:-ıy" girnıi~ olanl;ır, lıuntarı ttf 
c.-derelt srıt bQa ç k; rılan g;ıy\·ı mer.Jr.ul hcıkkıncla her ~ı o~ı-enrılİf 
ve t<:ltıkkı ollu-uı·. I\ı ınr, ~rt*ıın1a 7 19/94l 1ari1nrıc tt•ı.;.-:ıdu< eclt·n 
zartC'c:i i nil Cnp:ılfl. lıı d;ı k~in S.ınr~'!Prf·~Zd.i> satıt 10 daıı 12 ye k:ıdo1t' 
pılıı ... akt r. 

1\-Iu'laKkdt ıll;i.J yc>pılr-,.:ı.-ı ır.:~n -teklif <-rlılf(f:k. l~·dc:lıu tt·1t ılı;ın •1 

mc"1 i ôlf. t.-den .ı;n1 l rne:ıkul mLı.<f·lietyct .. ju ~r.dık rılaraj:ıın taııı:ı 

Et1.flış '-'l!Lc."l t-•.ırltır. Aks, tukdj·dc son <ırttır rııı ıcı<JhhuUu bi"ıki )o. 11 

t~rtılı. 1319/942 td ih.ı e n1u ~.dlf t;·-ır 1.ı:ıba c"'-nli ·~nı n1;.ıhalde ve 
t.J. ttc (ır rttırrıruı yapılac:.ı.kL·. Bu ~ııbrmr•cLı g .. "ri ınenku1 <-n çok 1 

tıı:anı • ı uııdc bırali ılac.::ıktır. If~kiar etı ı.' s c lt•ı i ıle !:ıt.t;it' fılnuy:ın 
kadarı •• \e ııtYc.k hakkı sah!plerı:-..ıı1 bu h. Kı .... ın, 'T htısU'5ıl<' #:li:t. "c 
sari··._ el.ur lOdi;.ıJ.:ırirı ilfı.n .t.'"lr hinüt:n t111J.11C'n 2ü ,trıJı Jt,.·ınde evı.ı::ıkı uı 

• telr:rJt l.ot:ı ~bf"r da[rt ruiz.e bıldir leicrı l;"ız.Jnd,_. Bl• • !U;f..'tle lı:-ık l;u ırıl 
d:nıı~ -Yıl' vlrı. ıarla hakl;:..rı t3PU flicillt ı.t: .ıbıt u\ı, ıyanlaı snhs tJ«1ct
pay :.-ı~·nr.~.rdan hnr ç kHlııl.<r Dah2 faı1a m.Jlln1"1tt nlm::ıK J:<:.Liyt rt 
940'~~.9 d«y"a nu .• cırasıit? S ... 'ld mu. Jluk· .i I.,.l( • Se.nı:-;inı" rnuı-caat 
nH.1f"ıı lu .umu iJfin <ılunur. 

-DIKKAT-

.f.1t...NlYET S.\):DlôI: S;ındı t.ıı •• lın~ı· ~.ı.y ... n)enkulu H>Olt-'k g 
Ti.ek ısti) "';llere r. uh~ımrr. Hl~rın1ız.1~·. f{n"\i·ıllu olduE:u kıy ı .. ('tin ~a 40 J.01 

cav..ız. e'lı,. ~rnt.:k. Ül<'!"e ıha1e bc<lclin•r ~~ '"ısı"e 'k ~rt.. borç 'lı'eı ıııf·'k ·ıı 

koh.).uK J(ıı::tt·rmekleciLr. (7fi"f ı~ ... 

Atlalar Sulh Hukuk Mabkt"mesln t 

BUyu\r<ı<l(u.la NJ7 .• am ınal1dHes1urıc Yv.r;:;f •u :..ultHğınU,4 
41 ~·eni· 2 "Jm ıetdj 1 2 de ~~kın ik.-n ık:uıwlı;alılan r 
~alan n erlrnm G.ıliı Paı;a ver._ R<indcl' Bay Yımmr, H;ı.Jıt f; 
Hilm , Rahmi, Bayan ;\fon.zez, :\lc;mffer H :-; .. ımaya 

J-1 11·~~r C nı "\'"~•Jı;ın Jı .. y1 ı: \i Hiu.•c t til ıtıut...saııı! ııul 
t-ıırıu.ı:. B yu;r,,d,•da ?\:Lzrırr ni .. ,ı!Jt-..:o cıt "ı'f'ı ı,;ou o.lrn~uı<la <'"!'ih ıi.1 yı ,~ı 
n .. ;:,·; l :! JYill Ç·ı ıırs:~~nı ıf • .ıı kılbı .. olT"';t<h(ı t:ıK,hıtlt. ,,ı,: ~ 
ıı <'· nıaı nuı hı .. eda.ı 1 1ra:sıntln t .. k. Jnıi sıııcuylt• ~uy 

\ <' ıl ha -t ınf!. 11 um:: IC'yh J; ,,ı, ;t..·,)ın Cah:lı ~,,ı 
ıL ı 11 ı, C\Jınt ı\tıı·u,.,r.ı<' g ıı1l oları. tŞ/7/942 1...'lt;hı11c ııı 

6t ı ...... ı.;, de m lıKf'ı vr- gf'l'11r.ı z :\İn ~ıkarıl.ın cJa' 

ıtıJ 

ııı· '\ ılc·n l he nu r:ın ık .. JYıt. :,gdlı ... rnt'<,,htıl iıuhı 

1. "i.. ıd !"': ..:.O :ı;i.ı ı n·,i~c1de-tlt IAnc tt-bll~~.... c-ra, ııı.ı ve tl 
l. t .. ı. '~- t r: ~ r.e nı ıcf1 Cun::ı gunu s~tt,. 1 ue IHrn"kılrı1'48111 

ııı t· • _ti" bizzat tı·!rı ·• ı ·ıi vey ı bu Vt:kı giınıiL .. 

1" ' n ~n olın. lt Uıt: · e u!ı c.lunur. 
Tel balyalı kuru ot. 
Meşe odunu. 
!Koyun eti. 
Sığır eti. 

131100) ' 
13.(l(l()) 15.600 l 170 318 !H2 11 ı- --~ 

A ,, P-ııla ) ''-'lı m~adııı pn;.ı Jıkla ~kHiltmderı 2011 
1 J•a1 .. •<t·f ~'iir ü so•t 16 ela Kn·ıl;J;alede lü-kcri san?t oKulıı 9f Tel balyalı kuru ot. 

İp balyalı kuru ot. 
Kuru soğan. 
Tel balyalı kuru ot, 
Iüırıı ot, 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
Tel balyalı kuru C>t. 
lp balyalı kuru ot, 
Döküm kuru ot. 
IMU'htelif inşaat. 

5. 000 000 35() 000) 
6 ooo °'·,o 325.000J 

100.000 35.000 
2.100.000 353.510 
1.000.000 7ıt.QOO 

100. 000 ll{l_ (l(l(J 
100.000 .t5 000 

1.000.000 74.200) 
1.000.000 611.000) 
1.000.00 . 47.500) 

23 987,30 

!:' 62ti 
11.5)4 
5.~ 
5.250) 

3 .. 
4 ;, " .. 

31/7/ " 
31 .. 

3.3751 31 ,. " 

5,18/!>42 
1 7!:+9,Ş 6 " " 

• 
16 Gl-'lioolu. 
15,30 ~ank;ınıış. 
l7 GaJib<ılu, . t; 
l 0.30 Adau.ı. 

16 }fay>« ri. 

15 Sa11kan1L~. 
14,30 Malatya. 

(506-7663) 

(l}m:.:. 1-'.'ı•mu··yorı~~nıla y:ıp1Jac:-ıkt1r. Taliplerin bl·lP valiıtte }iur-0.· 
ı ;ı ~c.rrıcit-~i Ttrıı!nat.ı 801 Jır 51) kuru...:ttur 

Cli"i"t Mil< tan 

J\u.-ıj ~ ,;ge:.n 
J'\.1 rn:uı:ı rion1~.1 PoS 

f'atJH ~r-. 
\'f;°I bıber 

l{~ı b;J J~ 

A. K Fa,ulyı . 

Kilo 
6000 

l0,000 
J0,000 

3000 
2000 
sooo 
2000 

Tut«ı1 
l.ir:ı 
!1()0 

2000 
~()tl 

600 
300 

~ö()() 

ı<Oll 

Aşağıda yazılı m~vı.dın pazarbl<l:ı. eksiltmeleri Jıj:ı;>J&rın<la y 
deki askeri satın alın& komiayonlıınndıı. yııpılac·aJ>-tır, Taliplerin belli 
misyonlarda bııltmmalan. 

CINS1 Miktarı Tutan T<>mınau 

nlı gün, saat w mahaller· 
"' ı. ıtlerdı: ait olduğu ko. 

ı 

:ııı.oo<ı 

• • • 

ı51JI 
1,.,701• 
71;1,1 

Kilo Llra Lira 1hale Gıin , Saat ve Mahali .. ı~· •vı .. c IJ~-l~·. 1 ı Uı' 1 rıt kotı$~17~,.fla t:l~.s111'T·Py.- l.;.oııınu'Ş'ttır. 11 

!:.1t1,1 1•4&. l'o;.1;,;ıtc- .i ıı:lo.ıı ;ı~t 11 d< ı-.:..,10~.C'hiıc:e ~ktı·i ~:aluı;.ılı11, 'f.t' 
•.nlıı,rı • '"ııııl,ı.·.ll.t ,._ 1Cı1~unun. t;hr.~in lıedltı i 1.11111.;tur 50 ton•t~11 

e vl l'ıırK ı~t're .. ) ·ı ;,·rı t.;ılipJr·rc dt" ihale edilcbilır. Tnlıph•1Jf' ~ 
\.t· i\ .·1 il(· •ı::!\Jjf ı~1c-ktupl;~rın1 iba ,_ ~Jt.iı.dt'D ciA ı;:.,.:.t ('~/C'J ~,·ıı• 1 

'" lılı·Jt'f. (~41 - ~,J~4-

Odun 900,000 32.400 24.30 '20/7 /942 10 ) 
'20/7 /942 10,30) 
27;7/fl42 17,30 

Odun 
Gaz ' 

l,500,000 54.,000 4050 
4.0,000 22, 00<.i 330() 
16,000) .ı-
15,000) 

4,000) 
38,000) 
10,tıOO) 

Karaköre 
Arıi~han 

..... 
A."<> i,ıu" ~·ıv.ılı ~ebzı:leı·in [><t&rlıklrı e1Hıltmelen ·1111. 

C"ma ıt,iinü saat 16 da İzmitte P06tahane 1<aıı,ıhında .Aı;J<~• 
tııı almr, komisyonunda yapılııcsl>rır, T.,Jiplerin bl>Jlı v,~ 

Taze kabak 
Taı.e fasulye 
Taze blıber. 
Patlıcan 
Domates 
Baş soğ~.n 
Bamya 
Kabak 

6,000) 
1,000) 

13,500 
13,tıOO 
13,500 
13,500 

lR2<ı:> 
1282,50) 

20/iı r.42 16 ı,.,>I!, Lv. Aınirliğ; J,11misynn<> g"C'lmeleri. 14.85 - 75861 

l1N.-;l Miktan Fiyatı Teoıııı" 

Tar.e fasulye 
Patlıcan 
Bam ye 
Taze büber 
Domates · 
Ba.ı; soğan. Tue. 

9,000 
10,000 
10,000 

Pazarlık günü talibi r.ıkmı· 
yan 4.0 ton sütün yeniden pazar· 
lığı 22/7/912 çarşamba giinii 
saat ıi de yapılacakbr. Mııham· 
men bedeli 14..000 lira. olup kat'i 
tem~ı 2100 liradır. Şartname
si her gün komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli gün ve saat
te Fındıklıda satın alına komiıı· 
yonuna gelmeleri. ( 4.58· 7503) 

• • • 
Mulıtelit yerlerde 13.!NO liM 

keşü bedelli tesviye miiııJıaııih 

ve kad~to taksimatlı i2tımlik 
haritası yaptınlacaktır. 1halesi 
2917/ 942 çarşamba günü saat 
15 de Ankarada M.M.V. 4 No, lu 
sabn alma koııtisyonund~ yapı 
lacaktır. İlk teminatı 975 lira· 
dır. Talipleı~n kanuni ve.ıikala 
riyl~ tekftf mektuplarını ihale 
saatniclen btr saat evvel ırnmia 
yon- verm&~ri (46.'l-75()1l) 

4320 ) 
3780 ) 
6750 ) 
2700 ) 
1200 ) 

l\.nh( ı: 
'l'oı* tdbıJl\'e 
l'ıitlıı &r. • 

ıı, ,oatt-ı-

Kilo Kuru,. J ... ir~ 
33,000 12 • 5!)4 
36. 000 30 16:tl 
36,000 30 jö;ıl' 
26,000 30 1)'il' 

1300 ) l!ı'J9,M 22ı'iıl+!2 H h.mir Bvrnuva. 
\,t98 - 761):)) 

• • t 

ı<ııo ~ıft koşum t..ıtın.· 17 ı 7 ı 
!l42 giınii saat 10,30 da pazar
lık!~ i'leklisine ihı;Je <'1ilc~ek
tir Muhammen bedeli 00.000 li· 
ı-a ulırn kat'i teminatı 14.AOO li
radır. 'şartname ve nünnnesi 1 
her gün komitiyonda gürülcbilir, 
ı~t<>klilerin belli giin ,.e ~a.:ıtte 
Fındıklıda satın alm:ı komisy<ı· 
nun:ı ı;elm~J,•ri. ( 433. 7400\ 

Tfıı;::yt>ıı 6ıtl'Cbiuıjtr 

37.344 lira 47 kuruş keşif be
delli Etimeı;ut'ta blr depo inşa-ı 
sı işi karAili u.rfla ekHiltmiye 
lror.mııştur. lhalesi 3/8/942 pa
zaı1es: günü saat 11 de Ankara· 
da M.:M.V 4. No. lu satın alına 
komi~~·onund:ı yapılacaktır. tık 
teminırn 2800 lira 83 kun"itur. 
Talipleriiı kanuni vesikaJa>iyle 
teklif mektuplarını ilıal~ ı;aatin
den bır saat evvel lkomisvonıı. 
vermeleri. ı 503-766o) • • • 

Kap«h 11ıtf \:ı~ uliyle 400 ton. :te:sil 
mercımek alınac.ıktır, E'\Laf \'t- hll
susl fc ıtl • ..rı komi1<yondn gör\ılcbiUt. 

400 ton ın tımek bir i;tekliye ıhalr. 
edile«gı gıbi daho az miktarda <la 
1aLp çıktığı t.ıl<dirde ıhale ~ap•labi

lir. ihol 21/7/942 Salı günü sıın 
11 de yaı:oı1acat.t.Jr. Muva.kka temi
natı 6250 lira<lır. T&l' ],,r;n ıl'ı;ı.le &;

atinrlC'n bir sa t rvvf'l kilnu.1! ,_..c t."' 

kal.ltll~ bıılıklt H th yrcle Yeckk 
Subay (,kı.ılurcl.. ;.!ıu:.Tma omi. 
yontm ... r. ıır <: :..ıf: :aı3 . ?('=- (•) 

200 aıiet radyo ahtı cih:ın, 
horaılö;, akimliı.tiıl'lerile birlik 
tc pr..zarlıkla satın alınacaktır, 
4.0 ;ı detten aşağı olmamak üze.. I 
re ayn ayrı tatiplere de ihak 
f'diliı·. 100 adedi her nevi cet·e-1 
yarıd& ~ah.ır ve 100 ad{.'(li akim 1 

latö..ı" ~alışacaktır. Taliplerı:ı , 
25ı7 !!42 Cuma günü ~aat 15 e 
kac.rı r verebilecekleri ma lları.ı • • • 

4 - ı~tet-lilt>ıin belll gııı ı ve 
f:a~tınden Oı. ıı-a~ı! c:vv,·l 2.ıııı:'lil 
k::ınun hukltrfl]<'ıı d:ıhıiı•·tlr ı.;ıtf' 
fclec:ekleri ;;,,ırflaı ı :malt bu .. 1'•1

' 

J·<Jrrdsyvna Vf"ınıPlit.1. 1-, C3tıti-"1l· ...... 
1(1 ıılJt lui• Çf!'k iı ·df'ksi.,. "kuıı.. 

~hn;ıl'H.k.iH. '}'~;J.ıınin bf't.it>lı 

lira it•miı"ıatı 10fı0. Jiıdıhr 'I 

rın 1817/942 cıımcırtl'si 

10 da &iJH'f](! ru'kE-1'1 

kr:ımı.<;; eınun;ı J.!Plırı t·lt ·ı tip, cins, katalok Ye bin'r nü- 1"W ~en ~r.ıy~lı kuru. oı ~a1.• -
munelerini Ankarada M. M. \:". lt' . ':-ı tatıO: ahn<'.c .. kttr. Kiloı;un:.'hl 
2 No.lı :-;atın alma konıi~yonuJla tahn1in fhrtı 7 kurıı-ş k'l1~ teinlnatl • .. • 
vermeleri. 14.95 _ 7617) ı2,flQU F-odır. 1,ııiplerin 17/7/9 ~ 11 • • • p;.ız"nC·'.J günu an.lt 16 da tııni'•.t.- B(·h(r p:.ıtı. ;:,o,oou )<1' 

43!i.869 lira 90 kurup ke"if be· ve_ t:.h,ane. 1<.rşı ""'". a""orl. s~Ln oı-ı P:.tı' 200,000 ~ııo koyım, ,..,:~ 
·ı ., 9 'J"J s:vor:t n ~elm ı ~ıgır f'h p;.;....rırlıkla s~ıtın :ı1 11 ,ı 

delli i5 ·i evleriyle bekar pavyoıı· •· '" '·. ' l a e Hl, " " 
lan inŞAAı kapalı zarfla eksilt- (438- ı>l21) 1 tır lh, k ı 24/7/942 ewnıı gu ,ı 
miye konmuştur. 11ıale.si 3017/ • • • j at 15 ôc HNhm~üy askı·ıo f'. ~ 
94

2 ı.._ tın n1rı:a .kornlsyonuncl~ yor:, r 
IJErşenı.,._, günü 6aat 15 de 1 - ı6Co() y •. taklı .ıak~h•ılrnncr. ı tır. isleklıl<·nn '''"'""'lı.>''" 

Ankarada M.M.V. 4 No. Ju sa· 8 ten •oyun eti ihaleı;I kap"11 '"d Jik;e J.vrnı~y•ıııa g<'luıe1crı 1 .A 
tın alına komısyonurnla yapıla- tı.reUc 25/7/942 Cumartesi gOnU __________ <_•ıA>·'I"/ 
calıtll'. nk t<mnatı 23,344 lira nnt l ı de yapıla<'•ktır. /. 
80 kuru~tur. lstelılile>in kanun! 2 - Tıhmin erlilen b<>d~ll ıın~o l.ahlbt A. <ıemal•ddln 8•~ 
vc-eika!ariyl\! teklif mektuplarım liram \"::ıkk.ıl ıeın.. ! 900 'r dı · N•ırı,.ot MUdOr~: M, aarnı ·:.,ıı 
!halı; saatinden bir ~aat evvel ~ - Ş:ııtn •. n "H ııu ·.r<k ıstıy n· e.o.rdıjl, yer: (H. Bekir au~,· 
k11mi~''<'na W-rıt'!f'IPrİ 116!>-7.5101 lr !J,., ın i 1ı ı k - A r,,.•l•dd'n S•'-C' ·'" "'' 


