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~Afuı~~ ................ H......... Reis-icümhur-iı.muz 
~ ~nı U R A L ~~anı~'\~ ------------

~$;~ rdağlarına erişirse .. ~~~~g~ Dlin Sivrihisar'ı şe eflendirdiler, köylOlerle ziraat 
ci:"'n.~~~~;· B .. ıu,, '-rl•klara ""'_ ı~~Uı~~l;;~~; durumu üzerinde görüştüler ve köy çocuklarının 1 
vllrU~·a ffüır nu n General Kış, bzı ıwnc de >iı- cephe'lir n- ta h s ı• ı vazı• y etı• etraf 1 n da ı• za hat a 1 d ı I a r i'll>i . U~or. Bi Al~ıan ordıu~umoı kanrısıtı'' sa.st:n mcve.ut 
tn~ ZJd bu <lıkiler( 1ctir. Ombiı içi,ı u, a! sıkıntıyı n"' ıı..:,;-

~ i~~l~~e~! ~;;<j~~kııı~~{T~;t~!1:!~::=~ ~t~~~~~~~: BOYUGll'IK iN ~·N-o KENDi o··z-ESERINI JEFT-IS EDiYOR ~ıpı cephesı L MuJıtcmcldir lahaza ılc tııl.-
tİ<ld{ ~f1Ll.ırırun _ · .J dir edilebiliı. 
ıla " . akkın- HÜ Fnkat Uralla-
~~ı)e~ nıa- - SEViN CAHiD YALÇIN .'"a ula~t. °Ml' 
J> a rilglnc.. -= Alman 111""1ı1°"-"u.sy8<1_ bu .• , "' ·"' 41 sen h _ nun kaNıla~"'-
n-..n.na,.yl<' lbü · e enilz tam cab'"ı en büyük düşman, arb.<la 
:.~~1'ebcsi vur~ ~· me~d.m bırakaooğı geniş saha olacclc-
1 ""bundan ibaretti b"c:ılll<!mış ol- tır. Burada Almanlara son de-

ttın kendisin r. Ber mem- rece düşman bir hnlk kütkı;ıi 
1
-U.."llli tebliğ e lnn.lısus bir yaşamalktadır. .AJmanlnr çete 

tl.ır ki, üc Y~a. tarzı var- haıt>!.,11de Rus halkının ne ka-
'bu tcl:>hğleraen.e~ık t~,.übe, bizi dar korkmıç bir unsur oldui?':.ı
hulınıya kad· ıçılnnde Yolumuzu ııu tecriibeleriyle nnlamış?ardır. 
1<1 elı-.......,.: ' ır. labHir. M~~o..... Hus M"H-f · ~ ........ 'ıet}ı b' ...... - ve Uı.<.e ik kuvnaVinnnın 
b'1t zarnan ·ı · . ır Yer düştü- ç~ harplcıine daiı: veıxlıkle. i 
veı dıği bu h ngıli~er düşmnmn ha:beı·leri tarafsız olınadıkla, ı 
< tmedığjni ~rın henüz teyit mWfıhaz1siyle bir yana bu::ı.kr- ! 
dinrn; ... 1.,., ... 1 • Y eıne~i adet ,,,,_ lım. l:'-k M 
ı ~......,..,.uır Alm ... ~ ·•"tl at a.caı ların resn,i 
ıgkri ise R. an resmi teb- tc'bl!ğleı'in<le göze çarpmış olan 

dl'n ~ ~ muhar00eleıin- halnkaUeri inkar ctmiyc imk::n 
nıan <>rduı:rı~ mutlaka dıi!1- ,"tf.Atur: Macnr tebliğleri, R•1s 
al riar \:e inıtı Yanırıar, P~r- 5€.telerıyle Macar km etlerinin 

degiş.ınez bir k ~ ederJ r. Bu adeta. ciddi muharcl:>el('7,· ~°" 
ln~ir. Şlındi d ' haline gel~ mı~ olduklaı~nı bilclirmu,Mr y~ 
belen rnunase~~.Don munaıc- o?.ınrıı:ı hakkından gelmeyi b!'. 
se t.iiliedıJmcktcd1yJe ayni ~ılj. yük. bir 1!1uvru:fakıyet g:ibi ilan 
rek kC>ndtleı · · ı;. Fakat gc.- etnm1lerdir. Bununla şu hal i
~erek ınltlıar~ U:adelerinden, kat sabit oluyordu: Rus hallr'ı 
1111Yan gelışm 1 ~rın saklana- me\•cut rejime sadıktır. Bu ı . 
haAka lCa ~ crQnden, gerek jime ister kaltten t:ru."'1füır ol
Y0r ki. ıfo14 lardnn. anlnşıh- sun, ister olmasın muhakkP.:t 
ın.~nasiylc ı..P1 cehc.-sıJlde tar,ı ki R k wr Alın • us harın m.c.ımlekfti i.ctn.: 
ıyc.t' heııtiz y kt an lllll\ affa. eden orduyu bir halaska1• dt~ 

k.n.d.ar Ru.'i .k • 
0 

:ur. ıtndiye ı?'il, bir düşman telakki ebne'.
dı na ta UVVt.'tJıerı Voıonej- 'ledir. Burulan ba..'ika her fed!ı.
ınevkie gcazı~et.e hl'ltinı bit kiuhğı güı<.' a1arak bu diit:nuı.r.a 
k~;J.1 & y= ı sayıı;ıi}iJ~,·k kan:ı çete harb~ ya:pmaktnn -dıı 
kkesiınlcrde de 

1 
ar \'e ba~a Çcl\inrniyo,, bu çete hrarıhi Ma.

b 
1 

1i Yaı tlrak m arı.o mlthar._. <'ar ordusu nazaı möa im ka~hr 
k.lmiHlcrdir B Ut ta:ınıı. 1 n C("- e-henımiycti haiz olabihn lt için 
du; l r. a k&daru t;ekılrn Ur.ıl r.;ok ciddi bir tehlike deıeces·"le 
Alm rıJ r. na ı ıevam edersr., yükselmiş bulunmak icabeder. 
~Ulurta ttkı rlır? :B dunund,. Geçen kış istila ordUb'lll'll cok 

lVet. Cıcıl ıın iN • · l." muvaffa. yo.ran bu çete haıbı, 1]1 'lll~ı·a z;.{ .rn· 'C k a. z~rl o~~ırıyl~"t:ır l- enşecek Alman oı'Clusumı dJıha 
ac; r. •? P.I • t't-. çok d"' .. dür ek i · • uşun ec ve mC'S~u 

d • ' ~ d<' tnıid· €?ecekUr. Bahus\Lc:ı cephe ge. i-k: 1 "·lr. Fak,l!_ R ufaa - sındeki çorak , e adc.-ta hali çöl-
ti 1 a ııru.tt, çeki::U~f'1~ ruun ler kış lllC\'Sİminin en 'kara gt:n
by tı~ Hara kad erı ~ı·- lerinde serbest ve rahat ban.,
~J Alırıan nıuv::!r.~~:ıJ_ı.: .k ketlerde bulunacak çeı~ler için 

mıı.nJara RUsyad • ıyetın•n ı>aha biçilmez bir boğuşma ı:ıa
~1 zr ... Fıu~ıan büttina ~~:;ıdıkla- hası vücuda getiı'eeektir. 

tna {t ıı ~a bi.ı f tun m-:. Buna kış mevsiminin t~kil 
ın n ctnnyecegini idd' ayda 1e- edeceği fela.Jrnti de iline Ptı<:'(-
1 ~n .. dclılleıi daha k ıa ~enle- lidir. Vakıa Almanlar ge<;cn 
~~ııyor. Bu Mktai uvvcuı gö- sene gafil avlanmıs gibi görün
bu a,'.i edenlere göre, nazarı nıü- diller, kışın erke~ geleceğini 
laf: Lln u , rlenıe f$C~anlar, hesaba katmamış ol<ı})ılirlN'. 
dan evv , kabil de•ril ıylL kış- Fakat Rusya<la bir kış oldu:Yu-

~~narr. Plar. Hattiı. · Jrıllaıa nu evvelden cliişti.nmtmlii ol· 
Yuz rt. ~ o ... rtı<'den k ralkn ın ınalannn imkan var mıdır? 
la.;;nıa.lı~rı. be)k· d ışl8: kfil"<:lı- Hrut>e ilk 00.Şla.dı"ıdarı zama1 .. -
rnı~c lllecJbur oh. ~en ~kil- larda alıt.ı hn.fta içimle neticeyi 
~ı!tnıh~ll<lür. Faka~" nn N'~ alacaldan ilıcidi bt>lki onları kış 
1~ ıhtirnaı ıle ancak e~ı.ı lehte h;azırlıkları hususllnda biraz ih-
1 f;J<'ında UraJ.Iarn ş baP,- tıyatsız (lavranw.ı~·a sevketmig
~~: ~ltık İlrtila ~rdU:~i~iı- tir. Fnllat biraz g(!\~r geçmiz 
Yt~ıt v~ rrı;eskfın Hah u l'!ın Rusyada çok meşgul ola.cttkla.
h : 1 ernıı~ olacaktır S?- ıııh~- ".':" anladıkları ve kışı düşii•ı
vo~ı~ ve rnunt~nı · .;:~~~11• dü.kkri ta.bildir. Böyle olduğu 
bu . Pclc geride ık~ ı-..e halde soğukbın elleri, ayakları 
lü ~.~ir İstila <>rduınuıU:~.~r· donmuş malulleri halkın gi:Y?.ün
kada t~o~htiyaçlarını Uralb r- den .nasıl ~ıyaeaklannı bilc
nik r --ıa~~ Alın .. uı medilel'. Butun hazırlıklara rağ 
mc ~t~_,etıni YlPratıcı ~r~~- ~ Generol 1~'1. bu se.1e d.e 
kil ....,wııoa bı~br - an ordusunun karşı ına di
d VAAıtaıa.ntuzı da.inıi · Na- kilecektir. Onun için Ural da<'Y
l Jndıerı fazla bir ~ bari- lannın bir istila ordusuna. p~k 
~- Y~ a kul· uğur ~nneıne:Q muhtemel-

P bir hale gird~ .kGd.-..r di:r. , 

Parasız·Y•blı • • 
melesi 1 A gıreceklerin kayıt mua· 

'- ğustostan 20 Aiuatoaa 
•adar d 

. Anknra, 21 (A.A ) evam edecek 
~:. V ekiiletinden teblig ~~ıt:a- gimıek Wiyeoler 20 Ağustoo 

i ll§- 1942 akşamına kadar bulun-
rası;- Lise ve orta okullara du~ .Yerlerin lise müdlirlük
~ın ... ~.:ttılı olıu'tlk girecekler- !erine, lise olmıyan yerlel"de or
hanı~rınaea.k lillisabakn ; ...... t~- ta dkul müdürlüklerine, orta o-

a a girn k _,, ·- kul bulımmt'1'0~ vilft. kayıt nıu le istiyenleı-;n 1eri d -~~,,........ yet merkez-
1942 tar·~el~e 1 Aı,~ . n ~ de maaıif müdürlül-Je. 
20 Airu~fe °başlann.mıt V<! =~dilekçe ile müracaat. 
~ lir. 942 de son Verile- 3 - !otek1n.......,_ 

ıı ,.,,_.,.L,.__ ~'W. 111 onrtınrı 
u. ~b<ı.kn. iınt.!h."\nların ~CUAl"l lAzınıdır: 

•• fllıın.u 81. a 8D • del 

Millete hediye edilen bu eser köyenstitüleridir1 

aziz Şef Çifteler köy enstitüsünü de gezdiler 
ST\ırihisar, 21 (A.A.) .- ATJ.'T. ve Milli Şefımı7. lsmot lnôn\i bugiı.n fliaa.t 10 da gidip yttmed.iğini jstjzah bu'Vmmuşlıaı· ve kendilerini m~nun edıci cevap almu+

ka.zn.mızı ŞE11eflendirmi.~er ve biz im.:e Jıa}J tarnfından yaşa, varol sedala.n ve su- lardır. Bııgilııkü dünyn bof;ışm:ı~ında km'Vetli bir ordu beslemekıorunda oldut;'ll
·a."ltli alkışlarla karşılanmışl-:rdn. Hiikfımet bah<;ooine inen Bilyiik Misafirimiz yan- muzu, bu iti!OO.'rla çiftc.;ımizin dahn çok çqVrşmam lazun geldığini CS"serı buna da ıtı
larrna köy muhtarını ve ı>fftçileri lk.abul tmyura.r.pr kendi~ndon duı.mru.n zırni ımı1lan olduğunu beyan Hiıyurarnk 15 dakikalık bir tevalumft:ı"' sonra yine hal
dunımu hakkında izahat aldıkü:ıu;onra köy ( l.ulla:mıa tMnaB Plll1İ~ler, i;oc11.k'.hrmı kın çoşkun tezahÜJ"atı ardsmdn çifteler köy en.itiUlaiine mütcwccihen kazamız
ukulla.ra göndeıip ~öndermediklt>ruu \ e koy.erdı:n Çifte cı· kö~ enstitıüstine talc.1be dan aynlmışkırdır. 
•• .. ıııııııııııııııııııııeıııııııoııııı.-oıııııeıııııııııııııııııııııeeıııııeııııııııoı•••••••••••••••••••••••••••••••94)•••••e• 

Nafia Vekilinin beyanatı 
Ali Fuat Cebesoy, bu sene nihayetine kadar istanbulla 

Ankara a1'aıında iki tane ıosemiz olacağını spyliyor 
' -j ~c bu lUJl\n Nsfi memnumyeti mucip chn1!Jruı . 

Yugos)a yyada ~~!::1 - ~J:w~'f ~n,.~~bl~~~r:~~~~ 

Vafanseverler ordusu 
Koniça şehrini 

za ptettiler 
-C--

Bir çok gençler genera~ 
Mihailoviç kuvvet

lerine girdi 

r ğtıne ~cl!l"C'lk Ji'tanbulun nmh- .tıırkl4forın q;ilişnalannı <kuma. 
t<>Jif b vmon ı~kti eıtıafın- b!• J<or.trol altında. bulundm
d: ala.Jı:adarlarl, 2öı uc;miı.c:ı, ı- makıtı ve yurtdaşlann bıın:b.r-

1 .za.M.t abıu.~ 1 dn.n olan ~l )niç-0.k mayt"'tl<·nni 
Al Fua"" ~ j rn~ntı- ı bJJe uıu t)'en.'!t t:nnıamlar.:n 
~ svnre g"4'A'te R1"ı k b ... l için g-ereken t.eclb!rlt:ri hı: .m 
(:\f.ınıı;:, muh!.Hlf iŞ•( t ~raf ınd.ı aima•JTA Bu ecneG senna~ c
.HU 'be-yanatt.< ln lunınuımtı : Jı ~r1t~len millil~tirmP ;m.-

,._ lı,;ı ~ı)uı: rrr. .... r ı«lc.r" yemizfür. lstanbulun nak l ' .. -
zaımıMr. b~un mus:kiıJ.;m.. 8lta1.ırını umumun }ıi2m1Jtihe 
:r~n h rul:ınan 1 Jiı.n ınuri- tam manasıyle yaraması mun
bince itel'Jamy d.::.-r. sm etmek· tazam J~~eleıınin 'Wmm cdil-
tedır. B~ ıc"1'niı.t muhteı em f c:. ıırıf·1ime dik~lilt e.diyoruz. Bn :ı-

LOZAN GÜNÜ 
Cuma gilnil Üniversitede ve biitün 

Halkevlerinde törenler yapılacak -Rektör mühim bir nutuk söyliyecek 
, Lomtı gmtıtt ti!' ıq u ı ' 111/dvniimil mün'(!Sc bctfyl.c 24 Tcrtt-
'"" .. flıuna 9""" l·nıtl{TS'f1' Mn·k.c: bfoasmd<ı biiuük bir mcrıı-
31m. .4/fıpt.hu.Ytkt t • ~ 

Mcro.,o,~ , C'fli1-'f'r. ~tc Rtktı>rıi. Cemil Bi./Rd'i;ı (Düt1_1a Nb .. -
:mıtu/ıı Lmxıtı) 1il<'\Z'IOI rlmfrnd.• söyliycrcği bfr nutu.kl<t a.çıl«<.aT. 
bt<ıı ı mttfr.~kif. Prn/rsur Fazıl Pdin ıklı3af{ ı göziyle /.,,o .. , ı 
l'fofc..sör Mı k~ı ~1.(Y;ılYh· .At:Uk~! g6ziylc Lozo.n ?;ze1·zuu el?afmtlı1 
bin nutul • • ovltyccckkrdrı. B't•ıhara Httk:uk iailbPsinden Mch/'. 
iw :}arınan ik Hü...'fim cttt,. .Al'ı Ge-nçlik gözittlc Lv .. an meu=.ı•ıı 
et ı llf'itıda bi er nu1 "'lı: .wulıııt t k mcmsinıc s<>tt ıı.·crile.ce1•tir. 

Londra, 21 (A.A.} - Mos"'o
va rru:l:yosu, dfın Şll Yu~06lnv 
tebliğini neşretm111tir: 

tanbul halkınla ı.:oı;iJme-kte ve (Sooo: Sa. 2; 8u. 7 df') ı t·. t .. ~ .. ... , .... • 'f 

Sara)bosnaıun cenup ootJ- ,r ' 
sJ?da Mih~il?'ic: lkuwetıe-ti Ko- ı Ruagada ,,aziyet 
nıtı.a şchrıru almışlardır. Bur,.- l 

AJman Husu.si Tebligi: 

da 25 lokomotif ,·ardır. ?O k - · • 
da elde edilen ganaim am.sın- ı 

~;~~~!~~'$.%~~ Y;;.~~f!i Ro~~f şehrı alevle 
bu kuvvetlere ~a~lınışiP..rdır. l IÇIDd& yanıyor t 

Asor 
adaları 
açıklarında Alnaa.nbır Büyuk Km vf't; 1 ı 

Göndıeri:ror '! 
Loııdrn, 21 (A.A.) - .. \~ton -

Bladot g~inin &rlk rr.u- "iman kuvvetleri 
liabiri, Miluıiloviç kuvve-tlerimn 
1~aliyetleriue son vernwk için 
Almanların büyük miktarda :ıs
ker gön<'h"'rdiklerini bildirmc-k-
tedir. . 

MISIR SAKİN! 
--o·---

Elmısri ıazetesi 

Gösterilen sükunet için 
memnuniyetini bildiriyor 

Knhire, 21 (A.A.) - Elmisıi 
g:u.et.esi, Mwrhlann gösterdik
leri sükfuıctten ,.e mU.ttefik.ll·rln 
silihlarına karşı itimatlanndan 
dolayı memnuniyetini i:r.haı cl
mektedit-. 

(Sonu S;. 3 Sil, ~ c!~) 

Rusyaya yardım 
---0--

lngilterede yapılan 
tanklann yansı 

Sovyetlere gönderiliyor 
V~ngt.on, 21 (A.A.) - 1n

giltercde, Ru.syaya gönde-nl
mekte olan malzemenin tdZ\m 
işi ile uğraşmak iizeı-e hı'LSURi 
ibir ~kilat kurı.IJmuştur. 

Şehre cennp ve 
imalden ilerliyor 

Voronej bölıeslnde 

Alman denizaltfları 38 
bin tonluk 7 müttefik 

gemisi batırdtlar 
Bt·rlm, 21 CA .. A.) - Hu •. CQl'-'i 

bu· ıt.ttiii,"1.le deniliyor ıki : 
ltlınan '16lizaltı goouleıi A

so1 QÇlklaıında topyekfrn 38 
bin it.onluk yedi gt'llll batımu.~-

liyllk V8 şiddetli bir mev la.nlır Kuvvetli bi!· rum.'lye al
i ıt.ınc"lı:ı oc•yı eden bu gt':frıilerd<'n 

dan muharebes; Oluyor bir 1&ncei mühlmmat J,1iklil idi 
Bınıdan başka Alman dt·rı:W;altı 

\a, • ~ gemileri Saint - La.urent hali<'i-
l A • .A. tf'l!m1.fltınttd.4ın ııe gırettk 't()pyekiın 15 bin tofı-. uı . . luk iı•: geırü ba.tJrmışl,~rdJr. Ay-

imJ.ô,~~. ~ ttı.ışttr.,! nea Ameı-Man sahilleri açığı!>-
~·~ t.tt>:q::ı şu<lur: Pu!" dn "ıt.ı yük g:Hnisi batın~"tlr, 

eephesim .. df~ kısmındP. Al- ı a11 la~ göre diu,mM dört 
mıwı ve Müfıtf'fık k~talar R .>.s- , ı.,'tin ıcinde topyekun 104 b:n 
tofa karş:ı batıdan, ~aJ.~e~ Ve r t n.luk ıUfJ gmıf lrA).~mıŞ biJ. 
ctnuptan toplu ta.uTuz h:..linde lunuyor. 
bulunuyorfar. Şt>.hır ale-i7lt"r i- -----------
"indedir. Don tızerindeki kfı>- 1 
riUcr tahrip edilmiştir. 

Daha simalde bir Alımın or
dusu cenup d-Oğtı istıkanıetin1e 
süratlc ilerlemektedir. Bu • ,.-Ju 
Stalingradın tıat.ısında D~m kv 
simine 80 .h-ikıml'i.re yai<hl.'Jllll~· 
tır. Düşman art<'ıJan \"c ş.mwn 
bnray dnğılmı~ o)an cfü~nn 
k1tı>J~n yokedılmiştir." 

(Scnu 6a. 3 Sıi 2 el-: 

Bir katil 
--1>--

20 sene hapse 
mahkôm oldu 
Bımdarl b:r mud<iet ev\'el hır

,..Jı · yaparak 12 vakadan ınalL 
t Sonu Sa. S Sü. fı dcJ 

Mevsimin en güzol röportajı 

Yazan: Naci Sadullah 
Jl1lllarrir arlmdaşınm, Siingor Avedannın im ıla~1~ b1nt.it 
~ğti ve lJI ıoc.~dm.t arnsın.d:t butduldan u ~1' anlatı~r. 

J 'Ne\york Time!',, Yazıyo·: ır , 

Rusyadan 
yükselen 
yeni sesler 

"Müttefiklerin artık 1 

mukabil bir taarru%a geç· 
meleri zamam gelmiştir,, 

Vaşington 21 (A..A.) - N'cv
yorik Times gn.zvt.esi yazıyor: 

lılıüttefüklerin artJık mukabil 
taan uza gec111ı~i za.nmnı r:el- · 
eliği hakkmlia Çıınking •e .Mos- 1 
kova.dan s~Jtr duyulnuya b& r 
larnıştır. Fılhakika Çjn ve Ru~

Af rlkada ıuızlget 
o • 

İngilizler aldıkları 
yerf eri tahkim ediyor 

o 

14 Temmuzdanberı 

Mihver kuvvetleri 
4000 esir verdiler 

Alman tayyareleri 

ya a.ylar&ınbeıi harbin büt!.itı 
ağırlıgını yüklenmi~er "e bu 
ara.da kt"'!l<lilerlne yapılan brui- ~ 

lskenderiyeye yeni bir 
akrn yaphlar 

• ---' kıyı hafillt'tccek olan Mtittclik ~--
karşı ıtaanuzu ümidiyle ~
:retleıini idwne ımnişlerdir. 

Londradan iit;tüste gelen ha-
. berlerde 4se ootı A vrupa..ııın lıv 
tilfunna şimdilik ımkin olmadı
ğı bildirilmektedir. Bu mutal'> l 
a.mn J~mi İngiliz maJcamlım 
ta.ra:fındı;m iHıam edildiği anla.
sılmaktadır. Pek tabiidir d<i bu 
~a;.('le hakkında. nncak mütt~
fik başkomutanlığı bir karn.r 
verebilir. 
~--~ııu~~~~-

1.000.000 
imzah mektup 

ikinci cephenin 
açılmasını iatiyor 

Vı:ış.ington, 21 (A.A.) - c:;cn
dfkala.ra bağlı bir milyon ]r·ı-;i 
M. Roosevelt'e bfr mektup r,ö ı
deı~k ikmci bir cephem:t a<'!l
m:mıru istf:miştir. Bu mektup•. 
;Jdncı cşhe açılnnsının yalnız 
Birle-şik 'Milletlerin dıı.vası iC'in 
debıil, bizzat Amerikaıun r: ü .~-

.., için de Da) ati ol<l ~ ı lJtı. 

[A.A. telgro.flamuMıw 
'lı u.ZU..wı edilmiştir J 

İngiliz tebliği .5udur: 
"Diln kara hareketleri devri

ye kolları faaliyetine inbi&!r 
etmiştir. Bizim yapbğımız beli~ 
başh hareket Rcs liuka tayya-

( Son :ı Sıı. 3 Sü. 6 ela ) 

Türk gazetecileri 
Alman Baaın Şefi 

kabul resmi verdi 
Berlin, 21 (.A.A..) - Alman

ya hariciye nazırlığı basın dru
resi şefi orta elçi Dr. Scbmidt 
bugün Almanyayı ziyaret eden 
Türk :ı-wnı başyazarb.rivle 
Türk Matbuat Umum Müdürü 
telim Sarper ş&ef'ıne bir bhıl 
resmi vermiştir. 

Kabul resmi yabancı basln 
lmlubiinde vcrılmiş, devlet mi.is
teşarı Woermann, Ahnnnva 
mntbuat şefı mümcsaıli sıfat.i
le M .. Sucr..dcrmann, n~n:t 
müş:avirkrl Dr. Brauweiie:· ılc 
Almanya ın tLu~ scl"\'İ. ın< n 

lngilterede yapılm.a.1rta olan 
tanklann hemen hemen VartSl. 
Rusyaya. gönderilmektOO.i•". Son 
mmruıla.rda Sovyetlere 142 ıo... 
komotif ile 1000 vagon veril .. 
mişti. Normal umanda bir so
nede yapılması rn.Um\ün olan 
bu 1000 vagon lO h~ inşa 
;lli(\}lmişti. 

28 inci raoortaJı yann okuvaca!tsınız ,,..._.u• ~·lmektedir. 'f"'u Pı:ı. S Su. 6 C.•! 
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Şehrimizde ı·ç YÜZÜ DEN y "uyucu ~!- -'B~ıaraıı1iııciiie-"""'- ,...., 1§1 du. .,,. "',,_,.... ~ r n = -. - """""'"'" 
l!Jni kabul ettiler. Çiinltil d.sriet diği 7.IUillU1 Biiyllk Britany:ı. t'> ~=== D' k' tııı:r.a d:ı eebe;> nakU vasıt tıefine otokratik kudret 1"e ııaJi.. l"e Rusya ile Mi1tt.efik sıfıt.- Günde il bin muvakkat . ı; ıyor 1 : nın birı:dk ihtiyaçlanııın h:n'İll' 

~_ııwı: C. PETRtE Bt. - UO- Çeviren: H. Cahid YALÇIN 

hiyctıer verllmestnı. istemi uyıe muharebe meydanın& ~ ekmek kartı sarf Ekmek karnesi satan biri lıarne tan ge!rıeııidlr. Bunhnn tt'!l'iıl 1ardL mağa kadir bulunuyordu. "Yavrumu mutlak edihıı"Bi ve lbe:ı:ı kısım1 r.ıııA 
Ana. yasayı yapmış olan Mo Mub•s•mata nihayet veril- edilİJOrfnU~! almak isleyen bir ÇOCUgRv sefaletten kurtarınız,, da rnerrıleket daJıilinJaki f~ nıı.rşistler heııabuıa maatt...eıı _, ..,__ Cihnh . etin' • .. T ka1arda. imalini tcrnın i~·n te-

.süf. onlar gerek Ayan Meclis!no ın,,... ..,,..._,. urıy . l ..<>-V Son günlerde şehrimiz ia.şe biçakla ağır surette yaraladı Mer:ron Yo~ Havan şcbbilslerde buJıımnaJrta}~Z- JI} 
de gerek Meb'uııan :M'.eclislndıı rupa .krtasında eıı kuvvetli d8"- bilrolarıııa mıılıtelif sebeplerle Dün sabah Tahtak•lede Jm- satar ımsın, dPID......_ Cllar BOkağında lxı§ numara- lekıtrik enerjisini ivı bir hai•1' 
çok geçmeden ,h&kimiyeti kabul let olarak blraktı ve bir çok ha.- muvakkat kanı.o almak ~ hi ... , ·Und ' • _..,..... da ohı.nın Ba]Ja'lı Mak!Mtı; buluııdurm:ıJı: için ·şehre va ır.ıı 

t1 Comte d P 
"----t cd da ç ,~ en cinayet çUame 16 n-- "--'--Ali_..."'""'. tl ._. .. ___ , _ _,_ k m·-"-·'---'·- . l ı 

ettiler. Bu sure e e a• k•nıılan Franı111nın ''&%i_yeti On m"-'"""" eıı vatan şiarın yaşlarında Hüseyin .Jımindo bir ':""""'1 ..,..,..,..., ""....., ~ · vıze ""''...,._ "'""-e şu şe- • """""'"'™ JSti ade ra: ·n 
rie hayatını menfada nihayet Dördilncil Louis'nin ve Napo- sayısı günden gUne artmaktadır "enç bıcakla vurıılanıJı: agır" ~~ finı bozmadan 1ıilı;ilk çoeuga: kilde d6rt ııaııtA: başvurduk, Bwılazın .ı.mr· ' 
erdirdi. Fakat meydana. çıkmıŞ leon'wı ~ günleriııi hatır- Öğrendiğimize göre şehrimi:&- ~ette yaralanmıştır. HAdise ~ "Karne mi istiyorsun? Gel ~na "-.Altı çocuk annsıyım. ~~~~~. Linvı. n•'I' 
olaıı devam etti. O tarihten 

1 
tı...._. ...._ ___ raJdnlAri de Temmıız ayı içerisinde gün· le cer~yan etnti-...,-: vereyim,, diye aralık bir soka· Yavrularımın hiç birine ba- ........, "~""'-"0"" 

-nra ana ·-~""· mfihını' degı- a .. -wıı. ,,,...._..... ..- d __ .. , __ ... 7 b" ·ı 11 bi 
9~. kamı - J!ol Pro ~· ,~ l tarafta k . bir e ............ o,....... ın~ e u '-"'~"in _Kjje .. lı:wJ- ,,._ ga" Mııı'" ve cel•iıuWı -~""'- yonım. A&'agımdan ra· gra.nıı 

. ..;• ... ·ıı·k yapılın- dag-ı'ldır' . "."il ıer uvvetııiz rasında vıı.kka.t •-- u......., "" ı-"" ,,........ ' .., .,......~ '--+-~- Çel - ·~ ' = ""- a mu ,.,,._.,_,e su- t larcl b' d gı" bü·"'ı. bir b _,., Bl!sevi =""""""ış•mıyorımı.Den - r~- sene tafbh"'·~ ""'!. 
lerand Cümhur B•şkanlığıam düşnıilşlerdi. Almanya ınıı-ğlfıp fedlhneltted.ir, arcı a ır emircinin ymmı ,._ ı,...... ,.nın w çoeuklarım mutlak sefa c· ~cmleketm _;""ır .. ~lı'f 
ehemmiyetini artbrmağa teşeb- bir vaziyette diz çökmüştü; Rm Bölge i* müdürlüğü mnvak ~:~~dı{~ ~~ fu~itMI ııçlamağıı ~ tin mahkümu bir haldeyiz. lliyet.lerindcld y";;ı 'f~~ tı•• 
bil!; ettiği ~ııklt bu zahmetine ya. b:ırbarlık içine d~ti; A- kat karne sarfiyabnın 11 biue haber alnıı~ bir tane de kendisi Hadiseyi müteakip kaçr.ıak Çocuklarımdan beşini kurlar program mucihin('.t' dı:-v ·m ·" 
mukabil yerinden atıldı. Bü~ vurturya • Macariı;tan im.para· k&d:ır eık:ması ik3ll!ŞllUllda. iaııe · · ted ·ı tmek __ , ___ _., . · Ali trafta "••nl mm vaziyetindeyun. Fak:ı. yı>ru:. Bunu 942 nilıavetin~" ı• 
B 

···- ·"- B' 1 'k Devle' tori - l·u .. rolanoı sıkı bı'r surette kon- =~ın arı< e ~yle ıstıyen e n ye....,.,.. er ı .. ük' k · ~ n...,.,y...._.. ve ır eşı •• ııgu orüı.ila.n kalkmıştı. .Alinin ya ·-.:. en mç ız yavrum 6 yııfm· ua_ r i)?'1al tttınn~k ""ayc ;inde' 

lea! tem
- edil - ldugu- tar- ••-• lro'• '·arar c-'-+ı'r, nına gı.......,. tarafından yakal•ım• ve poli· d Hikm t --•· 1 ,. ,., -a ın ınıç o ~ .._. __ ııonraaı ~yasının kalma ·~"' '-'"·"•' " a e , m=Ue e gıbi bir yız. uç ~enedeııberi bu yoll:t" 

·-,. ____ - Arkadaş bir tane de b:ına. se teslim -'''~'•tir. rd ben 
da sağlam parti sistemi mev· karışıklığı onun milli ha.yatında --~~ ~- ye e imle bu korku .r <lan 400 kilometre ka<l:ın y9I 
rnt olmadığı için. Meb'usan {e~ çok geçmeden gôrülecek tekrar z }} f sefaletin esiridir. Çocuk Eoir pıl<lı. İkinci 1'lr dört yüz t<iJ.l' 
lısi ve böylece daha az bir nıs canJnnmak hakkında hiç bir Ü· ava 1 genç. ' OERI' VE KOSELCL TEVZ.IATI geme Kurumu, bu yavrumu 1 m~rclik yolut\ tamamıaı:nnl'JI 
bette olmak üzere ayan mec mit vermiyordu. Versay }.1ııa- koruyamaz ml ~ Gerçi babası iı;in gereken faaliyet<' de• 1' 
lı;i ·bir c;ok gruplara bölünmil~ hedenamesi ı•:ransa.nın listilnliı- bir mahkılmdur. Fakat bu etmekteyiz. Bütün 'bııniarılD• 
tii. Cereyan eden müzııkercl ğünil lıer zamandan z;yade te- iki otomobil 0.7- ,ıcıa evlfldımı "babası mahkum- b~a yeni bir yol prog=ııı• 
muhtelif gruplar mensupları td•ı min edecek gibi göriiııüyord!I. kalarak ag~ ır yaralandı B l "d ,L / • dur., diye sefalete malıkiım b1şlanmışür. O da s-.. -ncd· b I" rııfından umumi prensipler haKı .M. Clemeııceau 1920 de siyasi u par 1 e BeyHOZ abrıkasına milblm etmeğe hangi kurum. hangi kaç yüz kilaınetra yapm . •l' 

lnnda yapılan bir beyanat. sil- b:ıyattan çekildiği zaman, istik· Alt.etin Kırat Klişehanesinde mikfarda deri Ve kösele Verilecek ııefkat mües..<ıeSesi razı olur? retiyle ilerliyecektir. Y~nı ı·ıl 
sılesind<'n ibaret kahyordn. B-ış bal g~rck dahilde gerek hariçte ça.l•şan i§çılerden 25 y:ışlarınclı Sayın Belediye Reisimize yal 

1 

yaparken mevcut şosela-ın tJI' 
vekil memleketin hülı.fımetir,i 1 gayet parlak bir hal arzediyor· Hüsnü ı:lüu &abalı bisikletle işi- Deri ve kösele ithalatçıları Y"".asına. mühim miktarda ayak varıyonnn. Bana "e çocuğu- 1 nılnıı tıaı da gÖ7.iiniimle buJ·lJl' 
yjirütebilmek itin evvela ~~c- 1 du. o tarihten sonra, Fraıı.sd- ne giderken Ankara caddesinde bidiği elinde mevcut bilıimıun kabı çıkartacaktır. ma imdat elini esirgemesin . ., duruyonız. 
lıain bir per~asını, sonra. d .?~! nın inlıitabnı hazan gÖ?.den !taç Vilayetin biraz a.~ağısında. 237 deri ile köselenin tamamını tcv- Muayyen kir haddi ile piJl8r HH2 ııene::ıi niliııyelme ' ,ı pa~asını teskin ve tatmın et·ı mışsa da biç durmadan devam numaralı otaınobille 4125 numa zi etmeğe karar verdiğini ve saya Çlkanlacak ayaldcahMamı Bı"r k t"J lsl3noulla AnJ<ımı arasında. ,ıd 
mc·k mecburiyetinde idi. etti. Umuroiyetle kayltsızca te· ralı kamyonun arasından geç- buna ait t.wu p!Bnlannın veka- bugilnkü fiyatlar üzerine tesir a 1 tane ŞQSCmiz olacaktır. B ınlııı' 

Bu da her hangi bit' cür'etli i\kki edilen parlii.ınento sis!:eıni nıek istemiH, fakat muvaz.enesi- Jet tarafından taadik olundııı;u- ederek fiyatlann bir miktar dft.. dan biri ı;:ıe - liandıra - .AdY 
uılahat programını yahut yeci· J.'rarum: ~'lltan~lannın büyi.i.k ni kaybederek tııkBi iiurine bin nu yazmıştık. ~ muhakkaktır. Adr d h pazarı - Bolu üı:erinrlen. Uı~il' bıı.ştan bir tesis programını iiile lo~m için bir istilıfaf- mevzuu direrek yere dü:,ınii.ştür. öğrendiğim;ze göre birlik•er ıye en apishaneye ri de İzmit - Sar>:ı.ııca - G"Y'>'-'' 
koymayı imkiın dışına çıkat~-j cldu. tavır ve telô.kkideki bu Başından ağır surette yanJa,. elinde meYcut deri ve köselenin götürülürken kaçtı Göynük - Nallıhan ll1J rırıd'-" 
yordu. Yalnız pek iışikiir tclılı- deği: ikliğin sebebi umumi re- nan Hüımil baygJn bir halde mühim miktarını Silmer Bank • Vali dün de iaşe Eoşikta.~ta bır degn' okrivi gcçcccklerılir. Trakya<la y._ıpıl• 
keli buhranlarda bir iş yap:Uıi 'Z:ll tlenli. Çünkü bunların ardı C~rrahp:ı.şa lıast:ıhaııesiue kal· ,, 'I d rl v "ld"""' ' · j makta ol.ı.n ~·alfarunızın bır '-'" ~erli " aııar müesıı ... ainin Bey- mil u UgUnde tetk:cı.ı...1a u <!.o.uükten soıı~, '-~ran r , • 
!iyordu. Zorluk içinde ka!llll arkaBl keailmiyortlu. Cleıuan- dırılmıştır. Kaw. hakkında tah· -- - ııuww " n••-. • - iu ikmal edilnıiı ve bu s·ıtcl· 

k
-kata .... ı.n~ t kcızdaki fabrikasına vermeın.,-· 1<a kat zabıtanın sıkı bir ııramtı~ırı-bır kabine i~in halkın revm ce_au henliz iktidarda bulundu.- ı .._.,...~ı~ ır. bulundu d:uı 1 ıe 'Trakya *bekem:z çok gen~ 

!c 
- ı rd c ·1ıa x ha-.-. ----- ----- rarlaştırmıştır, sonra ele geçen kati! leıı 1 us· ti ıııüraca.at etmek yolu hile a~:. , ;::u zaman a a, aı u ,,.-.- >tııc sul}lu tıhami. bugün öğle iİz(>ri .::n · r. •Jeğildi. Çünkü, dört ~ene içır ı dilnıi ve Sol tarafa mensup biri f Bu suretle bir müddett:enbo..n Vali ve belediye rllbıl B. Dok- diğer 12 mıhkümla birlikte ta,· 1 Liman Faali_.veJi 

. b 1 .:ki nazır olan :lfuloy sürgüne aşe müdürlü.xr:; imalatını kı~men tahdit eden tor Uttfi Kırdar diln de~ kiflıanenin otobüsu' n". bı'n-Ur,,'.I İı<ı ı;~nedcnberi Jıınan faali' 
intihP.p edilmi~ olan M~ltsın ·ı "Önderilmiş, az eok ileri gelen 5.. Beykoz fabrikası yeniden faal' k da '-"'~ · Vfı>ÇTÇ • 1 
müddeti bitiruı~denbıdamğiu~ı~~- d ha bir ~k kimseler dü.=.ıın- \r'ldrosu geniş• :,·ete geçerek meınlelı:etirnis pi~- ~ ~.mlldü:rlfiğünde :'.:U.':ı~~~~i;~~~eatınhc,~atke•·kja,._t~-- r~:u:k~o~~ı.;a':'~ 
ma.sı .ana ya.sa .. a ~ la entrlkalar çcv;rmek suçiyle ~- ""' ' !-
ElUUAU 1 1• ' • .-- ~ .. ·...,una dizllm''"i. 1923 senesi ~ ,..... " ı• __ ,, __ 'd' naı bö'yl4 olunca ~ atiJı"yor hane binasının önüne ~"tı'n'lını'.I bil_E'CCk_ isk_ eJ,,ıcr •ikuda .. etırı 

· 1 h' f . - _., ..,, ç v h tir , nu tır. Kendı yıı.;_,>talanmı% 
Jimin kendisine teme _ızme ınıı L"~nw"·-nisiııde Kralcı :>fari:ıs •-· . .l' h t" . octıgunuzu • . -.. .. l ba I b•ı!ırı na ~ nOOhıınasyon eye ının nc.ş- angı Bur--'- m"hkı'ırn!.ır fJ"ıbu··te" en :mühim lima_nlııııın_ızı __ V3P1,.' 
{;Oren mue"9e9e ere ı:: t · · , Piatcau"nun 'katili Ge11nnnlc rettiğl bir karnrla Ankara, İB- "'"'İlh ~ ~ ~ ' mak mevzuu kı etli ül 
maYJp mütemadiyeu Gıwıbettıı B~rton'un beraet ettirilıne!'Iİ biz ~---' •- ' ; erken ami bir Jınıatını bu-1 -. . _ . _ ynı .. '. .

1 

ıd w-•-'-··'· B CiP ene ·ıı taııbıU e uwir .wşe müdürlük- tarak kalabalım11 aı~."ı•.ıa. k•. ı·,ı,·- dı.sl . mızın_ ~ı - güudtıı • .,..~ - ousseau, . m ~ ·ı· ,-,ırt adalet mnhkemelerinin la- kri kadrolarmın genişletilmesi- Ok 1 k ,,. " " j mesaısını teskil ct:ı.U.ştır :P··~ 
Poincare ve Brıand gıb. aıl:L'TI rt>foızhğı lıakkınıfa bile büyük ne karar Vt·rildigini yazmı.,uk. u a verece stnı•z-ıl ııuı< ve olanca kuv,·etıvle kaçm.ı yak <la b h -· İ }-it 
lann yetişmesine bağlı kalına· ı;<•npheler ll''amlırdı. Ayni re-I <-tanb ıl ""la . • m'·d·-

1
.. ... ,,, _______ ...; t' ğa. başlamı~tır. Jıınd~ı ma c•·le-ı m u usı:sı.a -~~s >9Jl ~ 

k 1 
k b- ""'" ~,..,. , ı.s t uu .,e ıaı,e u ur ugu rın' -'·n bı'ı·ı· katilı-11 k"çtı.Tını <:" sonuca ;-:ırılıı.oa.ğını mıııt • ıy< 

f.lnda ço şwıı aca ır ""·' 1 renin Teııriııisanisinde, kralcı k dro d" r k da !ara bild- "" - ~- " ,.,.. 
yoktur. Çünkü ancak böyle_ınlıs, l:.:Wrin o.~lu Phllıpp Dııudet çek tru ~~ :1 a a .a {40 1- ·- •·ı l'etıi de_ra MllMt ~-hpııyoı. Twk talebe ,,-'"...L.ı· --·L>-"f ıiince takibe koyıılmu.,iur. ' ruz. · ~ ,_,_ 

--'--la re]·ım· ı· nasıl •• ı ·' rı § ır. una goce ıra uc- '- l'- .,.,..,,m ... ,.,...,.. Fır-an- katil, kı~· bır zan1.•ıı "ulama .....,-rimt: 
ti'Sl& .....,..u r bili' ~ suphe Yerici ş:ırtlıır içinde lü retli 13, 120 lira ücretli 12 ve 0~'1 ounn {fmllfl ~ hberdar etmek ii.ı:~m' 1- .gilıı btı - " Sulama falerimiz her ıı

1 

!etmek kabil olacağını ycrr. bulundu. Bir 'Çok Fransız ~ r.- (i(), 75, 85 lira ücretli yirmi ıı-_,.\ m~n~tıla~ okıı1ftlClllonms::a bil' okıı.luon kıwıflt ue kabtıı ~ ,.~ Ahırkadpıda f:'katzllencliği ka- gıttikçe c;oğdlıyor. M mle:<ctı' 
!ardı. Son senelere gdince_y cınin oolis t:ırafınd::ın öldürüldli l?'emur kadı'Oya ilave edilecek- 11ildırecegız. Herlııangi b;r okdbın ka)ftt 1/e kabııl şartlonnt rra_-ti,- a.raekraRln a va_ anını L ~. nıizin mühim kısım1an'll 
kadar, efkarı umumiye ' lerı:ı oiine inandı. BiltUn bunlann tir. Bunlar yakında ~"İn cdrle- IJ'UZ~~ "'"~.dalla -ı öğremrwk ian!f~, b;., "'01Nl .,... ' t r tevkıfiı:ı'1t'Ve ı;o- k ·ık~h rd ·lih 
'tlaz.iyetini tasvip etmekten .r.ıy.o,- 'ustünde 934--35 senelerind.. '"' Sen"8ı,. tıa><1\lfılll mu ' Mıla ..oınoaat eder'- ••• 8 ~ ı.., _ _,,.,, tirilerek, luı.kkırnla bu 3llçtr , 

1 
c 

1 

•. la aıı .' reıs· 1 " .. t d ılelr , cekleruir. ·r ...- - ,,. -...,.w,. .. a takı.bata ... ,.1 l · ı mıva nas ı:Y'llcagır.. ..un ı 
de hale goz yummuş U en •' Sta\·isky rezaleti patlak verJi. ----•w•---- '/K)Bta pulu da giltlderirler.'16 rt>tııblm alırlar. · " gınş mı§ ır suıam .. 'kt:ı olduğınnuz l 'I' 
lır. Burjuvazinin üstilnlüğil _h, r Fffirı umumiye bu maliyecin'n lstanbul Erkek Terzilik Okulu . ova;;ını. Tat'ZUS ve < İtl ~-hımgi bir tarzda tehdide uwa 1 iddı.~ edilen intiharına biç ehen Maarif Vekaletine 100 7 " • - h ı 1 ra.sın• Ber-.ıu11 çayı vasıt ,yıe ma.dıkça memleket Me~lbir. '"~ m'\'el v~rıneıli. Yükaek meYki- Bu okul terzilik yapdıileıcek E _ Aş •kiğıdı. ııılıluıt ..._ ı.uCCiCIJ8 eşyası lf a sulaın:ıkta.yız. 
tannak yolundaki faalıyctl•rı·\ n eydan verilmemek ıı;ın vuc•ı- terzi o makastar yetİ§tinniye kul müdürlüğüne miiraeaat et- ciik :\fonderes ve G<ı<lizın lı•~ politikacıların kendileri_nl :en'.- tir. "bulun !arın !ekelı:ıune.~ııul ton kağıt verildi kuv:vete uııtaıığa yaklaşnııt ponı ve 4 fotoğrafla bfrlilı:ı. <>-1 i olunacak ~ubnaıı yerl('r nrasıııd k~· 
,ne müsaa.de etti. Üçiinciıh. Cıüm· -'ü orı.al:lan kaldırıl.ılı deniliy'lr- Memleket okul kitaplarını bu çalı5jlr. Kız ve erkek tıaldıe melerl. Son 'giinlerue meınt.;ketımiz· ı kt~ımlanda v----'ır. ("'l 'et. se"e 

h 
- t iki' - tası b·r a r> "' • yıl Maarif Vekfiloti aça.cağı bir al Ü 1ı "'"'a ._,__ d ·· · ·ı t '""' ~ ' urıye sı or ı . -· öu. Daha sonra, Halle Cephe•ıı ıııünakasa ila matbaala1'da bastı anır. ç yı .........,, ...,- yılı 'biç- 2 - B~ şıJbesiııde, Eltrek e zuecacıye ı l ıyacı rtm:ı.1-ta Cukuro1·ayı suhmıv9 b·ıı;lr<.11' 

resi olarak dünyaya ~~lm·~tı, hük' iımeti geldi. Fakat bir sok, ki olmıı.'k ~ dört yıldır. Di- terziliğin bütün ıbiç"'ı....n.Je •·- olduğunu .. naza_ rı _ilih:ıare 1_-ı-ı '"n~ız-. s.·uN.ı.ru da 'u•va , ,.ıı1 
h il ld t

. ce de bu ·~sf rarak ;·urdun lıer köşesine .,"en kiş '---· · · '"'-""' ~·, ..,.. (8 th ı ' " ' ayatı m ' e ın ·~ '-n•hfillcrdQ h3kkınJa besle-1€a . ~u.,aıı ıcın ayn, ~ ııu- dın terziligın"' -~-+- .......... . m_ ve zuccacıy"_- ı a t lıırl:k- isterı·m kı' veni lını:ı.n fa ılt",r1 
.__ • tt' • " • derıneg-e karar Ve""";"tir. "'-' · · ":...l verilir' ~...,, "~ ı bu dd ı '--· ınuı ..... aza e ı. lıiıyUk ümitlere rağmen, Ha1k

1 
Bu maksatla g~~erde kiL- """" ıçm ayn wy cım.a • spop pantalomı gibi lrpınnlnn- en nıa . e enu yııı.ıancı ı~rıı 1 pı ~raınına· Karndenrz ~\ı 

Comte de Chamboro tarafrn-1 ('nphe.si .... 1131 rezaletler bJkı-I - l - Dikiş ~nde erkek nın biçkileri ..:<..+....:o:... "-- leketlerden •tlıalı ıçın tcşeb•1ı:•-ı sındeıı b;lslıV,"'"""·" ~ ,,_ <>tt ithalat btrfio-
0
" i maarif VW- te-iJıgı'"' dı·ki~; ile kadın •--'. 6-~ C<VY>I. 'erde bul k , _ _,, u 

-'-- '--·- reddedilmesi e Dört roından e"ki .hükiımetlerden da· " •L ~ """"' uıı_ıiller:i_ - ve Y"-"'""'-- =-o.-ı:-. • uruna tadır. ----------·--~ .-u ........, 1 Jeti emrine 50 ton birinci ha- ı·-- d al -·-+- ta; ·- -.--••••••" ...... ~. ö" di"' ,.. "" 
$ene Harbinin ba•lanın.., cı afa hı \~ik k bir mevkide bulun- ıgın en Y nız .._.._..,, :yyor, Bwki denılerinden ........_ -- gren gımize :goı-e Tııkas u- f' -, ınur kağıt vermişti Bu miktar t klik ~+.•~ di leki v..,..... ~ lö' ·ı lek th T A K V 1 M wıda goçen müddet zarfın1ro.. ır.aiİığını -gösterdi. Dığer uraf· e e ve spor .,.._...,nu - resim, biçki ve proya teıır,. su ı e mem etıınıze ı nı ol ı . \ 

1 
:,&fi gelmiyeceğinden Mruırif '""'erı· g"'·teırili·r ve -'"-~'- nı·gı·· _._,_, ~. T·'""- ~a--1- bu nevı· maddelar '·· '.ı•.ı· 

bir rok defa üçüncü cümhnriy~t t~ da Fran;ıayı ıLıman an ~ır \.' k"l t· ·th ı·t '-'-!iki--'--" T"""'e~'"· ......,_~'.ıı ... , .... ~~-· uo-ı"'v" v,,.~ .......,., - """ ' "' H OÜt' ~ k b "'·b (• "e ı ı a a ULl çrıu •• en ............. ···-""' ................ ~~ en n,J,. tıi~ı.: ve tef~: ........ _ • z.unanda. memleketunize -ı;"...t'rli ıı:ır 77 ' :!ti:! AY j 

(eli.ket uçurumunun Ken:trını. «oında cırÇıpla ır...< . rno ton daha lıi.ğıt istemiştir. den in ika erii:metik, tiirl<çe, '<"'A ....... ~L ............ gelmiş gibi göründü. Bulang~r 1 Rejime karşı bu aksülamel· Bunlar y-.ıkıud:ı. Veliii.lete teslim defter tutnr.ı., resim 11'.ibi genel ç-.ılı'!tın}ıi.. lttektir. 13'51 22 ıarafınüaıı bir hükiımet datbeôi de bırlik olmak, fakat kay-:ı:ıkl tdikcclttir. dersler ile ;;aıı'at bilgisi w n:~~~iı~ Açık göz hırsız R 
tflitdidine m:ı.nız kaidı. Dreyf1<3 itibariyle daha ı:ski hulumruık Cerahpa9a. hasta- mesl·~ki re:siill ve t.eiı:niık dimi- yenlerin ııartlanııdan ba.ı)b.: Bundan bir .ka~ ı:ı.m v•:dı ecep T emmu ıJavasiyle ba•l:ın nihayete l;a-; sı•retiyle ortada Katolık ve .<as !eri göst..rilir. A - Okulun dikiş ~- Karaküyde Sarraf Hırıı;toyıı. htr 8 Z 
ıiar nifak içinde kaldı. Cünılrn.: ~analist muharirlerin faaliyet- hauesinde yeni Dikiş ı;ube3ine yazılmak iıt- den mezun bir talebe dıeroce- yumruk atarak p:ı_nılannı çaı,nl:-1----- 1942 
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Ba~kanının damadınuı nİ'j:l l
1 

!eri vardı ki bunlar Frallbo.dr. tiyenlerin: sinde biçki f1Ui>esi !ıııılıul mı.ti- ve lraçm:ığa muvaffak olan a-
~attığı meydana çıkınca az k:ı«I ım dokuzuncu aErın son ııen::le- pavyon A - Türltiye Cllmhurlyel.( hanını vermeleri, çıkgöz hır&tZ dün yakalarunıı:tır. 
ııın perişan oluyordu. Panamı. ri esnasında meydana ~ıkwış· Cerahpeaa hastahanesinde ü- <tebeasınd:uı o!ımdıın. B - 16 yıımndau küçük 20 Vaka failinin btınd.ın bir nıwl 
rezaleti millet vekilicrinın r;i'J"J !ardı. o zamandıınberi Frars~" nil·ersite tarafından yapılan""'- B - Re.'mi ilk oknl mezwıu yııışmdan tıüyük olmamalal'.'1 lıi- det evvel B"lnrköy Emrazı :ık-J 
vet Aldıkla. nnı .orta}'a ~oyunc:al -~ebı'vatında aıttikçe artan iıır _,_ bılu:nmalıırı, zımdır. lıye haf.!tuhanesiude hır ka.c .ıe-

tehlik b t rd "'' "· . 1 ni cerrahl pavyonu'nun inş:ull -12 --~- ı.r.~ y~e ıı.ynı e aşgos_ ~ .. '•
1 

t"sir ·icra ediyodardı. Birb:r e- hitm;~tir. C - Yaşları w:u ~--· NOT: ±a tedavi ııllıııa alın ıı şııur•ı 
Ciimhur Başkanlarından hın o1·

1 
-

1 
irtibatlarının dereccsm_i EJta!k kalan '··~.~!ar ı-knıal 17 den büyüle ohnsmruıı, Kurs ma.!ıiyetin-'e _.__,_ ''- bozuk Hiliieuin isminde ıri o -

ÇARŞAMBA 
0...... oıı. ııw.111 
9.12 4.-15 8. ı:~ .. of 
;:;.4; 13.20 17.lB v-ıı 

~ T• t.aıı 
12.00 1.ı:;,ı 7.o:ı ıruıı.ı 

20.35 22.:ıo 3.!17 v-11 
tHhüld~ biri 'stü b nv e l Q ı:uo- D - Sııib.ıı.tli. n;ztıri a•""-- " ...,.._ ~ , . ut, - . . ı ~ya. mec W!I uiha rr.ızih surette ifade ed·~bil rdildikten sonra burada 140 ya- .. .....,_. :ııere bu okula bağlı akşııım er- dıığu anlaşılmıııtır. 
c.'<lıldl. k_ı,~. hıç degersız a~ıu- ınek ic;in bu muharriri~ mı olmalaı~. kek terzilik okulu da vardır. Hüseyin hakkında tilıklkala Jar:clı· Butı.ın bunlara ı;_agın~ıı suretle tasnif edilmeleri lazım: tıı.klı bir pavyon ru:ıJacalrtır. ·,;. ____ • ______________ .;;,;....;,;;;;.,;.~;;;.;_;ı baı'llamn~lır. 
TeJ!m ~vam- etu.. Hatti Sol al J:?ldiğini kffiinnek şiipheaiz kı =~~~~~~~~~~~~======~~=======.'.~===~,,;::;;;;;;;;;;;;;:;:~:::;:::;~~~=======~~~:;:;:;:;:;~:;~~;; 
dogru ılerlcdı._ Thiers Fransız ·I biraz güçtür. F kat bahsetti· Nıçin? :taı.eğinin geri çe'l'l'il&- • 
Alman haibuıın ı<00unda mem·ı ~· z bu mtiharriler demvl<r<..· eei!indeın m; korlruyordıı. vokal Şahımerdan, Merdimeydan, Şiriyezdan ğır ve konuşa. konuşa iforl<:'Jıll' 

ye -başladılar. Mescitten f'Afc ıı· 
zaklasmamışlardı ki volcta !{aS' 
r~ti Ali ile _yüzyüze ielJiler. se
lam V<'rip sel:i.m aldıktaıı ı;o:ıı· 
rn.: 

leketin~e bir . buçuk milvo~ t"~l ka.I1!ı düsmanlıklannı nas- fakirliğiildcıı dolayı mı ıbuİm ce- vv"' 

fazla..cumhurıyetçı olmadız:~ıuı !nalL-t yahut Katolik pren.-ıiı>- saret edemiy-ordu? Yahut Re- H A z R E T ı• A L ı• tahmnı ediyordu. Fakat bu cua 1Y, · e ı'•tı·nat ettirmelerine :;il• sulil Ekromin Hazreti F!ııtma."' =====---
huri et il . tedikl . . b' I 1 rrın ~ r _ y ç er ne ıs . erını ı • 1 re ilci gruba aynlabilirler. . ken._lis.ine miiruısip .görerE>k baş-
ınıyorlıırdı. Halbukı muanzlan. · aı· · F 1 ka.&ıwı. venrltık iötemediğini an-
böyle değil. diler. Franmaaon ı.r' Fraruıı.ı Nasyon ıı.ını, .. rım•ı cıu• . ıtı••••••••••-ıl • • 1-"- barbınden dogro!l"' lamıyor mu\' · ı• 
calıın onlara gaye birligini ver- :;ı1 • ....,....... . . . ' ı Hazreti 1'11marun kimseye Her lıakkı Mahfuzdur 
<iller, Sağ'larclıı bu birlik yo.ı:• tu. Zola meklebı=._ı ~1f '.,I!~· yerilmenıeei ve Hııızreti Alinin 
tu. Yine Fraıımason locaları kili !iznıine karşı tahiı bır auul.ı· ses "ık"·-· ·ft' ·~ herk~ı· ~-- zusıındadır. 
~ ile devletin avrılmasıw usa- meldi Leon Daudct, Zola l:.ak· k d'"~;-.:.:.:7::';'.'• ,.,.__ ~ ~~ Sa'd, güldü: .,. ı . . .. tı· "B • a ~,,...,.~. =-r ve .... u- Y . u 'H 
tü dalı csincle fiile çıkardılar. Bı.ı kında şoyle yazmış ·. '.'-l'ıan· hacirin bü}'liik ri, bir anı.va gel- - · emın etme ya w.WlZ • &-
müııaaebetle ~nı .kayllet / f(Jçtau itibaren, o hakika.'tı ken· wkkri mmaıı hep bu meseıeyi pimiziıı kana.aıt:i hu değil mi! 
ıııek icap eyler ki hu kanun sa· disiııe mabut yaptı v~ elinda konuşuvoriardı. - Şüphesiz ki bu... Fakat 
yısı 10.967.000 i bulan mtiııte. kalem, müverrih ile gubre yı- Biz' ğün Hazreti Ebu Bekir, ban Hazr ti Alirün hiç eidırıg 
hi r arasında a.ncak 2.647.315 ~utları ara&nda. bayıla bnyıla. ömer Muaz ve Sa'd Mescidi etmeyişine şaşıyorum. 
kişiyi tem.mi eden nıebusları:ı.1 k3panıp kaldı,.. Ne~nin bir klifıeeine bft' dai- - B111ıal de yalmz llllllA mah 
verdikleri rey sayesinde mec Nasyonafuınin ilk günlerin- re çizerek otumuışlar, yine hu ~ dei;iL.. Şaşmıyıı.n kim var 
liste kıılıul edllntiştir. Cüınhuri de. bu hareketin siyaset ala?1ın·I bahsi açarak !lromışmıya başla- ki ... 
--etin na.ıW olııp da ya,şamış ol da kuvvet ve zaafları taraft1n. mıŞlardı. Hazreti Alinin pek Jil- - İyi anıma. niçin? .. ~ 
dnğunun sebebi, onun yerine neı Faul Deroulede'den ileri geliyor' ıltayt davr:ı.nmıasmı Adeta. taı- ti Ali, koodiai ic;iıı ayrtldığı mu
ikame edileceği hakkında b(r d!L Onun Boulanger davasiyle kit echyurlardı. Hıaır::reti Muaz, hal<kıı.k olıı:n Fatroa ile ev1cn
anlaşna temin edilemem · den birleşmeııi ve akamete uğrama arkadaşlıırmm sözieıbıi dinleyip mek isteğinde neden buluıımu
aatfı nazar olunursa, 1 del po sı ':ıııyonalizmin haline büyük fikirlerin! biMıem kaçmcı dcla yor? Her hıUOe Wnıın bir sebe-
lltikuının alelade '\"atandaşlar bir sekre vurdu. Hemen daha öğrendikten eoıını.: . 
t' tmin etmiş bulunmasıdır. ~:PP l;aşlangıçtan itibaren parlınen- - Evet, evet! droi. Bu cid- bi varB... ........... olabili!'' 
hesiz ki Fnı.nm bu devrede ha ter cfunlıuriyctin aleyhinde idi. doo şaeıl:acsk: bir ~ .. Hı>- - u """"" ne ·.. . 
ricte Londrada ,.e Berlin<le Deroulede bu lıusuııt:ıki faaliye men biitün Muhacirin büyü1de- . -'l>Crkah~ ~~~ ı-
Cıımbon kardeşler ve Romad1 tinden dolayı nihayet uzaklaş- ri Resulü Elrramdell Hazreti "~l!l ' 

1 
c ~·· a

Barrere tarafından olduğu de. mak mecburiyc~e kalmı~ı. Fatmayı istediler, hep red o&- !um }'lh serde toy1ıık YaC ••• 

re,.ede mük~el temsil ve mil Ayni zamanda, Nasyonarzm vabı ~· H~ Ali ille __ bu-1 --: y~ F~ llle9llt e-
d:ı-f:ıa edılmcmiştir. tlıılıııa. bir hareket olarak payi· ııu y•kinen bildiği balda ~yle demıyeceğ!ndaı mı ~]llOI"? 

lmpa.rııtorluk Fransayı yap dar kaldı ve hiç bir raman bir bir i&telrte bul''.?N"dı Yemaı e- - ~etznec? Çüıılı:i1. ~ 
y:ılnız bırakmıştı. Franaa bu parti almadı. dedm ki Reaılü ~ .-gill - gözü tok, gil:ıılil -~ ~ 
•1alnızl®n ıcindeii çıkıp ı.-ıırtuı.. .Urimı tMr) rızı.ııtllunıti Aliye .-enııeltaıı- ~. Allalıuı v~ bii\itıı 

Yazan: M. Zeki Korgunal Tcfrlkıı. No: 36 

ömrünce kanaat eder. _Diter J Kkızı Falı-rıı..~yı lı<Jtillığ-a ı-· c
kızlar, ıkadınlar gibı eus -plı.~ mek cesaretini güstercmi•·o" 
meraklısı ~~ildir. Faönarun hu : Hazreti Ömer, Ebu Il-'lkin 
mezıyetlerini yakından bilen ,\- j taw.lik el.tl: 
li, ouu ~ edemiyece*mden 

1 
- Ç',ok do;lııı illi:_-· ıiyvıcun 

lror~ haıta etmiş ~!ur. Hen- . a 1ba Bekir! n ıfo ::ı.vr.i ka-
ce halliiki sebep u dej!ildir. ııaatt" ·im 

Ebu Bekir de şu fik:irlie ou- - Şu 'ıdl' bir.e ıi n bıı va-
lundu: zife \'ar. 

- Hazreti Fatııruı.'mn Hazı-e- ~ Ne Y8zlf i • .. 
ti_~ a~ğı su götürme: - Gıılip Hazo.:-tı _ın ~:::ıı-
bir ha-kıkattır. Meııele, Har.reü nı aramalı ~'lZ k "dioi e h•ı iz
Alinin <bu meı;ııt i:ıdivaoa talip <lıvaca ııiC.in' tıilip olınadığını 
olma~ _çata.llaşı.yor. Bu- somuı.lıyız. Eğer parasızlıl:tan 
nun eebebi de patıısızlilc olsa bahsederee oruı. v~ı:dını etnı<ıli-
gerektir. Beoiın kaı:l:ı:r -siz de yjz • 
b~li}·omunuz_ki ~e::reti ~h fa- - Acaba yaıdınıda lıul"n· 
kir ıbir geoçtir. Bir kılu:ı, oır de- mak t<'klifimizi kabul e<ler m t? 
vesi ve bir takmı zırhından bıış. - Kabul etmesi Fizıındır. 
lııa bir şeye malik değildir. Ifal- Din kardeşi olduğumuz iGiıı bi
buki evleııooek İnl!flllm biraz ra- ribimnize yardımla rrüilı:elle-f 
ra ııabitıi. olması Jazımdrr, Geı.i- tr.ılım<luğumuzu o pek cı1a bilir. 
ne oohiz düzme!c ieabedıır. Kıı.t'i 1 Hazreti Ebu Beltlrin teklifini 
JrnnatJm şudur ki Hazreti Ali lra'bul ettiler. Dörtiil bhlt·n 
~ dilııibıftyor ve bu kallnp mescitten aynldılar. H:u 
lllibeJ:>t.en Resulü Elı.Temt gidıp retıi Aliye gitmek Ü? ııtır :;.-

. ~Ya Ali, dodiler. Hayırlı tıı~ 
)~ 1Çlll sana geliyorduk. seıı1 

kar1'J.lllwln görüverince d,lğ•·u· 
su çok sevindik. 

- Eksik olmayın! Acah:ı. ~ 
ye dair kon~acağ:ı.z? 

Ebu &,kir, hepsi namııı:ı tfr 

vap Yerdi: 
- Falımaya dair ya Alt! 
- Resulü Ekı-emin ln:n Fil· 

tınıaycı. daiı• mi? 
- ş iiphesiz. .• 
- Aıılıyorwn ... 
- Ne anlıyorqun va Ali~ 
- Maksadınızı... • 
•- Sence ınala;ldmıız n~ o!&• 

~)~Er? 

- Benim Futma ile e\'lt>~ 
mesut olmamı istiyorsıınuı. 

- Çok iyi anladın. Denıok ıılt 
nen sen tle hep ayni nwselc ili! 
meşgul oluyorsun. 

- Hayır desem yalan ı:öyltl' 
nıiş olurum. Alla:lı renı yals'-' 
söylemekten mulıafaza blıyı.ıl'' 
sun! 

- Sad.:ce seni mi? 
- Oüınlcnıizi ... 

(Arkaaı ...,... .. 
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tayin ı· s esi yüksek tasdika iktiran 

Rusyada vaziyet 
- ~ ta.mit 1 incide -

Rus i'cbliği 
Sovyet öğle tebliği ekin<!e 
V~j ıbö esinde d va.m e<len 
şiddeUi meydan muhaı-e>:>esin
den 'bahse.dılcrok denıhy;..ı .. r i : 

"Bir .kesinı<lc Sm~ .. •t ~ iı·lik
l~ri Mihver müdafaa hatJ:ı.ı~nı 
yararak bir yol ika.vu. a;:1ını iş 
gal etmi ler ve muvas:lll!.yı Y. IS· 

m:işlerdir. Bu bırlikler 15 ta..1k, 
birçok top \'e mıtr&lyoz t:ıhrıp ı 
etmişler 'e yiızlcrcc A'm:mı 
yolrotmlı lcıdır.'' 

Bir M ko\ a Haberi 

Ankara, 21 (Yeni Sa'b..dı) - ıkamı BOOıi llhnnın Bahçe lroy
Bukian bmıknmı Balıaett ın nn'kamlığına, Iğdır kaym!.ka
Karguun Baskil kayma:k;t.'11lı~·- mı Celil.! lzgin'111 Konya Ereğ
na, .Karaburun kaymaJ·am1 lfol lisi kaymn.ı.'mmlığuıa, P..askil 
ki Metinin Arpaçay 1-tı.yrtt'l- knynı.'tkamı A.h.nwt Koç:ık'ın 
kamlığm!l., Anamur lknymnkl~a- Lilleburga.z kay.maktı.mhö:ma, 
mı lruıan Ömlpın l!ozat hyma- Posof kıı~-m:ılınmı Cahit Orta
k:unlığına, An:ı.mur kaymalrn.- çın Mustn:fakenuı.lpnea knym:ı
mı Naci .Akatm Iğdır k:ı.Jll1'l.- kamlığuıa, Boyşchir ktı.yn r.lm
kamlığuıa., Sütçüler knyr.ı;ıkn- mı l<~chmi Kayanın Havz.ı k..ıy
mı Sadri Artwıçwı Kiğ~ k!;'y- mnkamlıb'1ll8., Adalar knynınl:a
mı:ı.kamlığına, Görd>'s k1ymd- mı Şcn·ket Altumı.lev'ın ~ılc 
kamı Halit Gökkn. ·nak'm I<nr- kaymakamlığın:ı, Nnzirrny ;cıy 
talan ka) n a.lramlı ~mn, Ş'lrkı ~- makamı Cel.ılett"n t us 1 rı C: :ıe 
l:ı. knynl:!.knını Mu'ıt rem \''efn ikaymnkamhgına, llgnı ~- yınn· ı 
Veznedaroğlunun Nazimiye kny kamı Agah I!.'rozan'ın ~·n· n 
makamlığınn. Çuınr. J~a~ımQ- k•ymak~lıgına, Dat<:.ı ·w -
kamı K-emal Erenin Pı..tnc-s malrn.mı .t< c:.nı B .. raıt ın R~v -
kaymnk.;ımlığına, I.Ad~k ıksıy- kan Jrn.ymaknmlı~n'.l., Di!·ıli 
makamı Fahrettin Aluslır.n 1s- kaymakamı V dııt uzdı ·:.• '°Lır 
pir ka.ymaka.mlığına, SeyıtgP.zi mene ka,) İnal:::amlı~rın , M.ıJ~, t· 
kayınaka...--nı H. Ji'a.lıri Akmın ra ka:yma::ımı Esref Er!rt t"ın 
Şemdinlı :kaymakamhJına., Şt m Adalar kayımı.kamlı~ına . 
dinli kaynuı.k:ımı Şadan Altıo- Kavak lraymal:nrnı Basrı j. 
kun Pasinll"r knymn.kumlı?ınr., ıel'in Beyrut knymaltamlıJm t 1 

Almanlar mevcut bütün kuY- Nizip kaymakamı Cevat Yu.t- '\"C· birinci kaymı-ı ~amlm kuısu \·ı 
vetleriyle cenup cephesinhı pnn taşın Hıza.n kaymakamhftı·m, da muvaffak olan Maıyet nw-
ueunda ilerlcmiye dev&-. t- S:ıra{ kaymakamı Hakkı Ot:e- .muriyle nahiye müdlir'erin lt•ı• 
mektedi l . , ı yın Keb::ı.n kaymakamlı~~ hı- Kemal Kurtbaş'ııı Çal Kay.mı. 1 r er. Millerovo nu."l ce- nkhan kaymakamı 'Mnhm•ıt he kamlığına, Necdet Basat ııı Ak-
nubunda Ruslar sayı~ 'istim mal Gürlek'in Posof kr.vrııa- c,-akoca kaymalrnmlığma, ''ai i 
kuvvetler karşmınd3 ımı.t<-ı 'ur 1 karolığTna, lskenderun knvnıa- l<urtiz'in Reşadıye kaymakam
mu'kaveın"tten sonra ye·ıiclJ.•n kamı Mehmet Belek'in Mu,·a- lığına, Mckki Keskin'ın L:~ıııt 
geri çakihnck zorunda l: ı.hı.~ dıye kn.ymnkanılıgına, föı0ıın kaymakamlığına Nejat Baynı~ 
lardır." kn.yma'kamı Melih Yu'uk'un taı'ın Torul knyınaknmlığınu 

Karlıovn kaıymakamlığına, A(·ı- Ali Rıza Akst,y'un Adıya.ro. u 

Lise ve orta 
payam k<aynı;aknıuı Sa.it Kök- kaymakamlığına. İbrıı.bım At'· 
salın Sason Jcavmakawh!h··n. gun'un Karaisalı Kaymr.ı.ka•nll-

1 Lüleburgaz kayroa!lmmı Fc:it f!ına. Faruk Önder'in Pazaıcık 

k il d 
, Güryücelin Tuzluca kayma.ltam- kaymakamlığına. Osman Tol~il.-

0 U ar a 1 lığına, Pasinler kayma.kamı t~- ınn Yeşilova kaynıak:ı.mhğ-ı!.la 

ı 
mail H kkı Bavkalın lsk,..ufle- A.,i Ülvi Pmar'ın Anamur k..ıy-

A) T ~-~fı 1 incide - rwı kaymakamiığınn. Arp:t!?3Y makamlığına, Şükrü Yurımı_,.{-
u o ıak, kaymn!'lmmı Bedrcttin Snaelin Iıı'nun Cihanbeyli Kaymnkamh· 

B) LL~ \'.e orta. okullar cali- j Pına11başı kaymaka.mlığm-ı, Fur ı~ma, Tahir Akmanın SeJ)tga ~l 
~~nesın n ıher smıf içirr tcs- talan kaymaknmı Hilmi Tunce-- l k ı - C t B 
btt ettigı yaşta_ bulunmak, ıQr- rm· Kemalp"o." ka'""""ak""'hi!ı- .ayma am ıgınn, ema :t<\J. ta kul b ' ""..._ ., ... .,..,, · · ı·anın Sındırgı kaymakamhğt-

• 0 . mncı sıruf ıçın 12-16, na. Hiz-:ı.n kaymakamı f.;<> 1,ir lia, Fevzi Ta.13bıı.şın Saıay ı·ny-
ikincı_ sınıf için ~3-17,_ ~"üıı.cü Çanalp'ın Gördes kaymak::ıır.lı- ma.lıamhğıııa, Namık Bı:rk'ı.1 
sınn: ~çın 14-18, ~. bınncı. ~ı- ğma, Cihanbeyli ıkaym'-1.kmnı r .. aoseki kaymalrnmlığına, H.ı.\c
~f ıçın. ~5-~~· kincı _sımf lÇ"U Hn.mdi Orhunun Çeşme kavma- kj Ülken'in Beyşehir knym kam 

-~O. ucuncu sınıf mn 17 -21), kamlığına. Sason kaYJ)lnknnu 1.ğma, Nihat Alpın Sü~ül'-'r 

1 
9 Bedt'nce. ruhça hasta, il- NuH Oktem'in Kırıkhan kay- ı.ayınakamlığma, Ve!kı Ertür'

etli, sa.kil.t ve kı.ınurlu Qlreadı~ı makamlığına Muradiye kı:ı.yma- ü~ Acıpayam kav.·makamlıl'!ultl 
raporla t '".bıt -<!dilmiş olm:ı.k, ' -
{Rapor dmeklcri okul idarclc- ·-------------

tMi 

Ertuı:'Tlll Sücr'in Datça kayma. 
ktunlığınn, Şevket Yurdakulun 
lfozan k ;}'lllakamlığınn, Kemııl 
El:.izerin Dikili knymalmmlığt
na. Nurettin Hazarın Buldan 
knymakaınlığınn., Nihnt Tüzgen 
ın Çumrn kaymakamlığına, Sa
dık Artuknınç'ın Şnrkı§la lt.ıy
makamlığınn, Mustafa Güneyin 
H::ıdım Kaymakıımlı.;'1llıı.. Silley 
ıımn Recep Maykut'un Mnçka 
lmymakamlığına, Şera.fettin Da 
rruı'ıu Uluborlu lmynıakam!Jğı
ı . Hnvza kaymnlrnmı Cc1n:l 
G<ılıu'ın Zonguldak ınektupçulu 
l~llluı naklen Ye yeniden tayin
lETln ve liızumu sabit olmasına 
bın'lt>n Giimüşharıköy k,ıymaka 
nu Mazhar Ba~dofan. Siirmcne 
l.:ıymakamı Kô..zım Dincerı. Şi!e 
k'l.ymı'.l.amı Hhşim Kuvan, Boz 
< n, da ka.vmakamı Snliihattin 
liu~e>r, çilı kaymakamı Rasim 
J\.rda ve Adıynmnn kaymnkamı 
~cvkd tçözüu vcknlet emrin~ 
.Iınmal:ırı tensip edilmiııtir. 

Bir katil 
- Baş tarafı 1 incide -

kiım olan Recep Kızılagaç bulun 
IDWJ olduğu tevkifhanede nrka
du.,larından Mustafayı kavga. 
n .. tiresiııde vurarak öldürmüş 
ve 1 q seneye mahkfun cdilıni5-
11 Dtin ikinci Agırcc1..ncla duruş 
metil yapılan Hecebin cvvc1ct! 
\'clptığı hırsı;rlık vakalariyle ka 
dl 6uçwıdan islediği cinayetln 
eczaları tcvhid edilmiş ve 20 se
"le 6 ay 30 gün hapis cezasiylc 
3...~ lira para cezasına mahki'.m 
Nlil rıı iştir. 

Mısır sakin 
- Ba3 tarafı 1 incide -
Ortaşark memleketlerinde ve 

bılhassa Arap ülkelerinde Mısır 
şeflerinin ve lınlkının gösten~i
ğı soğukkanlılık ve doğru g3-
rlişlüJük büyiik bir memnuniyet 
le mac;ahede edilmiştir. 

D) Fakir olmak. (Fa:kirl:k B v l v k fl o· k .. ı·· .. ı·ıA l belgelerinın ömekler.ı okul ida- eyog u a ı ar ıre tor ugv u an arı 
rinden nlınaP-aktır.) 1 
~le.tinden aıın:ıca.ktır.l 1••••••••••••••••••••~=-m••••mE&•••••••••I 

E} Çalışkanlığı. z '-fısı m!fı.k - Aylıöı 
ve secıyesi. tak.besi bulundı.$1 
okuldan öğl'ctnıcnler kurulu ta· 
rafından ta.selik edilnli.ş bulu"
nıak, (Çnlışka.nltk \'"e o.lılik ~"1-
gesi önlclderi okullardı: n ulma
O&ktır.) 

F) 1941 - 1942 ders vı.lın 1a 
s_ııufta. kalmış veya bütihılemt
lı olnumıak. 

i - M üsaba'ks. inıti.h ::wl!ı.n 
bütün sınıflar için şu tarihlerde 
Y0Pılacaktır: 

Aj Türkc;ıe - Edobiynt 1 Py
ıuı 1942 Salı günü s.u:ı.t 9 d:ı. 

B) M t atik 2 Evlül 1942 
Ça:rşamba sn.at 9 da.. ~ 

Semt 

KAstmıU§:ı. 

Toph .. ne 
Gal to 

Mahallesl Sokağı • N" CiNSi Lira K. 

C:ımikebiı Orta 17 Kuluue 10 00 
Kemankeş Ncco.tı~y Dukk n 15 OQ 
Kemankc:ş Şarap i kcle.i G Vakıih ... n 6 6 mcı knlta oda 5 00 
Kcmanke:ı Şarnp 1 kclcsı G 'n- 8 G • ı k tta 2 adet oda 10 00 

Ycnicami Avlusunda Bl4uı Oua 3 00 

Yuk .rıd.t yazılı gayri mcnlrulkr 31/5/943 günü sonun ı l: .. dtıl' Jnr:ıyn ve foçek'erdir. !sleklilerin ilıalc giınU 
cıl< n 28 'i 1942 günü snnt 10 dn Beyoğlu Yakıflar Mudliducu Ak ıreı 1: ı.t'flııııc n1ur.:ıooalbn (7726) 

, ' Satılık kelepir Be§lktaır Tapu sicil 

BesJ.ct~ta Knl lı ınnhat t:.: •ı le Ç r g >n • -. .. r .. y. yakuşunda Nalbant 

TEKNE ı:u_eyinağa \ ak!ıııd n ohqJ .. aıcıf · y~ıı· vr .~ııkan c:uni çıkmazı g:ırben 

1.'\eaıi lr.ılde. ye1kt-.ne, kür~ '<' '"imalen ŞeS' c' 'cı cscısı.aın 26 ı un· r lt h >ıc bJhçcsı cenubcn .Mescit 
\C motöre eh'efiS5i Avrupa-

1 
o rnğilc mahdut carrı • :>asırım v;ıı h ı .. m1ı1 enets.ızl.4kt.en tcscUi Beyoğlu 

kari sanda] satıhlrhr. istek- j \'11kıfl:ır Mudurluğu t.ıraündan t l"[I u.ıidıg. den blildkt!t için 8181942 
ıneraıı Kalamış iskel~inde ıcwmırtesi günü oı;:leden C\ el M h n r. C'l ır g nden ektir. Bu arsa 

.taraugoz Yfmi Ustll'ya lUe alakalı bulunanı r n dl r ı d ~ b •ıgt-!<'tı" t~.y n olwıun nrııddet içinde 
müracaatları. r 11.ıh:ıfızlıgımıza \ey g\ı tuı ' ... ~ • ı ~ uro mur:ıcaatlı;n ilan olunur. 

,________ (7851) 

DEFTERDARLIGJNDAN 
• lnalenhı 
Ounü Saati 

ihale 
K8ttok 

N•. 
173 
179 
lH 
181 
182 

~ 
JH 
185 
187 
ıaa 

Parta 
No. 

1l 

2 

Ada 
No, 

P41n;cl 

No. 
l 
2 
3 
4 
G 

• "l 
8 
1 
2 

Mea:ahai sathi~ 
I'-.., M2 D•. 

, 3Hi5 
~ıı 

ı:.uı 

~o~ 

150 
2003 
4'iS 
::o:; 
811 
7~ 

Clnııl 

., .. 
,. 
ti 

'• 
il 

,, 
" 

Mukadder 
kıym~ M uhyinın •dı v• ııadl'dl 

lıra 

Cl::'lO 
(;2~ 

2422 
475 
f75 

1602 
331 
410 

Kr, 
Musttıfa 'eres 
İsmail 

tbrahim. 
Hamdiye; Rukıyc 
1snuı il Ersan 

40 Mehmet Ali 
Hl :thsan Buyu!.erot 

RC6lt, Şeref, H:.ı,yn)'t!. 
ı:;:.o 80 Nurı 

1265 40 förahim Tlırlt, 
•ı 

189 Ömer \'C th.an 
190 a ' 11 9 0 H!l8 50 Ali Rn:a Yener 
tDt -i 28!) ,, 433 50 Al Rtzn Yeneı. 

191 
.15 2165 ,

1 
2165 Abdullah Dörler. 

ıltl 8 • 789 ,, 789 Abdullnlı Dörtcr. 
l9? l 1648 ,, 82!1 Rukiye Uyso.ı 
lSli 2 19-l ,, 9i Hntıee öı·gc 

111 
3 501 

11 
250 50 L<Ufi, Abdullah Ult!i 

:aG0 3/1 , 81 ,, 40 50 To.yyibe Cici. 
.I02 4 1036 ,, tıs Celil vnrlsi 
loı J. J 2 lSG!I ,, l'!!l 40 LuUiye Edinı;gil 

C•ıı ı 

Cuma 
Cu ı .. 
Cuma 
t:um 
Cuma 
Cunı 

Curwı 

Cuır 

Cııma 

t::ınuı 

Cuma 
Cuıı:u 

Cem.o 
Ct r :.ı 

Cuma 
Cı. ma 
Cuma 

14 
,. 

" ,. 
•• 
•' ,. 

• 

•• 
•• 
,. 

•• 
•' 

Tarihi 

81/7/~ 

., 
,, 
• 
• .. 
H 

.. •. 

.. 
• 

.. 

Karar N'>-

Utı lmıJr 204 3 • 2QiJ n 118 40 L<ıttiJe Edlnrnı.L 
1 - 4 ~02 ,, !61 Hayri.Ye Arık 
ı ı c '-'nı ı 991 ,, 497 Gulsüın koc 

CunNl 
Cumıo 

Cuma 
• 
• 

lti2 _, Mehmet Re'",.,:;ıt, 
16! - 11 l 52 ,, 26 Seyit Akın Cuma ,. 
B:iO laf! 1 U ,, 18 Emine trfan. Cuma ,. • 
l! ? talt Caıt 210 I • '1! w l1 A Nazmi Cuma ,. , 

l A:. :ılt Caı.t .uz 
4 

•.ıt 4:, • 85 ,, U GO Ahmet Bayraktac Cunı:ı ,, • 
kJ.dd - Mo.lli\yeu ha at · l BOM ,, 303! Cemal ve Seliın. Cuma , • 
sınn ~ ~YincUc ı ~~ .sı OlapMeıcidfy~ . I\. _ __; mi _ 11 8184 20 Huldi7e Demir, Cuma ,. ., 

2
' lkn.;ı Inuctb' ~ ~ bıa Vcldllert riki \'e Balmutıoo. CiftU!i ~l'Haruf pyrimenkul dahilindeki C<iZütaml rdan Jtikarid oins ve evsafile aım.u: olarak mu-
- SA! s Yllkatı..ı- llUlhJl'tlai z-. ihalesi~ lG/41942 T. Ve 2/17729 5.h knrarnnmesine b~lı tali:uuıtname hükmü•ıc mUst.eniden w ı 00 Sayılı Jmnunuıı f6 ıncı mad.Qc-

3 - S;ıh. b ,,... lull1t '* icra ~ ti.zere satlşa tık:mlmıs\ır.. 
'l ~ ed 1.:_ b l':~ lin - ~u .. &4C d. tak:atıw .._

2
_ 1 \1e saatte tshmbul Defterdaı~ '(Milll EmlWc Mildüru:~· an~ı kc>iiıt.,.,._ wrafındıın i:rn edl!cocltUt 

5 • ~•lleyı - tarihiadesı "tlbmıen ...... , _,,_ • 
nedi v ~ :ı ıyj \'c-y (ôbn~ il aı1ta arfıDc1a ~ l5 gün ve miltob:ıkt takBWer de her 1'BD .Haziron iRY1 içinde t.edi7e ~le tKW. 4 taksWe OdeııGCCktir, 
mumı h ~l'r Ve ilk trı.kt;ifj fiı be) .,. .• ı. bu JUında ~ UY8UD ve Notere tasdik etthileoak bor§ senedin! tanzim ~ itaya tneciMırdur. 

G .::.~\ ler eh ı.ndc =leme Dlı/Jı3e 'l'. ve=~ındcSatış .K.omivommda bf.stat ft7& bf1vek!le hazır bulunmıızllr _.,. IDWo1i mi~..,.. 15 güıı z.arfmcla oorç u-
u 5.~ a 1a 

1 
~ saı.. ı:alcanlacaıt Vok:tllcr lieJ"etl ~ ttnııoıa olem bUWD hatlan sakit oUcalc ve P.JriıDebkUi ~ 6Qılı bııunun 

t 9Ta tabtiıoea ~. tebll.bt ~ 

gazetecileri 
(Baştaraft 1 nci salıi/~J 

M. ~~ıer. ve Türldye hUylik 
el lıcit akanı, Alman basını 
ileri gele:nl ri htlZU' bulunmı 
tardır. 

Kalnıl Resmiııde 
Kabul resminde Doktor Dlt.

rich bir nutuk söyliyerek TUrk 
heyetini selamlamış, Türk heyet 
reisi de buna. mukabelede bulu:ı 
muştur. 

Afrikada vaziyet 
- Baş tara/t l incide -

re meydanla.n ti4eriııe yap' ln.."l 
geniş ölçUde bir taamız olmuş
tur. Tam isabetler kayderulmiş, 
yangınlo.r çıkartılmış ve yerde 
takriben 30 uçnk hasara uğra
tılmıştır. Orta bilyilklüktc b<>m
ba uç klanmız muharebe c''" · 
resinde uçaltlnra \•e arnbala";ıl 
lıiicum etmişler, ınfilfıkl r \ e 
yangınlar çıkartmışlardır .. , 1 

20 gündür Auclıinleck lcuv\f('t 
l ri Mihver hareketini nl.ıl;:oy
maktndır. ş·malde. merkezde- \e 
cenupta İngilizler ele geçirdılt
leri mevzileri 83.ğlamlnı:;tıMnı~-
lardır. i 

14 Temmuzdan beri El A.1°
meyn önlerinde diişma.ndaıı 1 
bın esir nlmıslnrdır. 

Alman Tcb1iği 
Almnn Teblığinde sunlcır '\:ı.

.alıdır: 
"Mısırda lngiliı taarruzln .. ı 

piirkürtülm iiştü r. 
Alm:'Il hava ltuvvet!erı g·'<' ·

leyin lskenderıye dolayların ·a· 
ki uskeıi hedeflere ta rruzl;ı•-d 1 

bulunmuşlardır. 

!\ı.altn ndasmdn Lo1rn. ınyy l~ 
mcydruıı tesislerine bomb ısa· 
beti olmuştur.,. 

ltab;rm Tc1>liği 
ltal~·an tebliği şudur: 
"Hatlnrımım sokulmak · r 

yapılan bazı teşebblisler acıK J. 

ak!m bıraktınlınış ve birkaçı en 
ağır tip olmak üz re hır ·ok 

Londraya g"re 
Sibiryaya Japon taarruzt 

ani olacak 
Berne, 21 (A.A.) - Ofi: 
Londrıının siyam mabfillcrlııi 

de söylendiğine göre üç lınit( 
içinde S.iberyaya. bir Japon hU• 
cuınunun l>aşlnmruıı mümlriln• 
dilr. 

Bu malfunab. veren Baslc1' 
Nachrlchten gazetesinin Londrt 
mulın.biri şuh.lan ml.ve ediyor: 

"Londrada, J"o.pon tanruzunuıf 
mıt bir hücum şeklinde ol:ı.c.ığ{ 
sanılmaktadır. Böyle h r ıhtimaJ 
burada az ~k endişe uyandır· 
maktan hali kalmıyor. ÇüııkU 
Uzak Şarlrtnki Rus kuvvetlt>ri• 
nin önemi baklanda lııç bir nıno 
Ifımat yoktur • ., 

Bir Alman kafiles·ne 
hücum! 

·Londra, 21 (A.A.) - Ingılı.1 
Aırıinıllık cturcsmın b:ıgiınkü 
tebliğinde dentldiğme r.orr. Ha• 
bahleyin erkenden 1ı fıf abil 
teknelerimızdeıı mürekkep kü
çük bir devrive GriEmez burnu 
açığında. hir dusm n kafitM'le 
temnsn g0lmiştır. f» vrıy m.ı 
derhal taarruza g çm\qttr nır 
oii.<!mnn balıkçı gemı;.:;ı tutuştu· 
rulınuş Vt' malzeme ırt>rnisı clahıl 
olmn k uz.erf' daha b ı;ku. diı -
man ~cmılcrme: bır t;ok t.:iahel · 
l<>r kaydedilmı ::tir 

Karısmı dövmüs! 
' 

l'nk.ıpanında Zeyn·k • ı.1.\cl ~ 
ınde 102 numarada oturan H L 

lif 1c .. 11sı Nazmiye ıle araların 
ll-ı cıknn bır mim. ko.mıdn.n k.ı.v 
g1ı ctmı. ve kansını bır hc>vh 
oovdükten sonr.ı ~.:ü hzm .> ıt 
dtıı. elerı de alıp evden ~ık·nı. -
ur Kadının slkityctı UU't mt• 

abi kora v lkalanmı~tu 

ta'1kiar uç,Jdanrr1L. t rafın\ :n 
tutu tunılınünlur. Ucakl ıt Olıfi 
man t plulukları ı.:ı mutc td lı 
d,.ful ır hücum e>tmı.::ılcrdır .. 

lstanbul C. JJiüddei Un111n1iliğinden 
Mı.ıtıammen B. Muvak'k.ıt 't 

CINSt Lıra Ku. L•r Ku 

Tosya p.rinc. 
Nohut 
Horoz. Fasıılyası 
Sn bun 
Tur Yat' 
Tuz. 

Ycküıı 

Gurgen odunu 

o••• 
ıı l 

' o 
~·o 
"iO 

h) 

1. ç k 

23i0 00 
387 6 
S~ll 00 

198 75 
11.!j uo 

r...ı oo 

13 Ü 00 

l l 1 7'> 
06 

~b 25 

lt 80 
84 88 
4 ıO 

79 r,. 

ı:."' de muayyen ı:unde talıp çır t•\ Jı •ı .d n • •n nıud ı · tııı 
Eksiltme 27/71942 g\ınfi &aat ıs t~ OJu.'l ek ıltmcsı de 'Jl 111 

Yaknrda cins 'e mUttan y:; 

ııhmcttc Ceza Ye Tco,;'ki! c\•i binııı nd ı yapıl. caktır. 
Erzak hakkındaki t&hmin bed llerc vergi 'e ~aır ma r n r ı i.. • fl 'lı -

na ilAvc cdilıniştır. 1stcklılcrın yı..k:ırda yaz.ılı gunde koııun'i ve:;ık.)\.>ı ·• 
blrlikte komisyonumuza müracaathlı . (7785) 

İŞÇİ ALINACAK 
BOYOKDERE 

Kibrit Fabrikası 
MOOURiYETİNDEN: 

Kibrit Fabfikası için apğıdıı yuz:ılı prtl~r altında erkek. k;ıa n ve 

çocuk itçi alınacaktır, 

1 - TC"lmı.ı fabnka ı~erıaıa ış cuııl ı 1 parasız sıcok oğle yc

ın<>!J vcrUir .• 

2 - ÜCRETLER: 

A) Erkek. ltçllere: 

Nonnal mesai tlen i~ı 
yetine göre b.IDt baEın ucret h 

nı.,.«n kad:ır. 

B) Kadın tşçıfere: 

e ~·k i~çıkre yaphrılacnk ~ mahı 

ıoo·kuruştan 170 ku 

Normal mesai saatlen iç.n dm ~:ılcre y.,pb.nlacak llitn malı.lyl."-

tinc göre 75 kuru.tan ııo kw ~· ı, .. :J ... 

C) 12 yn,ından 16 ya~ına kadır ot.ın erkek 1<c kıt çoc.ukt r;ı 

Nom1al mes:ıı s allcrı ırt".l J ııc ışçtteıe s3at bası dcrelt b ıl>ıll.' 

65 kUtU{i • 

D) Tahmlı ve Tahliye, Avl11 

B..ı kabil işlerde ı;n.ış n :ıı ... ill~ etme gore 150 kuru., n l 70 

kuru~a kafüıı-. 

E) Fazın Mesai Ocretlcrl: 

lfoorclin:ısyon b<'~ e l k.ı; r \ 

lik ı.ızıa ~ul,şınalıuın .ı 30 z 
170 kuru :ı k dar, O<ret al n 1. i 

75 - 110 kurusa kndar a 

f · ,._, nır gunde y p ı ı;t 3 1.ıl

ve ed ldt .te normal mc_ ı ll: 100 • 
ye l;,O de•1 250 k .. r • k.:id • , 

, 

3 - Kanuni \ crgıler !.Ş l~. • ıt olm:ık uzere Jc.:r~tlcr, tııb~ık C!l 

hili tolimatoııme inde ) & ~ h:.t u •1lere go.rc her 15 gund.c hır odern 

! - 1:;1;tle , yata .. k J " " "' .t.'tldtl ı tl'min ederler. 
5 - Talip olanl:ınn Bi..y\l • i c c Buy,tl~dc .. c _ B h o?~ o• ol'.1 

ilu:rindekı kibrit :fab.ıkn.11 rr d r •. ctml! nu us t&kerclerı ve • .ıltl fo
toğrn!b ber..ıber miıc:.ıcant et"'e eri fi..ın olunur. 

Tesviyeci, T orr~acı Frezeci Alınacak 
Kibnt tırull eden d .. ırclc o tc."tıirb uesinde ru .ı ı · 

tornocı 'c frcz ıye ıhll3 a.; 
sinde göstere :lcri chtyete ' " ~., t ba ı ucretl n t:ıy. 

edilecektir. Tnl p oianlıırııı \ bırükt Btıyl kd r dc-kt 

f;ilirik:ısı müıfor.ıyetıne m'1t'ac • ıtı.ın ilfın olunur. .. 



YAZAN: M.S. K--..ı 

YÖROKALI 
- Uzun BMl'la Jıhmo, kft. 

git Yöriiğtl bitirdiler, Kemo, 
yemecek onu .... 

Gilreşin iki buçuk saatine 
doğru Yöriiğün, tıirdenbire der 
lu di7ıgin gürele gintiği görül
dü. Adeta gU.r:eee :peni ~a· 
mış gibi hamle yapıyordu. Mc
mo,, küıçii'k: basmmın birdenbire 
eanlanarak dipdiri V8 ook sert 
olarak güreşe girdiğini göri}n
ee afalladı. ~ artık kendi
lllnde eski hmıle kuılret.i bJ .. 
mamlfd:ı. Yörüğün Hti buçuk~ 
atı ı. :rüreşi omı kesmiıJU. Y~ 
ı ,. l ıı bu 8Uftltle ~ gtrme.. 
sı, seyircileri de hayrete düşilr
mliştü. Ma.Jdne gibi işliyen Yö
rilki, ha.'i?Dma nefes aldırmıyor
du. Sevırciler, biri.birlerine: 

Y "...:a .......... ,:ı. ı - Oı-UA~··• 

- Ama ne açıhş, tam güreşe 
strer gibi •.. 

- $anki günıee J".l'i ginıll-
18 benziyor. 

- Memo .. AfalL'.ıdı. Mukabe
le edemiyor. 

- Bu, Yörük mahsus yaı;tı 
~ .. Hasmını yordu, şimdi 
güreşe giriyor. 

- Muhakkak •. Çok pehlivan 
lıu çocuk ! .. 

Rospa köylüleri de sevine; i-
çindeydi. Biri.birlerine: 

- Aferin Y~! .. 
- Açıldı ... 
Diyorlardı. Cugır, km kıs 

gillüyordu. KöyMller, Cazgı~ 
döDet"ek: 

- Usta! .. Ne gülüyorsun? 
- Ne güleceğmı be?.. Size 

gülüyorum!.. 
- Ne yapabm usta? 
- Ben, size demedim mi sab-

redinız diye? .. 
- ..... . 
- Güreşler şimdi ba§Jadı o 

ğullar. Bak ne ya~ak Memo
ya? ... 

- Ne yaparsa yapmı ? .. M~-
lup etsin de: ... 

- Sahreclimz ... 
Memo, Yörüğün hamlelerine 

zorla mukabele edebiliyordu. O, 
ölü gibi duran Yörük şimdi iki
de bu de çırpınıp canlı nira.br 
atıyordu: 

- Havda Memobe! 
- Hayda Maşallah be!. 
- Hayda be! .. 
Yörük Alinin nirala.rı Cugı

n giıldürdü, hem de kahık:-ıha 
ile .. Çünkü Cnzgır, bu niralann 
mi.nasını peki.li biliyordu. Ya
nı Yörük Alinin ha.~ı kıva?tıa 
gelmişti. Yörük. ~girecek
ti. CaZgınn güluşü Rospcihlan 
pşıPtıyordu. Sordular: 

- Usta! Ne bu, böyle kah
kaha ile gülüyorsun? 

- Elı ! .. Kıvamı geldi de on
dan? 

L... Drelr lhltüste nira nh-
wrdi de oadaa mı? 

- Evet! .. 
- Ne olacak ki? 
- Glrev limdi başlıyor. Ba-

kın ne olacafk §imdi? 
Dedi. Ve, bakika.teı Yörük 

90k geçmeden eiireşe gir".i 
&wnde lllkı iıömmJa.rla,, llar.o, 
ldlçilk ba•unnı hi1Mnnları1'8. 
.......... O ~ mJcı g:iriyur
du a, ~e kendisini Jronı .. 
yonllı. Y'emmım artık hali Ye 
mecali birnamı.,n Topu aanış 
vaziyette idi Kendisi.Dl .orta 
möda1'aa ediyordu. Yörflk: Ali 
ise hasmına sülük. gibi sanln-.ı§
tı. Hiç nefes aldımuyordu. R:>s
pa.lılar sevinç içindeydiler. Hep 
bir ağızdan bağırıyorlardı: 

- Yaşa Yörük! 
- Haydi Yörük! 
Yöriik, bwrunı öldiirdük~en 

90llnL tam minasiyle giirr;şe 
gjriyonkı. Uç saate yakındır 
süklüm püklüm duran YörUk, 
ejderita lresilmişti. Kosyoca. Me
mo, şimdi büzülmüş, hssırmun 
önünden kaçan dövülmüş ho
roza dönmü4'lü. Yöıiik, irde 
birde hasmından ayrılıyor ve, 
oyluklanna elini "'\11"8.r8k : 

- Hayda, maşallah be! .• 
- Hayda M«no be! .. 
Diye .mir gibi naralar 98.· 

vuruyordu. Yörüğün bu, canlı 
ha.mkAtı seyirciler üzerinde de 
~irini yapmakta gecikınedı. 
Onu yakından tanıyan ve, se
venler biribirlerine: 

- Aıtı ! Bizi korkutmuştu. lfe 
ğer kendini aaklamış :Mmıoya 
kar: .. 

- Çok usta hı, Yörük! .. Bak 
ne hale getirdi Memoyu.. 

- Yenecek Memoyu ... 
- Hele, tu Kel Memişle, llus-

tafaya bakın•!.. Öldüriiyoriar 
biribirini. .. 

- Mustafa yenemez. Kel Me
mişi ... 

- Amma:, o da ye.nemiya-eğe 
benziyor. 

- lyi ya, berabere kalırlu .. 
Bu suretle Yörük bqaltmı al
Dll§ olur. 

- Ben, böyle istemiyon1m. 
Ya Kel ile veyahut Mustafa ile 
bir güreş yapsınlar .. 

- Ç6anr bunlan da orta
dan. .. 

(Arkaaı var) 

iş mokellefiyetine tabi kam
yonlar hakkında tashih 

j Askerlik itleri 
Betlkta9 Aa. fubesınden: 

ücretli is mükellefiyetınc tiıbi tü
tulup da bu mukellcfiyetI limd'y~ 
kadar ifa etmiyen kamyonlar lçln 
23/7 /942 Perfembe gı.inU miikelle'ı
yete tlbi tutuhnıık üzere 21/7/9-42 

1 t .. rih'ıi gazetemizde intisar eden teb
- lılde toplanma ıünü 26/7 /942 Per

rembc olarak ~ılmıitır. bu brıh 
23/7/942 olacektır. 

A~itıda 1 lmlcrı yaz.ıh Yd. Sb .• a- ============== 
rın (24) aat :ıadmd:ı ~ubemizc rr:ü-
r, l·::ı. tl. rı. Etmcdikle. takdirde h:.lt.
larında ( 1076) sa) ılı kanunun m.uı
c~yı m h nn gurc muamele ya
p.lacağı Uo.ın olun~r. 

Sa1t Bekdem .. , San;i Arın. KudrP.t 
1dendıy:ıroı•lu, Fahrettin Gürsd, 
Refik Al., ı , l\lı Naki Erenyol, 
Haydar Salih Toltar. 

Z.& Y 1 
92t senesinde tırtanbul Liman it l

yasetinden aldliun 57 numaralı f 
üncü sınıf motörcliluk z-Ahadetname
ıtıi zayi eU.bn. Yenisini alacajımchn 
eskisinin hWunü olmadıjı ilArı olu-
nur. 

llAHARDDIN DENiZEL 

Öğretmen Aramyor 
Aakerl Fabrllıalar Umum 

MildBrlilğlJntlen: 
ı - Umum :\lud\:rluılimüzün Kmkkalectıeki muhteli' _.. okulılnda 

(BO) !ıraya adar u .. retli ('P.fatemati.::. - Gecımetri) (1'ranazca - Aıaa:ı· 
<:<!) tTar•h _ Co.,Tafya) (Tabliye) (Fiıdk - Kim78) öjretmenlik~ lleık-

ıu 
2 - Orta ullUl ()JretmenHii •'iliyetini Uiz latlklilıeriıa: 
.6L - Nulu huvıyct cuzdAnı 

B - :Aakerlik ıerbıı vekalı. 
C - Dıploma nya orla okuı ötre~ ~ 
D - Oturdutu yer zabıt.lısından alUUIUI 171 bal kliıdı ve 4!1re'-llJ• 

mıaıeı mahltum.yt"tı bulunm~ dair m~ "9ikll8l. 
E - iyı hlzme' Ujıcb. veya bilen bir '· rt'e b~ an&-

11ddak skıl btilisa5l. 
F - En son ı;ılı;arılınış bir boy tctairafı ve dilek~ ._,mu:ı 90-

ııuna kadar Kınkkale hususi muhtelit tırta okul m6dürlülllne &tiDdeime!ert 
ve faıla izahat ıçın umum müdü.rJQilmüz Zaütlcri Müdürlülüıııe 'ft!P• okul 
n.udıı 1uiüne ba' vurmaları. (2•) 

Ceyhan B~lelllgnlntlen 
R c<i.y~n ı c 35 lira aall maaşla istihdam edilec:M bir ftterbıer arı

yoruz Eme 1i Hterlnerlerden dahi olablllr. lılelılurin kanunun~ enafı 
b. ız oıan tPUplerin yedlerindeld nı-akı ~ lıılrlikte ~aıı 
:E eledıye rıya etine muracaatları. • <'MI) 

NAZARI Dl'KKATA: 
19 Haziran 1942 tarihinden itibaren sataş memu
rumuz olan Albert Glazer'in vazifesine nihayet 
verildiğini muhterem mlfterileriMe bildiririz. 

N. STBP.AJdofs Ye iki. 
Voyvoda CaddeSI No • 22 Galata 

~-........ , ............ ._.. ........ ı 

fstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kllaat ilanları 

Apiıda yazılı mevadın kapalı zarlla elcsiltınelei hizalarınd:ı yuı·ı s{Sn .saat ve mahallerdeki asketl 
atm ahna komisyonlilnnda yapJ.arııi:ur. Taliplerin kanuni veckala?"le tt.klif :mektuplarını ihale saatinde, 
bir saat e\oı;eJ a't oldutu komlS)'Onnermelerl. (469 - 7597) 

Clnet 
.... Odun 
>- K07\ID eti 

Sıfır eti 
Balyalı aman 
Döküm ..ıaaa , 

Miktarı :Tutarı T~mlnatı ihale gün, eaat ve mahalli 
kilo lira lira 

J.G00,000 46, 000 fi!® 29/7/94';. 15 E.zincan 
.C0,000 24,000 1800) 
40,000 20,000 1500) 3/8/M2 17 Siirt 

'\,185,900 58,295 4894) 
1,165900 34,977 3280) ll/'1/H2 ıe Burs:ı 

Elektrik ve Makine 
Mühendisleri Alınacak 

lladetı t~lerimiale ~ 'ft) ır.illiyeüeiillr 
(400 - Dörtyüz) llJ'aya kadar tlt.ret .. Y&llld'Jk 8ırıenı, Elfalldill 
')laJdae MtıııeadW aJmaoa.ktu • 
~ diploma, ehHyefılame, Nunet vesikalan, 

hüvt.yet dDıdam fla ubrlk 'ft8lb- eri n ...,,,.. 11184-

retJerinln bir tereiime)1 bil 41lek~ rapta l/Ş/9-12 
..._ Ankara Edbank Umum •~ gölldemwılfri 

:Aşağıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeler! blza1arınd.a yazılı gün, saat ve maha11er6ek\ .._ Olun'9'· 
askeri BStmahna .komisyonlarmda yapılac.aktır. Taliplerin 'kanunı vesikalariyle teklif mcktuplarmı ~,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
ihale saatleriııdeQ ~ saat evvel ait olduğu lr.onıiayona vermeleri. ( 420-7361) 

-::• ~. ~~ ı... gaa,-* ve mabaAi. Yülıselı Deniz Ticaret melıtebt CIMi 
Saman . 55000 l•.ooo 1.050 29/7/9'2 10 D. Beyaz1t. MildilrliigD 
Balyalı .kuru ot. 
Balyah saman. 
KoyuneU 

12.322.000 162,MO 9$i7 Z1 ,, ,, 15 Bolayir. Me~ Lise birin'-J nmfına IJl/142 eünün<Jen ıt baren 
1.•M.000 72. 70<J .f.f'85 26 ,. ,, 15,30 Bolayır. talebe ka,oduıa baş}anat'ak ve b71ı JQ D/8/842 ~i1nünc krıd 

Sığır eti. 
40.000 28.000 2 100) ~tir. 
40.000 20.000 l.500) 30 n " 10 Sürt. tARTLAR: Orta o1ıu1 9munu olmak ve yahut Lise eekızm<"ı 

280.000 112.000 6 85<> 30 " ,, l~ ) IDil etmı~ bulunmak w 7811 GD befıt.n ~k v. on dokuzdan 
280.000 196.000 11 <'00 80 " ,, 16 ) Sankamış. D\lilmak lazımdır. Orta okulu ıecen Rne bitirenler, arada ıc~Ml 

Sığır eti. 
Koyun eti 

Aşagıda cınsi, mlktan ve mubamer. bedul,.rılt ]:;, i teının .• fü.11 JlWlı kuru sol?:ınfar r//7/942 PazarteEı 
&ünu hi.z, larında •österilen saaU<·rdc pnzmlıkl, Scıtın ıılınacnk.lardır. Ş:ırtn:ımeleri her gun komisyonda S\'ıru
lebilir. tstcklıleıin belli gtin ve sa:ıi.lc"<ı .. Fın<lıldıd., s:.bn alma kün".JS'lOT.\lnn gelmeleri. 

CiNSi Miktar. Tahmı" bedel K•ti Te ihale Zamanı 

Kuru soca11 
Ku,.u soaan 

Kilo Lira Kurut Lira Kuruı &aat Dakika 
65000 .ı.os-~ 1557 ıo 4:5 
85000 14tr!i 2232 ll JO 

(519 - 7750) 

.A~agıda yanlı :ınevadın bpı;lı u ı !1.. t k"ıluı eıe , hi:.:.alur.ı n;. fizılı J;un saat ve n.ahalle, dekı a~kerJ satııı 
al'na komi yonlannda yapılacaktır. Tal p~e .. J" kıır-.ııı, • ılmhırıle t('klıf meıtttlJıhmnı Jb;))e .fMlnUerınden bir su 
e• 'el aıt oldu1;u komisyona vermele!-ı. ( 513 - 7706). 

CiNSi Miktarı Tutarı Temınatı 
Kilo L r• Llr.ı ihale G1.1n, Saat ve Mahal! 

Xeır.ık!ı.i:t ko,.un t'\i 
Kaı;urınası I00:480,000 f.ıl() 000 85,250 tı/8/942 16 Erzurum. 
Patates 100,000 15 000 1125 S/8/942 ıı Erzincan 
Sruı:eın 140,000 ~14 064 2179,80 1/8/942 10) 
Saman 470,000 fi :t:62 1218,6r, l/8/942 11) Ur ta. 
Kuru ot. l,068,800 74 816 49!11 4/8/942 16 B~. 

Aşağıda yazılı m.eva.dın pazarlıkla. hizalarında yazılı gun ve sa .tıerde GelibolQda eakeri ntm 
alına kooıisy911unda yapılacaktır. taliplt"rln belli va.kitlerde komis:yona ~. ~ 

ama 
Pirinç. 
Muhtelif nalrliyat. 
Sığır eti 
Saman. 
Odun. 

lllktan Tutan r.mlnatı 
Kilo IJl'a Ura İhale KtiB ve suıi 

20.000 1L679 : 5/8/942 16 
10.000.000 79.000 31/7 / " 16 

45.000 45.000 6750 6/8/ ll 16 
100.000 5.000 'f50 'J!J/7/ u 15.30 
400 000 8 000 ] 2C() 3/8/ ., 16 

~~mendin puariı&ı.l.a ~ ıhizalannda y8S1h gun. saa.t ve mahallerdeki 
Mkeri satın .._ trıımisyouJannda y~ır Taliplenn beDJ valölle.rde ait olduğu koınlsycna 
1...ı-...ı.ı.n. t 563-7858) 
--c""' -..ı.n ~ Tf.lllİMh 

C1nst Kilo Ura Ura ı... P., wt ve..,. ••. 
Ekmdt pİIJİrillDıfıBi l.104.000 17 .22.3 l 615 Z1 /7 /Mı 11 Bursa.. 
Kunı fuulye. 150.000 36.000 5.~ ~ ,, ,, }~ Err.inean 
Kuru :fuulye. 150.000 36.000 ~.400 .28 ,, ,, Erzincan 
Kunı fasulye. 150.000 36.000 5.400 ~ ,, 11 Erzincu 
Kuru f88Ulye. l.M.000 36.000 5.400 28 ,, ,, 11 Erzincan 
Kuru f~ 150.000 36.000 5.400 28 ,, ,, 11 Erzincan 
Kuru fesulye. 150.000 3ô.000 5.400 28 ., ,, 11 Erzin.can 
Kuru feaulye. 150.000 36.000 !>.400 28 11 ., 11 Erzincan 
Kuru fasulye. 150.000 86..000 S.400 ~ ,, l:ı Endncan 
Kuru fuulye. 150 000 36.000 6.400 ..a 11 En-lncan 
Odun. 300 000 t.000 9(M) 29 11 11 16 C'.elibolu. 
Sığır eti. :J()-OOt) 10.000 1.~ 23 ,, ,, 16 Gelibolu. 

Aşağıda yazılı mıevadm bpalı r.artl&. ekailtme-leri. biz&l1nnda ya:&ıh gün, sa.at ve mtıhall~..Jcı 
ukt'fi satın alına Som!syonhnnda y~. Taliplerm .;.,ntni veeiltala.riy)e teklü mekt;ıohn-
rıı il'ıale saatJeriaden ~ 911.at ev'Vel fi.it oJduğu :k<ımieyonaı vt"'nll< leri. (532-7857) 

ll"ıkian r.duı 'rfımina.tı 
cı-t lük; u.. Ura 

M.uM.elif nakliye, nabmif ve tahliye. 2.600 
Meşe VfJYa çam odunu. "°6 000 17.000 1.275 
Kuyruklu koyun eti. 110.000 115.500 7.025 ) 
Sığır eti. llO 000 60 500 4.275 ) 
Odun. 950.000 19.000 l.425 
Kuııı soğan. 36.000 S 280 621 
Saman. . 400.000 3.000 ) 
Kuru ot. 236.000 4.140 ) 
Sığır e*j, 200.000 12.000 ) 
Odun. ı.•76 000 11.070 ) 
Kunı f~ 00.000 , 11.000 825 ) 
llercime&. 15000 3.300 247,50) 
Nohud. 30.000 9.000 675 ) 
Patatee. 30.000 9.000 ti'l~ ) 

:&hBle ~, _.t 'ft mahalli. 
7 /8/942 16 Bandun;a. 

10 ,, ., 17 Erzurum. 
5 ,, ,, 17 Erzun.ım ) 
5 n ,, 17,15 Eaurum) 

17 ,, " 16 Beı"g8llla. 
17 ,, ,, 15 Bergama. 
13 " " 10) 
13 ,, " 12) 
13 " - il 16) 
13 ,, ,, 18) Suruç. , 

Pirinç. 15.000 K2M til8 75J 
Kunı üzöra. 15.000 12.000 000 ) l5/8:M2 9 Tokat. 

Apğıda miMwr n muhammen ~ ile .kat'i terninatlan yazılı ik1 kalem odun ve beyaz 
peynir 29/7 /SK2 sQntı Jmalam:da ~ ~. pazarlıkla satln alınaca:klardır. Şartname
leri her gOn badayCIDda gtirillelıilir. lsteklilaiıi belli gün ve saaUeroe Fındıklıda. satın alına 
UmisyonuDa .. m•ri. (540-7798) 

Pazarlıkla yb t.on patates a
lmac°akbr. Evaaf ve h119W11 
prtlan komieyOllda görillebi
llr. Muhamınen bedelinin beher 
kil<ı8u 30 lmrulJbu'. nz ton bir 
istekliye verilebileceği ~ ild 
talibe de 'Hrilelli11r. INJesi 
m;.1 ;tK2 Oaarteai ,.mu saat 
10 da ya.pdacaktır. Taliplerin 
kati bııminatJarile Harbiyede 
Yedek Subay Ohlunda Satmal· 
.. komisyollun& mtlracaatlan. 

(Gl.8 - 77'9) 
••• 

Beher kiloauna. 218 lnmıt fi. 
yat tahmin edilen 9 : 10 ton 
vazelin yatı U/7 /SM2 Cuma 
gilnt1 aaat 10 da puarhkla •· 
tm aJmacaJrtır. Tahmin bedeli 
21800 lira olu~tt teminatı 
3270 liradır. ilerin belli 
gGa ve saatte Fındıklıda Satm
alma komlqoınma gelmeleri. 

(521- 7752) 
• • • 

lluhtelif yerlerde 13.000 liM 
bo!f becW)l tesviye ml\nlwaiU 
Ve kadastro t.alrsimath utıımllk 
ba:.itam yaptırılacaktır. 1haleai 
29, 7 /9'2 çarşamba gUnU sa.at 
lli de Ankarada M.M. V. • No. lu 
atın a1ma komisyonund'l yapl· 
lacaJrb.r. :tık teminatı 97?5 lira
dır. Taliplerin kanuni veı:;ikala. 
riyle teklif mektuplanlll ihale 
aaatııiden i*' aaat evvel komi&· 
yona verml'Jleri. (463-'7508) 

llill1•n T.üllııia BtıcWi ~i 'h. ihale '.hunenı 
Ura K11nn$ Ura Kanış Saat JWdlıa 

5000 Kilo 5.400.00 870. 80 15 
3000 Tul 112.500.00 13.'lftO. 00 16 ' 
Af&ğıda cıne ve mı1rtarlar1 yamlı koyun ve-ya Slğır etleri 

2717 ;942 Pazartesi gönü biQla'ftDda göatf,ilen saatlerde puar
ıkla &atJn almac.aklardır. Şartaameleri her gün komisyonda 
görülebibr. latekliff.nıı belli gün ve Baatlerde Fmdıldıda Sabnal
ma kOllUsyoouna gelmeleri. 
CINSt )(jktarJ TaJmrin taedeli 

Kilo Lira KUNfJ 
100000 210000 

150000 

Koyun eti ıaoooo 
Veya 

Safir eti ]~ 

18MOO 

2l0000 

135000 

Kati Te. Puarbk Za. 
~Kuruş Saati Dak. 
~ 14 30 

ıersoo 30 

23ftOO 15 

16000 16 
C520 - 7751) • • • 

439.869 lira 90 lriinıe lNılif be· 
deUi ilÇi evleriyle bekar pavyon
ları inşası kapalı zarfla eksilt.. 
miye konmuttur. 1haıem 30/7 / 
942 perşembe günü saat 15 de 
Ankara.da :U.M.V. 4c No. lu sa
tın alma komısyonunda yapıla
caktır. llk temtnatı 23,344 Hra 
80 kunı§lur. lstMlilerin kanuni 
vesikalariyle teklif meırtuıılannı 
ihale saatiDden bir saat evvel 
kQmisyona verme)eri. ( 486-7510) 

• • • 
ıtapelı ....ı wa1lle • tGn mıı

brna imal ettirleeektir haf ve 
hU8Uill prtlaJ'1 kOIJÜ8y'ODda aörüle
billr. lıluvakka1 teminatı 1350 lira
dır. lMleai 30/7 /942 P~be Iİİ-
ıril ~t l ı de y p 1 ktır: 'llıalipl .. 
ıtn lh:ıle ı.~tıt ndf r r .. .;t n~1 t~ 

laf mektwplarıle Hnrbryc-de yeti"' 
subsıy <>kulumfo rntın cılma komu •• 
,.WJ.Una mur~caaıları. ( 435-740~ ı 1 

• • • 
200 baş sığır ve 600 baş kuzu 1 

ayaktan lrapah zarfla eksiltme
ye konmugtw·. lhaIE'Si 27 7 94?. 
pazarteai günü saat 15 de Kü
tahyada Askeri Satmalma Ko
misyomında yapıJacaktır. Sığı
rın tahmin bedeli kilosu S2 ku
ruş. Kuzunun kilosu U.~,5 ku
ruştu t'. Sığırlar M adet, kuzu
la.r 200 adet olarak ayrı ayn t&
liplH e de ıhale edilir. İl!teklile
rm ve ~ekleri ~ktara göre te
miıiat arıyle teklif mektupla.nnı 
fhait ":aa.tiı.km bır sna• evvel 
Kmnitycna veniı~eri. 

HH-1 ..... 

7r.rfmd::ı ne ile meş~uı olduklarını t• vrik edece;deıdir. 
Aşagıd::ı yar.ıh \'es.İknlarln mel it l.t. müracaut edecek u:1t'k 

durum lan denıze:ılıge elvcrışlj olu" olrr 2dığı anlaşılmak üzcı e 
t-~ muayene kagıtlarıle Kasımpoşada Deniz h:lstahancsine go 
lerdir. &hhl dununlan elveriıili oırJugu anlaşılan ve ~üs:ıbaka llY» 
muvaffak olarak mektebe alnınnı;ın'l l:arar verilen Web<:dcı 1f 
it"barı musaddnk servet sahibi bir !<efil veya wnwni, hU5U"'l 'bf 
mulhak bü~elerdcn maaş veya ikret alatı bir mf'imır ını..ı:acı,Jc l 
musaddak) bır ı:ı:ıhhiıtname ahnıf. 

İf:tt>klılenn DıuLlilrıyet blemıntı ırıUracaatl.ıu. 
VESiKALAR 

Dılekçe aşı, ıY b&l veli kağıtlarile niıfus cuzd:ıru, 
dikli surctlen ve 4x6 ebadında 6 1otoiraf. 

lstanbul Mıntaka Liman 
Reisliğinde 

, 18 7.942 CummtesJ gunll Sara1burnu - Salacık ara.,ına. J~tıml"tul 
.1-füdiıriyetı t&roıfmdnn dü.;<:ttirileceği Han edilen deniz tel<>fon k;o 
'\az' , b.tzı fennl sebeple 22 Temmuz 942 Çarşamba &llnıi yr.p ır.c

Bu kabloyu d<\şcyecek vasıt.ı\ırd'.l beyndrtıilcl kablo ıfo ey 
kre m.1hsus işnretler olaraktır. 

Alakadaı Jann nazarı dikkatlerJ celp ve keyfi) et illin olunu 

İstanbul Beledi esi İlanla 
Belediye Daıu ve sutx>Jeriııdct.i erkek \:e kadın b:ıdemelf'rr 

c::ıl< 1!11 takım t'lbıse ve manto kntnlı zarf usulıle cksıltmey~ lto 
M~-nnıununun tahm n bedeli (8022) Jıın ve ilk teminatı 16()] 
xuruştur. ş,..\ı',ame Zabıt 'e Mu~md~t Müdurhıgu k~ w 
Hı: le '1/8/942 Pt şembe gunu &a-.t J5 de Daımı Encümende yap, 

T .Jıpler n ılk w-mimıt m11 bu' veya mektupları ve kanunt'n 
• •ırıgelen dJğeı V(•sı.1tulari) le 2f90 Nl).l• lr anunuıı taritatı Çf''l.f.-sınde 
y. c:ıkklan tek],! tı cktuplaı ını ıl:alt: gilı il saat 14 e kadar daimi 
vc..melen li\zım, 

itfarye .:imı 't' dradı hin ko'lçları itfaiyeden verılmek u E'ii 
tu ıl:ı('ak .Ol çift <;ızme 'c 37 çift hk:ırpin imrJi kapalı :wri u u 
6 ltmt'~ e konulrr u'>tı ı. Mf)(:muunu11un tahmin bedeli 8780 Ju. e ; 
nııu IJ58 Jıra 50 k i !;,tü •• Şaı tnaınc Z 1bıt ve MurunelAt Müdu · urı 

)'. e ıı,., ~ .. H. ık. • yolunun katran kapl .. ma tamiratı u1' 

l' t etr tmev• • ıı.ln u tur. Ke~if bc1lcli 1!!916 l'ra 32 kı.ru r 
rı:-ıtı 968 lırn 7- ı u tur. MukaH•le, ._,c. iltme, Nafia 1 leı i GPT'" 
\'C Ftr. ui sarın Proje keşif hlıla~:?siyle buna mıitefc ı 
6'4 km uş • uk ılı lır.dc \•ıla3'et Nt1!ı'l r.tüdürlilgunden \·eriJNc 1 
618/942 l'l'l"f'tııb • ı ıı ~ııt 15 rle Daınıi Encümende yapılal'.'.ıkfı 

T •• ıplt ı ı ı k •t-ı .nr t makbuz \ C)"l mektupları, ıha le t .. rıhiı L 

C\ \lt'l Vı..ı;ıyr N. ı ı, M ıdlirhigune rr. irncnatıa alacakları fen e 
zııh şartn:;mc " •~•Ul• e kanunen iliuızı lazımgelen dit;ıer '<' 
b·slikıe 2490 N( ı kMnunun 1ar'f ıl.J Ç<:Vresinde hazırlı) acaklrır ft 

... t 14 e k.adaı- Dalını Encümene ,.e. me <'• 

tıı ; ln:oı komi•yıln\ nd. 
l<ıfo unı.ın uıhrnır. fıy·•t 35 kuru~ te 
111 m•t 5~7 lı ,. ~O .ıwnıştur. Taliple
rlr. bell , •• ,ot1" -komı yona gelmeleıi.I 

501 7658) 
• • • 

3000 Çlft (-'T fötinj k&pe.lı zarf
la t-.ksi:ltlmiye koıanuştur. tha
lesi 6 '8 942 peı·f:lem'be gUnü sa
at 11 de Ankanlua M.ll.V. 5 Ne'. 
lu satm alına komısyonunda ya.
pll8{'..a.lrtır. Beiier çiftinin tahmin 
fiyatı 1150 kuruş ilk temiııatl 
2587 lir~ 50 klıruştur. Taliplerin 
kanu ııi ,·esika]ııaiy le teklif me ı. 
tuplannı ihale sıaa.tindıen bir sa
at el'vel komil!yOD9. venneleri. 

(52*-'1755) 
• • • 

l?b.000 kılo meşe kömüı li 
kapalı -zarfla eksilmeye kon
muştur. 11ıalesi 3011 /942 Pe"· 
"'8lbe günü saat 16 da Ank&· 
rada M. M. V. 2 No.lı Satın:tl· 
ma komisyonunda yapılacakbr. 
Tahmin bedelı 15,000 lira ilk 
teminau 1125 liradır. Taliplerin 
kanuni ''esikalarile teklif mek
tuplarını ıhale saatinden bır 
e'V'rel komısyona vermeJeri. 

(481 - 7582) • • • 

1787. 

No. lu sa~ alma kom> 
cb y.ı.pılaca..'rtır. İlk 
2511 lira 6 kunıştur. 
l!ruıunl v<'8ika.lariyJe tekh 
tuplarım ihale SAatindc·n 
at evvel iroıtıisyona V('rnl 

1$1! 
• • • 

57.990 lira S7 ku~ k 
delli Cebeci hastahanes 
tesviyesi ve yolları 4 8 
günü saat 11 de Ankar 
M. V. 4 No. lu sRtı :ıl 
misyonunda. l:ape.lı z.'\..n t. 
miye k~tur. llk tt'I 
4349 lira 28 kunUitllr. 
kanuni ''esikalariyle tekül 
tuplannı iho.le saat.inden 
at evvel komisyona ,. 

t:>2'1· 
••• 

79,807 lira 24 kwıış k 
delli Menifonda iki ~r 
inŞf!WI kapalı zarfla (']l 
Otomnm_ııtur. İhalesi ıo 
par.arteei günü saat 11 
karada M.M.V. 4 No. l 
alına komisyonunda yap l 
tır. bk teminatı 5985 J 
kuruştur. Taliplerin k-aııu 
sikal&riyle teklif rueırtu 
ihale saatinden bil· sö.'lt 
komisyona vemıeleı ı. 

'56"· • • • 
Beher kılowna 70 kuruş tah- 18 7 942 de lha~. 11 

mın edilen 30 ton Arap sabunu nan 100 bin liralık oduna 
kapalı zarfla eksiltmeye kon-! çıkmadığından tekrar 
muştur. İha1esı 3117, 942 Cunıa la münakasa.ya konmuştur: 
gtinii saat 16 da Ankarada ~· saf v& hususi şartlar>)lJt
'M. V. 2 No.lı Satınalma komt~· maıhalleri komisyond.~ ;., 
yonunda yapılacaktır. İlk tc:mı- öğrenilebilir. Beher k.ilt 
natı 1575 liradır. Parça parra, muhammen bedeli 3 5 kıJr 
taliplere de verilebilir. Tali111t:- thale&i 31 7 942 cuma~ 
rin kanuni vesikalarile tel!1if 1 at 11 de yapılacağından 
mektuplannı ihale saatinden 1 }erin ka.t'i teminatı riyle 
bir ~t evvel komisyon~ ver-! biy~ yedek Subay o 
melen. (486 - 7;)87l satın alma koınisyonu."l 

• • • caattan. (557· 
33.480 l.i.ra S2 kunı.ş lteşif oo- ============:::-ııı 

deılli Polatlıda. tavla i~ı ka
palı 7 .. rfla "Jt01ltn1eye konmus
h ~· İha'eı:ı. 4 8 942 calı günü 

1 ~ el Ar, k~.ıi:ı "M M V ~ 

lalllbt A. ~emalctddln a.r 
Nqrlfat MDdi?rU: M, S..m 
8Mıld'41ı yer: .(H. Bekir 6iii 
A. Cemaleddln Saraçotlu ~ 


