
" l 

' "" ('fl, bl• 

kul 
€ 111t) 

n,Jf'' ır: 
.m•Jl> 

1"•'ıt' 
bt '·ı-cfıf 
., t . -

• eti· 
,·,j ·Ul 'f 

• t 
1..,. 

il•! ' 

~o· 

ı (•iı"Jc 

ıı~ ll ''" 
·t~ 1))( 

[! Ji· 

('.. ,,, 
ka 1ıJ ·t' 

J 1 (>\ 

,, 
. ,, 
' )ı ' 

r 
,, ı 

rı •' 

ı-e.şı~ 
peV~ 

-k,,ıtiJl 
J(I ~ 1 
] d"' 
l -

:ı.pıl~,1 

r; Jir. 
anuı~: 

rt11pıı 
.ı.;:1-'l. l"" 

23 TEMMUZ 1942 

PERŞEMBE 

Bewlncl Yd No. 1514 - ~ • .. ' . t. . .... ' ~-.~ .· .• ' ~~~ .... ~. 1 • ~ ,'\,. ,. . ,,. ~ •• '~ •J ' 

GClwDEÔK SRA.Si BALK GAZETESi 

--!'lüliŞef Kongad~ ,. TicaretV-ek~aıelinin kararl 
ııaı~ra ziraat,, yol ve okfillar ıhakkında halkla hasbihalde iaşe mÜsfeşarhgı"' ~, dag"' I~ tma, te· 

x~~~aL Ralsı~U~hurumuz, EreQliye hareket ettiler 
~r~~=r:ı~?~~te~z~~ ~:et~!nıı:ım~~eıı:~l~~n~ darı·k ve petroI· ofı·sıerı· kalkıyor rind ~~!?arlarıa ve ~~ 0!~ halkevine gcolmlşler, bura:ıa ziraat, yol, mektepler hak-

:;;en;-~90~•ı~ye~·h~a~r~ek~~~b;.ı;"""";~ffı;al;d;e~b~ul~un~d!u~kta~n~so~nr~a~sa;a~t~l~O~da~K~a~r~ll;pın;ar~k;a;za~sı~üze;-J ııyurın~Jardır. 

«lı7tıv;;--
.t~~ - - - 1l4b..%"1r:ıc'cı:7>Tt-YT:1\' .. -~1M 
:--«a'ıq r~ - - - -- -- -- - - 191' M. Litvinof 

Ruzveltle 
~örüştü 

Bu arada evvelce bazı vekaletler kadrolarından 
bağlanan teşkillerde tekrar eski vazifelerini 

alınarak iaşeye 
alacaklardır ~e1~"!t;~ Avrupada birlik =~tBir ~i~ 

!!ıra~ bl\l'f'1'.Cti r ye mulı:a.biJ yttz-
:P!apıp da Paı;~ !erce !nı;anın. 
>12.crıne YÜ""~J· · • h debi ·'-yu b • ~.. - ."' ""'P"<i<ı luıkikaten bir eın 'gün:ı,, 
bii ün ~ t•a OtrUk lui..'<-ı~ oı,1111,ştur Fakat inl!anın 'k~rşıma 
tauninın Mtz bu l>ir4k llfiJweriıı y~i niza- dizildigi DJIUl.t-
lanarak ı.:~~1~- :'·1n1 ~~ lıusumıııdü deği1, teessüf roonıi 
•"lYle bir},J ,_ 

/ 
i1<; loarşı ıs,ıpı1t hissi duymak Mihver tei:hğle-

lerine em~'~~: ~nda.lır. r:iyle ilan olun-
lurıuyoı-lar Yaı tJç &ne lı<ırpten soııra Al- mamış mıdır? 
nız bır ~ - ~'"'it?• 4/e bijy/e bir Avrııp'.I Avnıro'nın 
7.<:~!cı- bu f~: 1vcrlıgı '~Yatnııııtır. Hitlcrin ıböyle bir· muo.
~ ~~k edil- ~ iMim~ı, ka • .,51 son zaf<ri meleye ilaniha-
~ .. c'8lnı ve za- luı •ın<>;w/1 bir a11 için far~o- ye tah~manül 

inanın :n iYi a~~ıl- ı.ııa, <>u A ımıpa il" ııe ııa-pa- €'tme03! ve hrle 
~ını ta • Cıl •k~tr1 l.urşııtıa dbıırk ıı.i bö ı bi .. 

ediyorlar "N';!Ye 11<11"8 .,e '" fyr1.11" k ,,,; 1 hl~ d Ye r re_ııın-
ve.,.1<' N . - •r- teı•sı tatbik rıliJiııor. Fakııt en _rııcmn'.!n 
karın &rvi!: ~ı- •ı.etıf'< ' t<ım<m" _,_ . 1 olnuı~ı ımkfuısız 

8Sl•»~ • M ' ~·' Uh:/tı çı •11/01' b' ... M' t tac1.ıı;., .,... tıı:- ılıvrT >ııukamları l«ui ır şey.,,ır . 'J -
h , . "' Detireyi ı:'<•k • '-l - . ııe ar tcfik k'J.}1lak-
a.,ı·Jatıyorh . .şıı., rt w>sle1111w ;:ıı,.»ı , 
S:ıdc A : • ı,'881 Q 1JCUfaı· .'ti(ld,,tlenit/IJ• !arda~ çıK.ı.n ha 

ırnl<!teı, .fll<>ı·ıka L ~~ :!''tıl.{li llQr. lıcrlen ihmal e-
f.il b0~!1nd1 :le _ _J dtolim. Fal:at lıız 
.;.rı.ı.ı tırı 'üt- HO zat :t.lihve Jı::ı~·-
do a~ mulııtın. =- SEViN CAHiD YALÇIN naklnn A\TIIlM-
te tes lıa'!aa ıurı h.,'I' cıhetın-
d~ . "?ü! edilın<ıkte<ltr dcld ıı:ıretaıla-
:ı.ı.- ı::lt';ilu:e ku ·veUenın ve bu ı ra dair aız mı tafı;ilf..\ ve.
,. nt...rrkJer de Avı-ıı•a~~~lır. rıyoılnr? Hiç tm'e<ldilde yer 
ı.'."'Sa 'lı~ t.arat1 . r- kalmadan anlaşılıyor ki, blitün 
b.ırııııaı,ataJclaruı semı•atı ile ı Avrupada halle M.ilıve.·e l<•r~ı 
ti u:ı"':'Jılaıına da.ı~ r~ Yıtr•lım 

1 
.. l<iıikleri düı;manlılt Wıorini 

Al ogurıın A.ıuı "1 Ph mnıre- gotıtermelc i<;ın fıı'ı5at ~~ktu::'a.n ıı;gaı · akın~,kic .l.ok ki, t<;<I ir. lııgilizl<T &il Na><"rc 
harı 11rzettıgı llZ:ır-adı: VM'p.ı.- ı hır baskın hareketi y~vt~'(fnn 
b' D nıc loket.1~ dt·k _ >ı,fo_ ı:mıaıı s!li.'ıını .kaır.ın l<'nııı~ı.ı; 
1:•. tarrcfıı bırakın;:,,~ 1 filı ırı•-r 1 vataıısewrı bmılann nıür.ıılelc
d "''· •ııalıfiU rinın A tarn••,z ıı;nr· L']tırak etmiye ko~rııt•Hlu. 
ıırıırnu !<le lllrz.<l vrı;ı"...: <' lı , ı \ a,!ı'.ıyı Milttefrklrrin ağ-tından 

ııtnlanz ' ~<>l'<lıı4 l<.!• ıııi d~~il , bu asilerin ~ gür· 
rl-reJ- , d.üklcrinı bil<.l'rım Mihver 11cı,-

l<'tkı·:Iı:r, g:~ h~_Jtır.ctıtlı ıııtm- ı•ı:vatından duyduk 
leketıcr Nazil"'f~r ka.lı-ııı n°~>n1. . İ!jgal altındaki memlekı·tle-
r.., ,ıknıek oldu;nı~/en1 ruzanu ı:ıı ~angit;.i memnundur. hangi
~Y•c ıntişaiı..,./ eu.~"1!1~ ı:c -k- st Mıhv<'rle elıbirliği yapmakta
A. ihvcr ı:alibi:veıı.. 1~<-ı B;r ~? En iyi muamele gönn•8i 
h~p:ıyı bcltliyC!ı Tlluk <lırınue ıea~en gibi zaımolunan 3.,1. 

. ınd; ~ ki ıııl<~erat garıstanda bile generallerin 
t;\J!•he kalrnanllş\Jr !llsede hı bir 'kıırııuna dl:ı:ililiklerini resmi 
l!ey ohırsa g84'P ~Ül ?~le b:r kaynaklar tebliğ etmiyorlar 
1
""'' <>r1adaıı kallı ıurı; Uııroıa- mı? Görülüyor ki, Avrupada 
eırnd~ Avrup:l(Ja acaktlr Şu hakikaten bir birlik hasıl ol
n .,k Uzere cetıi r V< latbtl\ _ tdil- mıu~tur. Fakat bu birlik Mihve
nht.t- hiı ""'"'· "t · tıııddubn ta- rin yeru nizıunııu Jrııbul hıısu-
leıo- A ··~....., ıı t'8a(llif ~-" d - - · .:- vnıııad:ı.Jıi .-uı- sun a değil, ona kanµ ısyan 
zııluım lj6lıJi f'rı m\lthiş hiııei duymalı: hususundadır 
bttı>ı, !'dil(" 1Ylat<ırmıar. k Ü ' 
iti ç k n <x-za ıııztf'• ı<l .arşı ç SEiie harpten softl'6, Al-
ıka:ı:u~ lııı..~ı:, ~~ .. 1•.:, I- manYa, işte böyle bir Avrupa 

r>ıllJ<l ""' b"ut '-'"'Ur.uen birligı" - yara+-..... Hill . fıı•ınıu .. 1 .. .. •.ıı: erlıeJı nü h . . ......,ur, ~rın kara 11 0 dCriilınesi .... _,_,_, - er iıht:imale karşı son za!<'ri 
ICl'a.aiınd lri ....__,,r. en kaza • bİ . 

Ya. böv)e - 8JI ridır Diın- nacagı r an içın farzo.. 
şaii.ıt ~lın=~ ~ıddetlere !:~.b~ Avrupa ~e.oo yuııa:
b.ı ~ . . bile, har halde _ · urşuna dizdirmek mı, 
Bı. ~~ VUkıı;ı gelmıııtır. hap~ ve .neiy~clı. mi? Jııte 
Ya '-<>rla ~~~m Avrupa- ~epııı tatbik ediliyor .. Fakat ne
leri y~ . etthı:nek ~- tıc:e, tamamen aksi çıkıyor. 
Jlar>.ıısını nızıt.ıur. &Ynftn:u bir Mihver makamları mı kat.!ar 
IÜPh,e Yakt~ ettiğinde hi<; ~k şiddet gösterime isyan hi$
Nazı Yeni . ' Gll1>p killtUrür:ıün ~ o. kadar şiddetleniyor v~ ıı:e
lllMı reru ~ kurttmı nişliyor. Harp başlıı.dığı za..'!l!Ul 
Yeıt ' r~ ~ -.i&Jet, İDı>ani- miskin, iradesiz, dünya. zwlıle-
81k; sı.lıı u ııellk;at hitılerinl rine dilşltün, fedald'irlılt nılı•mu 
hnğll<hr. f~aza etrnelıerine ·kaybetmiş, vazife hissinden u
ff-Jiık€1 ı.-~pa ta.erinde bir zak!aşrmş, çürOOt bir Avn pa 

"'--,:-],"""' eıııyor v&rdı. lfihTir bu Avnıpayı te-
le • ~ ~ bir lllElnleketıte Wı:et a1tmda piııirdi, uya.ndı\'dı 

lll.'n ve izhar """- lJe.ıı. ve canlandırdı. Dün vatanlı\, v .. tel:Jdd ..,,......, bu kanaat üdaf _._.,, . ını 
UıdJr A <;ok eh~eti ha m. aa -Jen, etmdt ist&-
tnıyeti ~ l4ilıyEr blıln: ~ g~'Qtlk _ve aıneız llıean
dı' · h&lrllıaten denil- lar şimdi en llgJI' cezalan istilı
~ d<-ı'eeede bır cıebiJ V'> • d faf ederek inmn haklanııı dava 
bap~~.1111<hı:· Y'dı: mu<llll'? ~ - etmekten lrorlaııuyoıiar. Fııtıri
rnıva ~.adliye tahki!ıatı y:ı,;:_ kala.rda sabotaj yapan, d4\ll'Jr.. 
Y a.lnız . an taııavvıır edilElltez yollaruu bozan, köprüleri a
talı un ~ kabil okıuyım ~ binala, her tüJ.:ID _s:ııilı:astl!ll'I -~e 
diin Ylar VllJ'dxr iti, büttin n bugllntin ııwanlan, dünün 
l•r {.~ gözü on tinde geçın . Ya.ban.cı ist!IAsnn lı:e.yıtmzl· kla 
e<lilır,~liıı b.nütndan te~ır ~Yan edamlardır. Avrupar 
man ı•esm/~ lia.ttA bazııan Al~ ~ ~ ~le bir uyaruş ve böY,· 
lıal>uı ve ,_......, .. ~ tarafmdan . bir sillıirııme vardır. Oııuu o-

"~.._., .• - oluııuııu!Jtur. nüne kati.yen ge<;llemee:. 
ı-•U<lUllrı\ l.a- Almanlar " ' bu ... ta: 

kın Vu akılla; ~ t&tink celi- ? . nçn "" iYl 
kill~ Yiikselra .ı.ıgnuyacalt §C- ~ılar · Bilemeyız. FMı:at sar, 

Müıahidlere göre 

Sefirin bu müracaatı 
ikinci cephenin suratla 

açılması içindir 

Mucip sebepler raporları hazırlanıyor 
Hububat mübageasında vazlf elendl

rilereh kurulmuş olan Subaşı · 
teşkilatı da kaldırılacak 

Ankara, 2!l (YE"ni Sabdı mu- caiıır. Bu cleğılç&lilder netice
luı.birinden) - 'I'icaret VeklUe- tıinde lruje mih;tefjllrlığı ldiçüle
ti, memleıkette iaşe mc...lelcr! rek bir umum nmııdilrl1l.ıt vul
Uzerinde ııtldığı ve alacağı yt'ci yt'ilne girecektir. 
kararlara müvazi olarak iaııe ÖğTe11.diğime göre :ıııeınleke-

HAtayın Kurtuluşu 
Bug/Jn senelerce ana yurttan uzak 
yaşıyan Türk Hatagın bayramıdır 

BUf!Ütı, aen.elerce aııa yıırl dan K:ıak !/ll;i'J!ffl.ıt Halayın l;uı
tuluş yıldl5'ıümiWıır. Tarilıin en büyük lı<Jk,'!1zlıklamıdaıı ımvi 

1 teşkil edcıı uzıın Vir aynltktaıı ııcmra mıa yurda kaı~n Jiı.
tmJlı kartu\•lerimizin bu biiyVk baıJımıılarıııı telnik ederi=. Br 
mesut giin d!Cılayıt•i•J'lr btı,gıin Halket:Tmnd" bilyJI: nıeo-~ 
yapılarokttr. 

Vaşington, 22 (A.A.) - ?.f. nıüsteşarlığının da lağvına ~ tin hayat! olan ihtiyaı;le...'"llll te
Litvinol bugün Beyazsarayda ııar vermiştir. Fakat bu i~ mi'ıir minde ha-hangi bir dura)Janıa 
Reis Ruzveltltı görüşmüştür. teşarlık teşJ<ill'ltmın başt 'Ulb:~ ile ~hnaınaııı i9in dcğ1-
Sovyet büyük elçisi görüşmeden ve esaslı surette deği.'!'liribn~ eiklikler ve ilıgalıı.r parti parti 
aonra be}-:ınatta bulunmaL.-tnn suretiyle ve pe.yderpey yapıla- ıSonu &•. ı su. ı •d) I·'( 
i.&tinkfil etmi~tir. Bununla ber.ı.- - • -. • ı RLJSYA'DA ber, müşahitler, ikinci cept.e i- _ _ 

:ı~t~::~düğünü tahmin et- Şark vılayetlerınde Rostof çevresı'nde Rus 
AFRIKA'CA 

Her iki taraf 
topçusu döğüşüyor 

1 
Derl1al bir ikinci cephe a~ıl· 

ması lehinde Refo Ruzvelt ne:ı:-

~~~e0:ı;·~~~=~~~t1n Telkih seyahatine çıkan 10 kişiden mUk8V8flJ8fİ klrildJ 
bw eden haberler. hakkında mürekkep pro/esiJrler heyeti Kanla.. 1 
sorulan 8U:lle, Y. Lıtvınof, bu --o•--
haberlerin Jıendisinin Reis Ruz- Kars, 22 (AA.) - Şark vilayetlerinde tetkik seyNı:ıtinc Al k 1 • D N 
veıtıe görül'!lllesinden evvel ya- çıkan Dil, Tarih 'l'e Cuğr:ı.fya Fa.lıfiltesiyle Yübek Ziraat Eru;tl- man uvvet erı • .B. muhabiri 
yıldıkları hususunu kaydeyle- tüsü profcıı()r ve doçeııtkrinıkn on Jr.if;ililt bir heyet dün ı;ıehrl-

mjştir. mize gelmiştir. Şehri yarım daire 

BEYKOZ VE PASABAHCEDE DUNKO 
şeklinde 

0 

çevirdiler 
lngiliz mevzilerinin kor· 

kunç kudretini anlatıyot 

Büyük bir meydan Mihver kollarına 

Bu··y·u·K FUNDILIK ynNGINI mu:aa;ı:~:·i ye;i. 1:ıc•u:ılar H [A.A. tclgraf/arıııdaıı [A.A. tdgrafliınııd-
hulıba edilmiştir] hül<isa edi.lmi.,,tir. 

Dün ·öğle üzeri baıbyan yangın •abaha kadar 
devam etti, oldukça geniı bir ••ha yandı 

Yangına ekmek pişiren bir karı kocanın tarlada 
bırakt.kları ateşin sebep olduğu anlaşılıypr 

Moskova radyosuna göre) lnglliz hava tebtili l Sabaha kar~ı Mahmut 
lnglllz pa~ada bir de sandalye 

· f abrıkası yandı 
' 

Alınan Tebliğinde deniyor kı· - -
"Rostof çevre~inde düşınaaı.ı Dün El Alemeyn . ceph7;'.•n ıo 

mukavemeti kırılmı~tır. Alman şimal kcsimin<le her iki tara • a
ve Müttefik kıtalar şimdi Ş<'hri rasın_da topçu faaliyeti ol ılı:ğu 
yarım daire ş"'klinde çe\'irmck- İngilız tebliğinde bildiri! l\'Or, 
te olan müstahkem köprü b<>~ı- Büyük bir kuYVet halinde lı:~• ,,_ 
Da varmış bulunuyorlar. Do- ket yapan .. lnı?"iliz .. hafif boMba 
neç'in doğusunda a;ıağı Don nch u.çaklan gunduz dııı;mau u, .. ,, 
ri geniş bir cephe üzerinde gc· zılerıne ~e arabalarına lıüc 'lrt 
çilmj~tir. etmııılerdır. Merkez kesinı"n<lt 

(Sonu Sa. 8 Sil. 4 d•) L (Sonu S•. 3 Sil, 3 •• l 

~---:•111•----

Yer için muharebe, 
muharebe için yer Bulgarlarla 

Macarlar tayyareleri Dlln, öğleden sonra saat l·t::O 1.-----------------------, 
da Beykoz 'lie PaşabahPederı 2.~ s..._,.. -·. ""'- ---··· h~'-ön·'-C.. K .. ___ • ~•VJ"• .... a ...... yanın __..an wuu ...,....-. a ......... ya i"" 
Jrilometre uzaklardaki sırtlarda Romanya aleyhine Rahr havzasında bt1yük bir fondalık yaııgmı ~ık- Bwı miidafaa eilıazıam işbnesinııe !,'Ok 'Wrimll bir kaynaıkt.r. ,,_ 

.. .. Dllljtır. Yangının Dereden bajjla· mm tçhı, bu yıl bütün lı:aıı1ı bcığu'lftllllıv bu iki hayat ukl...U 
bir a•ken anlaşma ki a.ııerı hedef /ere dıtı ilk Raatlerde teebit oluna- için ve bruıJann f>tı'llfında ~'lUl edooekür. 

alltetmlşler ! taaı:ruzda bulundu/ :~ıı:;:~ ~~~: ;:ııi:;:: 
Londııı, 22 (A.A.) - :U:oıılı:o- Londra, 22 (A.A.) - Hava lıaha kadar devam etmiştır. 

,,. radyosu dl:yor iri: nazırlığı bildiri.Y'Or: Yangının yaktığı sahayı tah-
ıa.ınu la. 1 SU. 1 de) (&onu 8a, 8 8~. e u) •&onu Sa. 3 Sil. 4 de) 

~~ • 

=.SÜN:GER .AVCILARI::: 
Bodrumun en cesur dalgıcı: Hüseyin yıldız 

"Halikarnas Balıkçısı ., nın sanatlarını, ve sıfatlarını benimsediği 1 
deniz insanlarına kendisini alabildi~ine yakın duyuşunun sırrını, şimdi 

daha iyi anlıyordum. Onun " HOseyln Yıldız,, a bakan 
gözlerinde, deniz suyu gibi tuzlu iki damla belırmiştl 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

Bu harbin gayesi, "Hayatı 

sahası., temini ile ifadej Henüz bilinmiyen bir yEordt 
41dilebilir. Tarihin din, ırk, hat-

Pasifik 
HARP 

konferansı 
toplandı 

--·--

li'lerı hatırı en ~t ınue.n-e. &rbk ~ yapılan yapılrnış-
ınü~. ~a lllzuın ~ör- tır, tamir ve tıeıal!si de imld.ıı- şimdi, Mevt.1 Mehmedin 
~furiudur. Dof;rud bezi>:~ ına- ım:dır. Milı:rer, lwp meydaY.la· çıkardığı !31ak fomıayı, 
l\rl ve hJtiı;tj ıııı dogruya nndan evvei sivil hayın saha- "Hllııeyin Yıldız" giyi;yw. O 
~ .. ta, 'k ~~ Avrupaıı:nr:ı 61llda mücadeieyi lıııı\ybottı. v, ) bazıTlaııırireıı, Ceıva.t Şakir: 

:ır.ıda, sıyı.ılıp havayı boşaltır 
boşalb11az soluğu yukarda aJ-. 
snış ... & bışka se-fer de, yine 
d€<ıizın dibin<1<' ~Ün!"er ar:ıı'lwn, 
La.birf'n' pbı k:ı.ının kal'lı;ıılt bıı· 
maı(ar;.:1r. d i. ıı uş. ye dışarı ~~
kınca~ .. lrnıl ~ r akla karayı ECÇ
miş. F':ıltat r• tlMhğı bu nııiil.hiş 
vartalara, H kanalaıı!Jih dııh~ 
bircı..ı- tehlıkcl. m:tC< .Jara tağ-

U renk ve ilh. dıııvalan yeıine 
şimdi, medeniyet farkından ve 
l!stün yaşamak sevd:ı.sından uo
ğan mücadeleler çıkmıştır. de
nilebilir. Hedef, küre parçaları, 
dünya nimetleridir. O ııebt:ple, 
harp, cilıa.nşüınuldilr. Cepheler, 
uçsuz bucaksızdır. Dünün dar 
çerı.-eveli muharebe meydanhrı. 
ıırtılı: unutulmuştur; en büyük 
meydan muharebeleri, denizler
dedir; ikmal yollan denizlerden 
geçer. Bütün bu "seyyare" 
harp yeri ve sakinleri muharip 
2ümreye katılmışlardır. "Yer,, 
i~in muharebe bahis mevzuıı
dur; muharebe için yer aramak 
iııe, belki ve bazan 2Ayıfa düŞ<?r, 

Bu konferansta 
harp stratejisi 

görütüldü 
Koridor talebi, büyüye büyü- Sidney, 22 (A.A.) - Paıifik 

ye Kişverler zaptına müncer batı cenubu l\Iüttefilc lmvveUc
oldu. Doğu muharebeleri arna- ri başkumandanı General Mac 
cının uzaklığını kestirmek im- Artlıur, Avustı-alya Ba."Vekili 
k~nsız ıribidir. Cuıtiıı, Yeni Zelanda B~~')Veki-}.,,;~:~. Rı:hin~~el)'~ri le olunca. askeri mağlthyet • ,,_ Bu, .ı;..,,,r, · Bodrum dal• 

.:;~ ' """40lUıı • ""-11" alarak kınııınıı.sı. lmktıaz bir t .....,v 
lloia.yı tııınlan 1?!,~l_ği suçlardan giı·er. J!~ gıçlannın eıı oesurudur: Bir 

-=ı ettiklerı bir gllıı, küçük bir ev boyunda k<>-
Jl'i~t!Ol-~~tıı;:::~~~~--!tıı~B:U.....;,ta~'Wıiıl::iYALÇIN:~:ı caman bir b:ı.bğuı sırtına inmiş. Başka bir gün, kwıağınıla ~oca,.. 

llJ'llD ab'1ılı: tmıivk>. bir ki',oeJı: 

balığının ağzına dalnıı&, Fa aı 
bereket, köpek balığnm dı~leri, 
"Hüseyin Yıldız" dan evvel, ku· 
cağındaJıi o · ikocamoıı taşı lıav
rımııa. Ye biça.re Hü.o;&vm ıle. o ·~·• oı: '°"; .. 2; ı<-IL İ ll ) 

Milıver planına göre batı Ii Frazer resmen haber veril· 
ve d o ğ uda n kalkan ikl or- · diğine göre önomli bir h:ı.rp 

. fağın eski dünyanın nerelerir.de konforansıııa iŞtirak et!"Mcr 
ekle verebileceklerini şirndiıfan dir. Fakat toplantının yarılrlı o!ı 
tayin etmek kulııy değildir! yer bıldirilmcıuekte<lir. ~r'y-

(Sonu ı:7;a. 3 Su. 1 ed) (Sonu Sa. 3 S l ~ d: ı 



:.-aımm:ıza gelmbh baMı, ~-
~ aııtika bir testi, ~ 
fis bir sünger parçası, ve irl 
fındtk boyunda bir d& tamım 
inCi vererek!' 

,...__ Cevat ağabeyim.izin miH&-
fı.ri bizim de misafirimiz sayı.-
1.ır:' Bu h~ 10.tfeıt katnll 
edin.! '' dem4şti 
T~nin o bdar <>rsek:ırr.n&
. · ve -0 • jiırali, siliıgerln oJca; .. , 

dar 'güzeli denizin dibine yU:r, 
J defa.' dahIDş bir sümrercl
ıı.in 'bile ltohı;y 1t la.y il~ 
,eyler dcğilili. Hel Kmrım _n.. 
riniuk~seıncler.den 

. "Halikanı.aS" da.lgıçlan aı-
nı:sında yaşıyan Ce · r ~ 
k ve: 
"- Bunlnrm., d~ 

fııkiarı, a:dmA "PiiJıoo ' 
~ istirityelcrde; ve na,, 
d!ren llıulunur:: Faıka.t kadar 
Niytikleıi muun:amidiğun, ne 
gôrmtiş, hllıt~ nn do dU~ 
tum l ,, 

K~ lir, ''Wme~ 
Ylldır' ın, bir gün k()C3.tl111!1 bır 
deniz a.vannın sırtına lıınl1ık 
. gün 'IIlüili:i bir. köpek lııUı

ğımır. ağnmı; dfilttü'll';" baŞka. blı" 
din mn.33.llann pcrllı. kon : ı
ID. andıran tekinsiz bır nuı.gua.
"1 düşmak, ve daha ba.,,~a f.8-" 
ferler.., kinıbilir dahn ne Ul per;. 
tici vartalar atlatmak pahaS'ına, 
clcniıin dllii:ndaı s~lel"dt:nberi 
derleyip bıriktireblldtgı en kı~~ 
mcU servet, o gün ba.n~ ver~
fi 0 nadir hediyelerden tbaTt:·tti. 
Onun bana bu ltodlyelerl v~n?" 
si, bir milyarderin he~ı _bır 
t:i:mseye olanca servet_ini b:ıgıır 
ilama.siyle bile ölçülebilecek bır 
cömc-rtlCk değildi: Zı.m <ff"Use
ym Yıldız", bıı masum . ., rv~ 
ediııebilm k için, o roU3tc9:tnır 
ınilyarder gibi, başkalanrun bn
yatıru dciil, kendi öz canını teh 
filceyc koymuştu! 

o gUn haya.tının en bi!~ 
ııeı'\"Qtini: mze, bir bardak ~u ı~
ram eder gibi veren 'ff~~ı.n 
y1Idızla. hayli konuşmuşt~. B~r
aralı'k, yanımızdaki masao.a b.r 
rığız ka\?lt ~pnruştu. K1AA-ga.
eıla:rdan birisi, muıuıtabma.: 
"-Ağzım top1a, küll-etıme!." 

iiyor.du. "Hüseyin Yıldız;'' bU 
(btarı duyutrea; "Ka.ragözP y
reden bir çocuğun mn.sum ~ 
siyle kabla: ka:Ula gülerek bıze 
eğildi, ve: 
"- BU da laf mı? hem 
· · kıWrm.lş. hem de ldift"dr 

ne diyor. İnsan kızınca., 1'.üft'Ct 
ınedcn durnl>ilir mi?" BuMin, 
flasanln lbcra'ber, s.unge1':. dal-
1\~ • B' r yerde, koc . bir 
~ere, ikimiz.birclat . ~ o beni itiyor ben onu tıyor
ılum. Nilınyet, bu itişme ciddi
leşti. is ka\'gaiy& bindi. Be1(._fe;. 
na halde öfkclenmiştlm. Fftit 
smıda maske vardı. Savurdu

ığum küfürleri ona. duyuramıyor 
ıduın. lbir itavgada ulUi or
ta küfretmelntııtiya.cmııı 110 do
mek oldu w ı o gün anla~m: 
Doya &>ya .küfredemediğlm ıçln 
cerde~se patlıyaeaktun. illa:· 
yet, bu yüzden ? kadar h~l~n-

1 .. 1m, ve kendimden gcçnı1şun 
iti nerede olduğumu unuttum, 
~ mhnt rnhat küfrct:m6k için 
elimi m:ı.skemc altun: M:ıs'k~ bai
~ ~ıkıp ela: lditrettnelt i
~ n~ :ığzmuı. sul~ dol~ 
~ aJdun bamma geldı anınıai 
tıa.v y.ı birdenbire bo ~ ~ ö • 
luııtluguın ~cin, - degnegmden 
çek n H ·vat gtbı, - k~n
dL'lli yun yilzün4e buldumc 
Küfredeyim. derken, hem kav
#: lt m de :ın erleri. ka.vbtt. 
thn1 • dl ne zaman bir kavga 
f:Ö! m. bu yrı.'kayı hatırlarını. 
O t ı en' eonra. na sor; 
18.Dız b.r !h"1lvg.a.da; ellerimi b .,_ 

ainmıın, ağzımı bağlam '.ll 
nna tercih ederim: Çüıtlru in-

, y:t.ımrU1c savuram:ıd dö-r 
ğüsürse da.Y-'lk yer, fakat' kfüUr 
eavm-...m.adn:n dövU~ pat. 
1ı--I " l.U- ••• 

Belli ki, b1r haya!: tecriiresı, 
"l ' · Yıldız" ı~ 
"- tlısan, ldifretlmesfni ve 

tülHlrmcsim seven yeı?ft.ne hay
vandır!" diyen Mark TvE>-e'le, 
va: 
ır_ tstcdiğim Z2%llan ktifret-

seydim, daha ~ ya.,.~dım!u 
.ı;yen "Volter" le hemfikir ktl
nuş! .. 

Şimdi onun denir..e d.ı'm k i~ 

1 
1 

Oğretmen ve Eğjtmen 
ya:pabUeceğlmiz ge-nçl 

Ay..valtkt.ıın okuyuwmuz l>arr 
Soyak yazıyor: 

"0 okulu J.Yl ve ııe yi de- ~ndc küme v ~ tı 
recede b.ttrcrek IeyJl mcce ifa dum. Dibi 'llJI 
hal-Jan.ı kıız.:ınnn \'e ölrotmon o

ba'hçe ~c: ının b ı m l 
kullan meslek sırufüırında oku- yılan öldürdü. 
~ ve bu sut millet pnrosıı:ı .. 
druı ıtcndili!rln b.r httyli rnasm1 Ka.lfıası bu:mm·~~~AU .. k ek: f ·at i f:iye_n atıcıları 

derlıal poli e ihbar e~· ız 
yapılan bir çok taleb• bu oktıll - :tandı, ertesi gun o Ja 
rın omıacu a:r 1'Jrtınıl ~.. ay;!' ln.mn bırmde bu 

No san ekmek çıkaran 
e iz tın kapHhldı 

rında iki YJ1. iılrtUW:ıda, ıın ilrl}':e bölfill.. 
zan bir d~ muv~ıc obma- tki gün.:: sonra;. i , tanı 

Se ~ ve Mi yvn. fiy;nt.'larmm 
ırıütbt bır karla; :tılarak fi at 
Jaı mın gelisi güzel rastgele :li •r 
semtte muhtelif fiyatlarla S'ltıl 
dığını ve bu işten haklı ol~ 
bir <:ok vittınıdruılarııt mutazar
rır olduğunu, bu· rvazıyetin önü. 
ne geçme?· için kontrol yap;ıla
c g ıı bildirmiştik; 

dl.klan it:ftı birer bel e ile okul- rım~:fa.n mulitezun bır 
mucftiiıme eohr.hniztn muti 1 g~lmiITT;l. FU$tılya.furıu 1u 
semtierindo sa.tııac:U olan:. 1ru rm arasında d + rk 

B lcd1y(l teftiş- hey ·tinin sıkı 
bız:. kontrolU neticcsirttle.... müte
a.ddit defalar para cezasına çarp 
tuüan muhtelif mınt..'ik ı rdaki 1 
aekiZ firının kap-a'tfünas1n~ ıra. 
rnr verilmiştirı. 

rnadclclere frer.akcntleclnin kflr bire kUm~..>e dognı '<' ı. ı 
haddi de ilave edilmiı:ıtir. Bu- ra d.'l.yatıLmış koca saplı 
nun için lıcv alıcı manavdan fa. gı ltt.

1
lt1, dundu, y n 

tur.a.. istiyooilir.. 'nesbit edilen gdoi, çeşme suyunun t )pl "ı 
kar haddi semtlere göre şöyle.·ı gı 'bir Ifü fu:: çııkuı:un ıt • ı ı • 

fu::ınlar:ın.;.. Wlımduğn. ınuı.• 
takaların ekmek ihtiyacı diğf.r 
fırınlar vasıtasi'tle temin eilile

Jlemfücek un1ar dJ er fit..m~ 

dlr~ da durdu ve küreğin te~ ini ~ 

Dün ani olarak yapılan bu 
kontroller neticesinde. ihtikar 
yo} .ın üa :ı meyvn ve sebzccllcr 
Einni •et 6 ıncı şube memurları 
tar-aımclan yalCalQ:narak" İhtikar 
mabkcm sine, verilmiştir: 

Yeniköy, Yeşilköy. Adalar: ve ra aşketmc::riyle bir y · 
Boğ;ıziçfude peralicndc olarak bo~ntından Iropn u lt i'i: ı 
satış yapılan dükldUılm-da thp- ye fırladı. 

lal'8. lccektir. tmı: fiyata: yüzde 50, seyyar sa:- Üç kişi üç gtıud Üı' ı{l• 
tlicılurd yfildö 30; tckınıl lstnn lamını öldürdü. 1 ılMn 

Diğer tanı.ft8.n Vali ve Bele
diye · LfıtfJ. Kıroir beledi~ 
teftiş h~yeti rei.ai IThyati mı
b gi)zilmnilş ve finniar!ili'.e· 
rinde son iki aylık teftişlerin 
neticel • g5ulen ~tir. 

liul cilretinde Kasımpaşa, TOP·j değil, içcrlOO!rn. F kn:t! ı 
hane ve Feri'köyde yüzde 40 seyl niı; ölen oıaU, ola.ı lliu. 
yarlarda yüY.do 30 perakcndbci kel versin birkac' Wlı '1 
kar hakkı na.ve ohmma.kta.dırc. cln ka.:\ bol.a:nluın 

1'1ğer tarofü'üı hmkın u.ldan
m.:ı.mo.sı için perakendeci sobe: 
ve m yvacılara halae birer fa
tum verilmelttedir. Bu fatura 

Kış mc~ içinde illtinkilen;1 ocliy,orom. Onlnm Jn• \ 
de manavlara yüzde 40 ikincile· 1 ğmEq qukurı suyuna ~' 
re do yti7.de 30 sey,yex satıcıla- y.asnk ettim. N rul m1 

il 

ei 
ra da yüzde 25 kar hakkı VCl"il- bir usulde: Suln.ı ıı k ctl' • 
miştir. ı ~laı.wa fi"irumniy •l 

il BOyJelikle Beletlty nin U·.tfüft: ~r.e.0 .. t~~:!:!~Y <:eK rı bir 
nn önüne geçmek için sa.rfelm~ sına, yalnız. lJfr dersi mnni ob ı 0 - ·-., .... ~... ~ 

ld - · ı.-11- ela bu gcnçlcrd~ i.ı;t,fııdc cdilmi:,e.- Bu vasa1ttaubc•n h n lll 
o ugµ musaıye ıu.ı.ııun Y,aIS" 1 11.nu.-1" e~t "e 1 r.·-ı.,. -..1!.ll •li dım etmeaf zaruridir. Fi~tlan- rek atılı~rmel r dot!rll mudur? ..... ~ .. , üWı... ı-., • da şüphe eden her'Vatanclalj yaz Y'ul-.-sck mak unların bu cllı t • hem< benim ovdOn: 

1() h: ga kati r grdiri olan 
atlefer fakir adtl:ediligor 

dığımız g1.bi manavdan fatura mn.z oldu. 
taıcn edhbilirve.klr'Ilisbeti.m do

1
.,._..,. __ l!S:Sl!....,naor:.. ___ , lim•.ahır f;:w:iu,sı <üc tlllf.• 

ilave ederek kola.Y.llkls: t<Je: nidan etmfta d~ açık su bul~ 
mada.n mıı.Jını alabllmektcdin. [Lm!J için DU y.ılanlaı: suya. ~ı;liyor: 

Yüksek f1Y.atta mal satan seb [ 'ft If .Kttılnrm bü~~,ük.. crıni 
n lan n beş y_a ına kadar ol ln çocu tarana 4 ze ve mcyvacılan derhal en ya- biri de hudlır:· Su ıı,:t-n ı~ 

ay.lık istihkaktan yakında verilecek 
kın bir .zabıta memuruna i!ıbar yıl::uı bile. dokunm..ı.z 

ŞPk~ v.e Glikozdan alınan yakında göndorileceği bildiril
i.st.lliüik ver.o-isinin. arttırılması.. mektedir. 
na. dair ol~4.011 sayılı kanana Yine bu emr.e nazaran ayJık 
ek al&rak ne.sredilen 4225 sayı- mdtdi ıra a.y.nLolara.lö kazancı 30 
h kanunun 5 inci maddesi mi. lirayı bulan küçük Ç()CU.klu 
kümlarhıe göre küçUJC çooağu aile bu. yardımdan .istifade ede
bulnnan faki~ ailelere dağit.ııa.- cek ve çocuk adedi 3 ten faılil 
cak şeker hakkındaki emir fs- olanların nakdi ve ay;nf ge11ı1lir 
tanbu.1 Sıhha.t ve !çtimai Mua- ri 40 lira da olsa yine fakir ad

ettneıt bir vatan~ oıauğunu Bunun pe ya ımfa Kimbilir. ~ yuz ıl 
sayın okuyncutanm1za tek"Taıı dı• 1 v.. 1 ı / öenım ata: sözümü.. de o s ı 
hatırlat'ın7.. uze ecegı an aş11ıyor pesindenı söyliy.eceklc.c; 

:lstıhsat mınfukalarmdn. s.:ı~ t• j Su i!;ım insamı., yıl~ ~M • • 

LOtfi Kırdar dun Ev af 
Umum Müdürife göroşuı 

şı serl>est, bıra!a!un 1mbub1ün, kuıımnz. 
bir kımnı bü~·li!.r şe!ıirlcııa VP .Falmt su; ic yJ.lıını 
ınuhte?if yerlere. göndcviimcsi öldi.ıı üc.. ...,..,, 
"we kontıtoıil lıaklmnlu: yeni e:;~-; -----------

venet ildilrlüğüne tebliğ olun dcdileceklcrdir. 

İStanbul Vali ve Beledi~c ııe~ 
igi Ltltfl Kırdar dün sabah mili• 
rlmizde buluna.n Evkafi umum 
mUdilıfyle bir mliddct görilŞ
mttştUr .. 

lŞtur. ~ el' E?imdilat yalnız viliye 
BU emini 45 000 lirnlık bi belediye hududU diıh1lind8: bıF 

tahsiSat rale~i gönderildiğj Iunn:n O } na. kadar olan: ço... 
e şekcrln sureti tevf.ii ım.ıafm· cuklllm ayda yan:nışar ldfo he

da i en tnlimatnam.enin sabiyle 4 aylık peşinen verile
Bu lfıonuşmada. EVkat idal'esl 

nin kı§ın; f.alcir.lcr.e açılncak aJ;

lıanelcııle. yo.lta:cak ofisine ait 
iş.iıı aidiyeti tmımin olunmakta 
dır. 

• 
:alıecue e mı 
6aşfacfı? 

Köprünün Üskilda:r iskelesm
dc kalıveet Sille.:v,ma:n ça.:y, kah· 
v ve me!nııbat"liStelerinde b&o 
lediyenin k ymu~ oldfiğa.fiyata 
riayet etmiyerek tahrifat yaptı
w "rü lİ v " d' . ınilddei-
~ğe verilniiştir. 

cek r. $ekerlıı derhal mii~'n
ttsı ve b ı.sırada ö.z: kristal ~e
rin tercih cdittneai bildirilmck
tOOir'. 

Bir. ltac gUıı zıuWıda şek • --------wc---~~ 

mübayansı ikmal edilerek Sıh- llS ban.-1-,; 
hn.tv İçtimai .Muavenet Ui:ll.ı 
füğünün göstereceği bir depoda b - ı· 
sn~1tt.ir. u un ge ıyor 

Yukanda> zikrodllen esaslar İstanbul Tramvay idare inin 
dahilinde istihkak sahipleri tP.S ROmmıyaya ısmartadiği 1'35 b 
bıt edildlktim sonra. Vekiletten aaj bugfin şehrb:niY.e geliYıQr. 

Jfyô'rdtmr. Omur "l:füre Y1l· pe~ yalflmllı. gelecek tiillirıatna~ Diğer. taraftan ROnıanyıı hükt\
dız" a bakan gü:r.lerindo, deniz me hükümleri dairesinde ve tav metine 650 bandaj daha ısrnn.r-
su tbzhı ·ii dhmliı. 1Jelli'.ı; sit edil· Kızılay, Çôook • le.nara:Jc: bhı anlaşma Y~ 

lr~ hazıı-ınnmruct:atlır.. Utiıalaf birli 
Bu esaslar.dan şehirlerde <; ·r- ,,., 

IJc;st:t;e un satılıp ı::atılmıy:ıl'JWı de kar c.a.cı.
ımıkarnıı ve piskiivi gtbl undan 
n,mnul mev~dın y p1lmasm<r 
mlisa.nde edUip cdilmiyece~l de 
anla~rtmış olacaktır. 

Diğer taraftan t t.a11bul ve: di· 
gec büyük şehfrlerde yakrnda 
ekmeğe miiliim t'1iktardh: vun1 u· 1 

şek buğday konacak v,, 'kerek
1 nısbeti aza.llılacrıktır. I 

Diğer. ta:raftaıı Çukur.ctı"mh•ı 
yeni mo.hsuliln sevld heni.iz baş· 
l:ıdığmiliın :lhl.anbulun bazı s mt 
}erJn<l ekmekteki nJ11.'l. ve mı-1 
s1r nisbeti muv.akat bir znnıarı 
icıin arttırıl~ ı 

Kağıt 
mişti: geme, Halkevl~ ve 15una mü- tır. Bu suretle önttini&deki kış 
"- eıt., • endişe duyma)f ımısU h:ıyıl"'" cemıyetleri tarafın tramvay sıkıntisı kalınıyacak, • Hl • ..,_ t 

ta haklısın~ Çünktt bu mva11ı dmı: tevziine başlanacJ\le ve bi- btttUn tramvaylar sefere çılmıış' ıyasa a JıeTI1uen am 
tune eli~ bir kal~;:: ~~~iy~~~ı;n~~~ ~ = mı::~da wsaiti nakli- ve zart çıkanytır z 
nb1tıa:ı:Jtaıı gmm b1r mev- olacaktır. YJ!. sıkın.tttıını önlemek için şclı- Son günlerde şehrinnz ptya-
kiin~. :cin muhtelif. semt:ıer:lnda ilitlns samncliı meklupllıl{, istıd ılı.lt 

.A:şa.ğida. dl:mimı dfbinde o:ıu ---->aıı.---- edilecek yeni ototiUI he.tlarının kağj..tla her nevi zarfm ilıtiyazı 
bekliycn en tehlikeli dU.şınaıı1a'l'- zelzele h~Amaib.y,a. unnar J:erşrlıı..yaak kadar bulunmndt-
drm b de, "kö balığı" d:ir. ladiğimız ve tskenderun.lia bu- ğmı n~n itibnre ruatr ldi.ğıt 
BU rol lia)'V'lllt, ikind ci- Mu~ 22 (A-&) - Bu sa- ıunan ot'Ol>USfertiı naStll işi bi it!ı:ılatçı. birfüderi geçeni lle ----------~ 
hnn li nm ~dan f!JV· bah saat 6,30 da Jıaf1f blr ~ bitmez hazırlıklara başla.nacak- piyasaya. mühim ınikta:rclır ka· 
yel, diılgrçl.ar ic;m o d teb- ~ntı dllnuştal'. tır. ğlt ve zarf cılmrmışb. ı 
lik değlldt Ne Paripttz; ki; bu Birhkle-r !Stanbul kırtn:sfy('d 
.lial1g, sade insanlnrın değiı 1:J1a... ll'rı t.:rrafından istihliike arz lll 

bkl 'nlİ olifükını- bil6 d~ştlrdi: llllııi, __ "'-.. unuzır ha gı' ·-------:ılliı. mek iizere yenid~n milhım mile~ MEseın., 11.Akd ~de boğUWı -,, tmiia lrn.ğit \•e za;rf ttW .. t et n · 
imtaiılarm, - bu liarp yt1Zli.ır ll ğe karar vcrmi§1.ir. 1 
d - ço alm n beri, .lcl~ Diğer ta.raftan ni~~saya <:ıka.. 

~
11

~ ~iseyi~ ,.,..------Okula V·8F8Cekslni2? IT~~ab~e =~~~:nwı:~~dm; 
dız" ı di~erine geçirirlerse, lrı ,·erihncmesl ic1n Kı~ınycM ter 
gece işleri i,tir': Denizin dDi, yeni il.crs ~~ .. Jlütii.n=tt&lebtJ ~ nwJıteli/ al&ka.darlnr tar-a.fmd n km~traI 

1
ı 

içine kuı1ban eti dağıtılmış fıb.- "o'h'"Ullarm girmo şortzarındaft 1ı.Jberdar etmek ü::ere her gUn btı E:dilecektir. 
ra nuıhalleslııe.döner. mitnn ıd.a ol:u~ım liir. olmlı&ft laıyt.t V8 kabul şeraitini ----Mtıc-:------

J<,; bahğm.m blr et bildinu:eu·... Hcrhfmgi ~ okt&IMn kayJt 1'6' 1cabul Şlırl]a.rını • 1 
de . süngerciye= !bava gazeüde n~ndoft. dakc mmeı öğr.mım.ek-it!tt-!J.enlfJr, • "Okul ki el'O TICI a 
veren boruya musallat olması. seM.nsi,, nanmıa ~~t ederler ve 8,5 kuruşlu~ 
dır .. f't..timal, o ince, bevaz hor- Gebre::niniııdc. ohuan hıkn-

nı J posta pulu da göndcrirler.w1 N?mbını alırlar. 1h Geı 
tumu, · lezzetli bir acayip yı- ti;;. 11lardan san ·filnin ero:n 
lana 00nzet1yor., ve: göM ~ö,._ tıkar Kız ek utit atm&11 lu sattığı h b:er, alın" terti e~ 
mez saldırıp, iyi bilenmiş l'ert>er Ankara. KUi Meslek O~ yini resim. çocuk balhmı ~ dil cürmiim ıuttıa ıg paket 
ustur.ası kadar 3teskin.. ~}eriyle men Okulu, 0rta Okullarli beleli vardır. ercıinie yalml.nnmı tir, 
parqa narça ediyor: Bu yüzden Kız En°jtillerlnin Akşam Pnralı de.vam.. etmclc.istiyen. SuçJu bunlan yine sabılmlı, r----ı 
li •amz kalmış; hatıta dışs.nya Kız Sanat Okullanmn... kadin. .. ler için pansiyonu mevcuttur. 

- qı1mmaıma biç;lıe sfuıgC'l"Ci- hk inleri, meslek v: atöJYe• mrinc1 derceed• orta: llitiaas lardıın, Miıat.afiı. isminde birm-
lcr de vuniır! ... " der.siert öğro1lmmJerini ~ okuludur. d n aldığını nöylemişt:ir. Mus;; ı 

Kocaman bir cisnrln sakin.su- tiren, ayni zamanda bu işler. N.OT: ta'fa. da ya.kalanmış, lı.aklarmci.D. 
vn atılmltSllldnn çrkıan' ses, €e- üzerinde ihtisas venm btr mfl· --- '-~ı.ı.iknta. 'hna'lanm1ı:ıtJr. 
V
":.., C!hGlri S,....-,.....,,.,,.,,+1, •. <h::..r~- IMMA~ ~ ~ ~ 
~ ~.... u;,1,M.1.:&uUS"-" .unwu; c~sesedir. 01.,:..uılara 1nüracaat edecek 

iliği yere !lrlmm: Oliula.. b elllC Kiz Eo.s- tti!ebtt ammndtı taHmtıtrtooı6 Bir h iZ r yor 
''HUSeyin Yıldız" dalmıştı.! u.tülerinden mezua olanlar. pa-~ gÖ'f'9 tahdit edi-

EVvcHd ~ alışksıntı. rasız yatılı, panı.li yatılı ve ya· len ~ bir, yaş biyiıl~ -vo Lffngadaı Gazi soka~ 
ğfyle, yanımda. diıraıı ''Deı.rlx usız olmak, ~ milsahab. Wr. 'Yfl#. ~ o1aNcrr Maarif ğinda 11 numaralı anart:ımnnd .ı. 
aynası" m ka.vna.yıp, suya dal- imtihanı ile alınır. müc.Wrl67i 00 mooıurian tal~. oturan Ali Rı~ı.nın evine pen e· 
du..:ı·-! n ....... : .... ~..=? •fll'"~ ~ ... ~... -"r:ılJ.. reden m ul bir- lnrmz girer~] 

.;uuu. ~ u.u.ı.ıDMi: ~ Tahsil mUddetl il 7~. ~ verdiği ~·ı-
yiır Yıldı.z'.' ı ararkaı, -ihtimal Illçld, dilôg; moda. ga.mqu, ~ t.Bti~ eilCr6k !TM::if bir :gaito, elmn:a: t~l bi yll· 

lCdik1 ~ kçddı.. nnıru,, Y.a{)Ma.ç1çek, idmS, tn~ btı: ?WltJai:rdeyi züJt veb ir altın kolye ile 4:. ek· 

8 
Ternınu 

y; 
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ıo 

ğun i - IC}hndl pdp bkl bot Y<'.mek nirıj"""""' maı'e!d ve~· ü;&u.JJJz..J,_. m karnesini~ kaçını hr. 
Jlll.__,...~ııii"""•.__~.._.,...,.. _____ u.._~--"°'-,------u Firari hırsız anınmaktaclır. • __________ ..,_. 



ra bölgcll>Jiııi Sli&l'IUlŞ sars-
mışt:ır. 

ord s 

Avruım, ba...cıtanba.cıa isti!ıiya 
ına.nızdur. H-attn, bUtün sanayi 
ve menabiiyle korkunç harbi 
bemem kt ır. Eriı,iltne i dü.'1a
aülen ilk iki hedefın, Süveyş ve 
Kn.'fkasyruım, onun nizamını bil- . . 
tilnliyeeeği sanılınalrl dır. o Balkanlarda }1em nızamı 
sebep , yaz aylarnuı J nl- temine kabiliyetli 
malı: istenen doğu hareltetlcriae oldug" u kadar 
en bfiyük ön verıım· ... Ta- .,. 
aı::uz biitün şidd tiyle devam 
ediyor_ Süv.eyşe tevcih edilen 
darbe .önleıunişt.ir. Bugün icın 
Mısır musaraaıan mevzıi kar.ık 
terini muhafaza. ediyor. 

İkinci bir cephenin tesisiı•i 1e 
düşüııeru b:ıılım:ıbilil". B 1 :tı, 
ters cepheden de bır "Deneme., 
ye şahit oluruz. Ancak, ucm
mamak gerektir kı, SÜ\·('y ·n 
Elden çıkması ve taan·uzun !Kaf 
kas şahil.nlnrına kadar umn
ması, Mihvt'r dii'}lnanları i ·'l, 

yakın yıllnrda da, doldurulrunı-ı 
yncak uç•ıı tınılar açabilir. S'i
veyş, Ec:ki Dünyanın anahr.arı 
lıükmünclc>dır. Kafkasya · .:\ 
Rus ·· f cıhnzının isi '.!

sinde ok v umli bir ka3 ı:ıu-1 
hr. Onun iı;in bu yıı billiin n-ı 
lı ~ r bu il.-i •at uk
tesi için v.e unlıı.rııı etrafı ıda 
c:erey.aıı eecldir. 

ti 

tozan gü ı · 
O · "r i e ·noo 

b. ü1 rasi 
.'C .. kü 1 ı tJ tlkevı y trın Loz., ıı ı 

guınu1u P9."'lak b E.Hlrt'ttc k11 t
lamak 1 büviik bir tor :'n n
zırlaını tn. Öı'.::lcden evvel saat 
lD,3 H k p· J nd 'C u
darlı gt·ncleı nm .ınd.ı vii e 
Dlli lı ı- ı terı.:ın edil• < 
birjncilc-re I .ozan rnlıkafat.ı adi 1 

altında mu ·af tı ı C"\-U dl· o-' 
C~tır. 1 

Bır genç yüzme bitme- 1 

dtin en boğuldu 
. Rizeli Osman ogm Dursun iı;- ~ 

~;~d 18 y slnrındn bır gccnc; 
'!uıı. yıkanmak için Azapkapıda. 
~~nıze gır ıç, ytizm bilmrdıği 
•~çın bır aralık ayağı bo 1 J'a gl· 
Oel'f:k •ğulınu tur. Ç'ocu ~un 
Cesedı cık nimu.1lr. 

izinli f ngiliz efradı 
.. I.ta.linea 22 ( A . ı - Ceb -
lutt:ı.rık lıınnııınd föı mli b:ir 
faaliyet haberi vcrıliyor. Bır 
kr:uyazör, bir cok denizaltı ge
~lsı ."e do ·t mulıriQ~ı baqka, 
bır ticaret gemi i kafilesı de 
harp gcmil ll re.f.akat.ind • den._ I 
ı.e acılmı.:. tar. A&keı )1iklü b1rl 
taşıt Atlruıtik i tiknmetindc hu 
f:ek~t et.m~'tır. Bu a.sıccrleı ın 
.uıdukgiltereyo gıılcn izınli efrat ol 

la.rı Ga."ll h vc.ır. 

3 Japo uhribi attı 
Londra 22 (A.A.) - Amcıi

kadan bildinlJıgme gar~ Kı!=:l· 1 
a~ası do1a}1arında Amerika dı.!· 
lllzalb tıları 3 Japon mubnöıui 
atırnu ,,Ja.rdır. 

- '!alan öyhi}orımn. Öyley
~ seni ou hale koyan kim oldu? 
d?erJ.e:,, yı nşını.n kimdi? Bızim 
Ul'Ula.ıum!Z kimdir ? 
t~t uallcri tekrar ediyor; 
tuııı ıtkftr bir vaziyet alartık 
0 ara ceva.p ledığini anla
~f ve bu c t içind alnmJ.ı 

.ez: b ırıyordu. Ber sualde 
l)eylaın bir elektrik aereynn na 
tutuıınuş 1dbi ldığı gijrtuü-
~u: T .a 1 eder gibi ol lu, 
~~di gf!ıildı. Sonrn gene ta 
~~ızı rd n gelen bir sesle ve 

a cevap verdi: 
Sö K - • Y le ye . mem._ 

onu. ... şa .. m 
Cemş.'t geri dönettlc 
- Ah, d . Onu tutan irıu1e ?'1im irademd daha kuvvet-

ı . çıkı:yor. Zavallı çocuk şimfli 
büyüt btr içind ir.. Bakı
nız, Meta kJVrtUuy,cr. 1ki at~ 
aramnda. O şUn · beyninin ıki 
tnrafınd ikı kurşun 'Y iş in· 
60'1 kadar m ·n·t4- B 
~·ft~: 1 1"...... u m111 
.1 ~T.llla ru • 
kuvvettir milthiş bir 
meclıuıü '·ı- · kuvv«, ruhun 1 ~ hfr kam acı-

lcabmda meziyetlerini 
harp me •rlanında 
ishat ede mrmiş! 

Sofya, 22 (A.A) - Of: Rul
gariştan •h:ırbiyc N'a<llr.ı Gener-...U 
Mikov B rlg.ı.r 11aı. p~ri yi.!k-
se.k m ı· ·n )'<]plığı dc"l'lle~tc 
şöyle demiştır · 
''Bu~ o u t:: • 
~ teç:bizat fukmıır.d . 
larda kayda d ~er terat .oıer 
~lde etmi :tiı-. Ordu simd1 eıı n o· 
d~ siliı:hlura s:ımo ~ıhın; "X· 
ta ve lrurmav heırell de do;u 
~t>hesmdeki .. ı ırdan r,tluU 
gününe klym ı tccrübekr hı
zanmaktadır. Bulgarısta.n hn.
len, Balkanlar nız:ı.:ını temme 
tkabiliyetfi oltluğu kad:ıT, ic -
da meziy.e+krini h,u-p ıncvdan
lannd:ı da · t mu t.L>dk 8$.ğ
l:ım v~ kuvvetli bir orduya n'.n· 
ilktir." 

ARIK D 
-B rıafd . . il -

bin nrn.bruian müre kep bir tlP 
lııluğa hücum edilm:ş \.;e kü111-
yetli mikt:ırda yon dat.tıl 
mltjtır. 

D . • ~. B. ye G61c 
D. N. B. Arınsırun Mı"3lrdalti 

husqı;i mubabırı F,.I. Alemı.yn 
çeırneslndeki a'Vn:~ttn şiddı: ti-
ni bcıırtmc.l: !!~erai Odnıi-
lac,.'ın tednrik edebileceğı bil
tün mal?.en~fi muharebeye sak 
rnağa karar vermiı, gör.ündiiW· 
nü bfülirmektedır. Muhabir, :fu. 
giliz mevı;ıI • ıun korlmn~ ı·ud-
retini anlattıkt'. n nra 1~lvı:ı
Alınan krtnlarmın saf t l ilin
dekı sürat1~rm1 belirtm~t.cdir. 

ltaıyan T v?iğ, 

İt.al an T •bliğı öUdur: 
(Mısır c ·phe ·ındc ~ıd;ddli um 

çu düellolnrı ve k '-lif koll 11 fa
aliyeti ltn . :!t .lpı n mükad
dit hnva suvaşlaıı Mı1ıver tay
yarecileri lehine bitmi:ıtir . 

Alman aıv u~akları yedi Hur
ricaıı ve 2 Curtis,:, dü-?ürmüşl 'l'· 
İtalyan avcıları da 2 Sı1itfcir 
tayy ınfürmı:: erd r. 

Roma Radııoswıa Göre 

MıSlC' c phesinde _ fa-
aliyet başgostennıştır. Roma 
radyosu İngilizlerin ınn: lı l t 
lanııa taarruz elhklerinı fakat 
g . e.tdd(dkarı 1 m ır ·1rt. ·
dir. 

o o o-
un öre 

- Bıı~ tffM{t 1 incide -
Bulgarlı:.iml ve Mac'\ı ıst.ın 

Romanya a.lt>y1ıine mtn:.1'7crcih 
bir t.ıSkerl anla;ıma yap~!ru
dtr. Ayni ~ rrvo lmnuu1y.anın 
Ru$. ceplıezınd ki k.ı.yıptarma 
mukabil tazminat makarıı:ıda 
kendisine Tr nsilrnnya ile Dob
rueanın i ıdcsini Almnnyadan 
istediğini iliive edi}I •. 

vor. F kat bu kuvvet s ı ~in-ı 
de kapıyı ~çmaya muktedirdir. 
.Ama içen girmeğe Haj'ır "" 
Eai~i gcC"m K elimizde de il . 

Ferhat onun sözunu !.eserek: 
- üstat, ej"er e.ı-6\l edeı :ıiz 

hır gün bize manyatizma h«k
kında konferans verln;:niz. Fa· 
kat ::;imdi mrası d~l, sanınnı. 
~imdi seyıse scırunuz, hahılmı. 
Kobra Kapello yılanı benim 
yatağının frendı b na mı ı;cl
miştir? 

Bir kenarda. bu sahneyi hay
retle seyreden Sara, Fcrhadm 
son sözleı "ni i itince bir feryat 
kopardı: 

- Ne yılanı Ferhat? Yata· 
f,rından yılan mı çılt yavrum 1 

Ferhat, bmienbtre unutnı·ak 
yaptıgı hatadan dolayı borolıln. 
Canı sıkıldı. cup bir le: 

- Evet, m l~ öy . BtZ 
sana bunu söylemiv ct:ik an~ 
ağzınıdan kaçtı. Yatak çnrşa!ı
mn altından küçücilk ve p ter: 
l ·yeli bir yılan çıktı. Belki ba. 
n i ı rmak tyetinde idi nma 
nvle bir şey yapmadl, Ben omm 

RUSYA'DA 

Heyeti Alman arıcıy 
devlet sekreteri dün 

ka ul etti 

(Baştaraft l sahiJCfkJ 1 
Don dirseğinde nyiflemiı;; o

Jan düsnıan ancak az bir muka
\ emct ·göstermektt-dir. Voronej
ın şimalinde ve şimal batımndn 
düşmanın yaptığı taamızlar 
cetin savaslarla piiskürtülmüş-

Bkinin cebinden 
lira a r n sabık 
yakayı ele ver i 

Emhıöml.nden tramvay bine 
ı.clt l:öprtlnün t:aın Kadıköy du
rak yerinde Muzaffer isminde 
bir~ cebinden yıuıkesicfıotı 
llk mırettyle 30 lirnsım 1 n v( 
bUfıhare tramvay.dan atlıyara 

Berlin, 22 {A.A..) - Harici
ye nazırlığı de lot clarlcri Ba
ron von Weizc.J.ecker dün öğle
den sonra hariciye nanrı Von 
Ribbcntropp &dına Tü - gaze
teciler !heyetini ikı:ı.'bul ctmi tir. 

D&vlet ~. Alma.nyada 
bir tetkik seya.lıa.ti yapmakta 
olan Türk heyctinl ~ lamış, 
kendileriylC' "mi bir konuş
ma. yapmıı v: haricıye 
OOmn. ıyi seyclhatler dil 

Don di~<'iinde za.yıflamı!J o
"Imistir. 
Cephenin orta kesiminde ve 

gerilerde kuşatılmış olun yer.i 
nüsman grufılart serisinin v.ok 
edilmesi hnreketi tıuna.mla:ımış 
tır. 

imha IWuırcbesi 

Rus cephesinin up kem.. 
mindc büyük bir imha rneyda:ı 
mulıarebe'"inin c~ reyan etmekte 
olduğu bildirilmektedır. Kuşnüt 
mış olan bir çok So '.yet t~kll-

• leri y k edilmcktodi:. 

Ekmel Pı.'fri1J(Jr?r uı! 

Jandarma komu nlığı t ıra
imdan yapılan tahkı ·atta va:ı
gının sebebi tesbit edılmis, l.nn 
hoca. ıki çifL;i nezaret albna n
l!nmıf}tu'. Ö~ildiğjue öre ou 
karı koea, dün sabah B ykozda 
2-3 kilometre mesaf'ooe b~unın 
tarlalarını ac ti · b3y len 
cıl(mışlar, öğ1 " kadar t"rl".da 
çnlıstıktan sonra c!:mek pi ir 
mek istemişlerdir. 

Bu maksatla a.~ .raktnışhır. 
ekme'k yap.nuş1ar ve 
sonra da ateşi iyice 
d n ta1 l •. tlnn uzakl 
t.c.rt.c, y ngın ı sondilrli1mıyeu 
ateşin etraftaki fun hiı:l.m tu-
t\Ujturmasiyl basfamıştır. ıı.-

mafih, taiıVikat yanılmcl·ad•t. 
Üslrüdar ''e Beyle z jmıdanııa 

komutanlıkları bugtin ~ an".m 
sahasında bir keşif yapa ~akla •• 
ayrıca zan altında l>ulunau ka· 
rı kocayı sorguya ~e'.keceP~erdu·. 
Endişe edilecek bir Kı}' olıııa.
makla beraber yangın, gı1zete
lerimizi makinevc verirl:~n ı a
;nüz üç istikaniette dcv:uın t..'1-
yordu. 

'Üsküdarc!a <la .. El' Yandı 
Gece saat hiı na. Üskü· 

dar. a da bir ev yamı.tllıtır. B :ı 
ev Yeninıahallede Iiro:!iu 001 a- 1 
ğmda Nurinin ikamt:t et met~ 
bulunduğu iki katlı bir ev ıu-. 
Ev yanara'.k çökm tüt. Ate in 
nasıl çıktığı bcllı dngıldiı. T ıh
kr"'kat yapılmaktı:ıilır. 

ıltahmutpa.>w:la ela Bır 
Pabriktı Y and1 

Sabaha kaey saat 3 te Mulı
nuıtp~ada Akarcalw n bır ya L 

gın çıkını B. Senaıye aıt 3 T.:ı
mar.alı Sandai)'e F'ab:til:ası t -
wamen yanmıştır. Yangımn u -
rJiçıktığı tıhkik ohmuyoı. 

--
~ 
ı-~-1 

hHkkmdau geldi n. D ::iıg n 
bi pek teı•bıyeli bir mahlu •lt.... 
Anlu.şılnn cennetten g ıyord L •• 

Sara h yret v dcha;et rrd : 
- Ne söyluycmnın ~· ru ı

ğum, eğfonıyor ınu ln b in lu?J 
Cemşit cevap ,.enli: 
- Bu hikayeyi sıze il •rıJ · 

mılailrız. Şimdi müsaade l'<lm 
ae Samiyi isticvab e\~m el~
yım. 

Ve gene ayni 1 ketleıi t l: 
ı arhyarak seyisin üze ne d g· 
ru eğildi: 

- Sami, Sami!... Beni işiti
yorsun ya.."" Tamnm. Söyle 
ba, yım bruın .. Biraz ev-ıe.ı 1''cr• 
!tadın yatağında bulduğnmm: 
Kobrn Kapello <mı.y•ı l :ndı ba
f?lllD. mı gelnıisi.i n 

- &yır. 
- Peki. onu om 

tirdiğini söyh ebihr 
- Hayır. 
- Peki, hiç o etrnfı-

:mzda. biz:m aleyhim~ tcrtib 
::laıı 'birisi olup olmndıC:.,._1 sby~ 
liyemcz misin? 
-~ 

rolgaila Bilyiik Kıti,>t•etfor 
Toplaııdı 

Q giıay'daki iyi b bet alnn 
m fillere verilen malfmiata 
göre, So\'VE:t kumnndnnlığı a..'jı
ğı \ olguda çok bü ·· kuvvet;. 
ler toplamı.,..tır. 

Roytcrc Gorc 
Royterin M ·omdaki muha

bir i şunları bildiriyor: 
Cephe. gn....risinden a.celc yeni 

kuvvetler getiren Van Bock, 
KafJsasyaya doğru girış lmoısı 
Rostov ile Volga fu.crinıleki 
Tank .sehıi olan Stalingrad lsl i
k.unctinıie ba.slnsıoı ııiddctle. 
rttırmaktadır. 

S01Jyet Tebliği 

Dünki.i Sovyet öğle tebliğinde 
deniliyor ki: 

21 Temmuz gecesi kıt..-ılarımız 
\"oronej bölgesinde ve Vo:ro~i
lovgradın doğu cenubunda dU~· 
nıanla çarpışmışlnrdır. 

Rosto/un Vari ..+i 

Rostof §clıri alevler içindedir. 
Ruslar burada fuzla dayanümı
yncaklardır. Alınan lruvv.etlerı 

şehre 6 kilometre yakfuşmışlnr
dır. 

Si 
- Ba.ş tarafı 1 i1U'ide -

lendiğine göre Fra.zer, Pas.ifi
ğiıı str.at.ejik durumunu ve va
ziy, tini mü.."':a.kcrc etmişt:r. 

;l.\11 traly · Teş W:ürli 
Vn. ington, 22 (A.A. -· A

v.ustralya Elc;isi Sir Owe'l Dıck
son dün Reis Roo.,,evclt'i z;ya
r edere'.k. Birleslk Amerikanın 
gtın:ik nskcr, gerekse mühim
mat bakınundruı Arnstrolyay.a 
yaptığı yardım<lnn dolayı ken

·ne tesekkUr ctmişt.ir. 
Amerika Gonelkunnı:ı:) 

Bs.5knm 

V slııgton, 2!? (A.A.) 
Beis Ruzye!t'in, gcncl1tunll'IY 
başkanlıgma tnyin tdıl ı Ami
ral Lca'hy 67 yaşındadır, 1939 
da deniz harekatı şefiiğmıien a
miral rütbesiyle te\ üt ,Imuır 
ıtur. Amiral ye-!rl ''a.."ifc<tinc der
b:ıt başlıyarrı.ktır. 

• 
pır 

E 
l'lcni holde, yc....ıkene, küreğe 
\C nıotöro elverişli Avnıp~ 
ld1:ri samlıl satıWrtır. tstclr
. rin lial~ islce1 ndc 
lUarruıgoz Yani ı- 'l 

mürucaatıa.n. 

• a y ı 

ayyare gö-. ... ~- • kaçmak · erken zabıta ınem 

Londra, 22 (A.A.J 
rikndan İn:giltemy8 lı:r.radau 
gönderilen h 1000 ~tıuı 
995 i hıgiltereye va.rmaktndtr. 
Evvelce y.ıptla.ıı hesap :rüzdo 
mı 'kayıp olı!!bil eğini gö.steri
yaniu. Ha!buli Vimdilcf D""' 
yüzcio YanmWrı ~.,, 

Bu uçaklwn lmJJnnpn pilothr 
çok Z&Il'.Wl • - .ınasi!esl 

kullanmaktadırlar. Bu pilotlar 
Kanad talimlerini ~ er
dir. 

• 

leri 

yak 'abıcı1ar kooperati
f ne ma ul rleri erildi 

Deri ve k:ösE:ie itb-ııitçı1-ın 
birliği elinde me'\-cut m ~aı •n 
t:ımnmmı te\'Zı edf!Ceb1nı H' ılk 
olıuak lk'Vkcz foonka.<ilna mil
hlın militarda. dc..--i ' er.1-tı< ı:ıi 
yazmıştık. Bu defa lumçterı r.e
tiııikm deriler stokunun A"'liılıım 
bir ltısmı şolırimiz ayakkabıı!l· 
ln.r koopera.tillue v1.:rılccek' ir. 
Bunlar ya.kında cemiyet men
suplanıuı tevzi edıl~ckt.ır. 

ı.nn tarafından yakal::ınan ~btJ 
bhlardan ehmet Şükrii.ıul 
durnşm.ru:ı dün Asliye ikinci ~"'( 

da yapümıştır. 
~unun yankro"cilik cürm~ 

tsmamiyle sabit olduğu i a.ı. 

bir gilne bıra ~ 

lav f t ŞI 

Sevdiği kadınla evlenme 
için htr~zlık yapmış! 
Zindankap1d,ı. Çardak m:ıhaJ-ı 

J<osindc b"r nrdiyedc yatıp it 1-
kcı.n 7ustııfa oğl:ı Halit adında: 
birı dJn geu me;.• a halind gt,-ç 
vnkt.c kadar cnlı tıktan &01111\. 

ha ·n nlmak için hal V4pur u in>-< 
le ... ınc gitmi ve oratla bir ka.D1\
pedc otw'tlrken uyumtL5tur. 

Bir miidl t sonra uykudan u
yanan Alı ceket cebinin bir Jı· 
JE-tJe kesilerek i inde bulum~: 
1050 lirnruıın yerinde olmadıtt 
nı görmüs ve d rhal vakaduu 
zc.bıt.ayı h<>b~dar ctmi~r. 

Kısa bir talıkikattnn soma 
zabıta bu c~ar hırsızı y'l.li:.=ı.

uuna3a muvaffak olmuştur. V J.

kanın faili samkalılardan lbtıp 
cğiu usta.fadır. Kendisi su tt 

uu tamamen ıtır f etmiş ve ı-.... 

mı ı ki: 
"- Evl tim. Bu p t'll 

ile ü5tum ma elbise v .ı. 

yakkabı tedarik edecek ve vdı 

ğlm kadına da iki tane nltJn hı
~f'Zik. manto, iskarpin ve çcı~1 
alacaktım. 141ıkat şimdi yakalan 
dım, ne yapalım., demiştir. 

Tra.ş bıçakları 
Cildi tahriş etmez, 

cildi yumuşatır. 

Her yerde 

P O K E R 
traş bıçaklarını araymız. 

iktisat Fakiilt si Delzanlığın_dan 
9.U-9-12 ders y lı :ı~ .ilk kanıpM.11 iştırfık edece. İktısat Faktllic:Ji 

tatcbcs mn a erlik e eı ı lın.ık u:r.cr.e ~'I Cuma günu sa:ıt e-:-12 ;ır 
1:nnda Pendilz. l! 3iOllU y ı wd kı t:ıbıu kararg lııruı muracanUan. (7!.ı 1) 

İsta 

• 

e • • 



TAZ.AN: M.S • .C-.gel TEfRJKA No 147 

Y6A0KALI 
Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur r.. ... ıNt 

. 
Hıılrftıeten Deli Kımtata Be Ye bamle ediyorsa Yemiş de •• 

Bel lıIEllllitı b!rtirlerm1 yiyor- dtrece dıırgımdıı. M\itanadıye'.J 
lmnlı. Her iki taraf ta p]!;p g& l.eud!sini kormnıya oalışıyorou. 
mele ~ çalışıyordu. Ve, )Jövle ll~, ikide birde etrafına, bar 
J:iderı;e ibwıla.nzı ~ ancak taralı: ~ ıııallıvor ve, söyle· 
tlir talihe bağlı kalmış clac:.k- lliyvrdu: 
tı. Hangisi diğerini bir bsya - Ne olacak bu kispetle? .. 
getirirse o, galip gelecekti. E- u.. ..;ı..ın+mer arıısında Me-. 
fer giremezlenıe cftreşleri süre- -~;;;;;-~ on dakW 
oek ve beınıber kalabilecelı:ledi. L.."'-- ...... ~- ""-'-''-'""' .., 
Bır. n~>ld. '"'-" u ....... _ .. a .... ,_. .......... m .. ..-..... .,....,u...,...,,~ . .Dlt, _......., ...,.,,, _......._ ....,.Q on daltilradan soııra Yörük, 
.... bir .. __ L g·........ Kel :U:emi-
y• .... ~ ....-~ ha-mı tek ~ buda)'l3ıl'ak 

•fi. buda.yarak altımı •lımştı. Uıı.. bastırdı. Meıno, ................. u. Yd· 
te de ters kepoeıye ginıı:ı,ti. Aı: ~ ''~ u 
...._,_ " . •--'" ...... yr- rli.,~ sarma filan vennmıek i · 
......,. ... em13, ,~ııon.u. ,..,.. Mft biizillm'"·'"" Yörük, lıema· 
de yüz krvama gelmiş iken lıle- ~ bekli~"':;. Yöriiğiiıı be.c· 
miş, kuvvet zoruyla ters k~ Iemesinde mana vardı. Birık.ı
Yi söktü. l>'akat kispeti zordan bire bir şeyler yanacaktı. C 'Z· 
•yırtıldı. Memişiıı kispeti dikiş ··z1 · · Y'" .. • d •· · en, go ennı Ol'llire ı«mlJj. 
yerinden yırtılnuştı. Değiştir- bakıyordu. Her halde htu;rmnı 
mel< liızını geliyordu. Cazl~r. birdenbire kaldıracaktı. Nit ,. 
mudaJıale etti. Güreşi ayu-dı. kıiır. de öyle "aptı. Kemanede 
ilıfoın.iş, ayağına bir balıka kiıı· dururken birden hasmını kenet· 
pet giymek üzere seyircilerle İ· liverek havalandırdı. Ve bır
cıne girdi. Kendi kendine söy'c- doobire sarmaya girdi. Fakat 
ıııiyordu: Memv, Juı.pana girmiş bir do-

- · Fena oldu bu iş!.. muz g1bi birll.en ııi.lklndi ve, sar· 
Arkadaı;lan eordular: mayı söktü. Yörük, tekrar ki!· 
- Ne yapac~m _§'imdi; maneve geçti. 
- Fena oldu dedik ya ... A- y·· tik ~"ü ord Hasmı 

yagıma bı r kispet bulsak bile or . • "~ Y u. . • 
uymıvarak.. ln.aanın alı'!l"ış ~okd~aliık vlae a.ckı lk~vvetltoı lok.u· 
lı , · k' t. "--"a.dır !!"Un an o y o ay zap unur 
enuı ı>ıpe ' .,.,,..... • taıoınd d""""'' B f . h . 
Mcmiş, pthlivanlardan biritıin an "'!>~· u se ~ı a,&· 

i<ı>·Jl<·.tini aldı ve, giydi. Bir pelı· rcını ka?Jkladı ve, yırU.tkla .ı. 
li · . •h kis tle .,.;;rea- Arınıp ~!ışıyordu. Nihayet 
vanın > e ancı . pe ,,_ . adJ, ttk paça bularak ~<'ki,.,-+.ir-

:ro<sı kadar fena bır f1eY yoktuı . d.· M · ad ı. '"th' ı ·' 
Çiinkil ki>ıret ayağına uysa da· ı. U• . e..,_ m.~ 1 şo uyo" •l . 

tu ıııu.lıa:tkak biı• tarafından ,,t· \ Mffl}ıo, b~ tüı'Nltı_hoyun vyc;.m~kk 
rur H.-r ı:><•hlivarun . kendi kis- ı~temıyoıuu. ı ayet onı 

ti ür..,,irken a. ""'gı· na vnt~r 1 h. ::sn:ını. ay"15 altm.d~ kavrıy.ı.
P"' g :. '"· · rak ılen dogru suı"du ve açtı, 
w, omı gure vazıyt't alır. Hal· B d ''"''f ı ed ek .... . · b ki: t di- b" mı an ..,... a• e er r ... c-
buki_, ya ancı Rpe .. ~er ır ı('(r Mcmfl küntevl vevincc hu
pchlıvarun a.yagına gore vat- •· . . .. 

t.n · ld ""nda · Nr durdu. Kurtulmak t4"1n canavar 
nruı ve yeri'" ıış o u., u ıı .. b .<ıl ı 
~a pehlivanın vücııJunı~ vu- gını_ ~ırpınmıya ~. a'_,ı. .., 
rur. Kispet vurm'lt;ı çok ıena· Nılıayet. kunte~ ı d.,_ SO.ttıl. 
dır. Pehlivanın güreşini yan kı· Hsletı nezı<" ırelmı~ bir hasta 
la.r. t<;te"ou, sebepten dola), \1e- g)b. z.ı!'lu W. ~uırı haml~ler y~
nıış k•~krlcniyoı-dıı , haklıyd ı l>t)'orC:u. Yonık, tebes:Jum Nl· 

MeıııişHı ayağına giyd.ı;:1 yc:,ıdu. Hc·rkl'6 anlamıştı ki. 
klııpet. biraz boldu. K:ı.:na.k1a• ı ı Memo, yeni~c.-cektır; Fa.k~ ha~
düş!iyordu. Küfrederek, SÖ) Je. ~1 bıraz ıu:ecektır &yırı: .l.Er 

ncrck kazan ılibine geldi. Ya~· bıı.:ırı.v•>"du · 
ıamu·:tktı. Yani yağım ta?Rli"l'' - Ha~·di Y'orük ! 
ccr..ti. ca,,g:ıı·, sordu: CarJUk ol'· 

- Menuş. bu ne 7.0~ be" 

1 

G{'\ ltaldın Yörtik ! .. 
_ N> yar.:ı,lım Usta! Zo .ıa· (Ark .. , var) 

ılık ışte .• Fakat kispet yırt·ldı. !==::----::==:--::===== 
- Bu, çok fena!.. • :.::, __________ _ 

- BakRana. usta! Kalç m· 'l A k J"k • l • ı 
dan diişiiyor kispet . . s er 1 lf erı . 

mı? :::::nki::aa~ul:~~,:~~ 1 ::ı~: ;:1!~01~~~1~·~~ Sb. ,a-
Bu da bol ,,.t:ldi. Tam Mustaf.ı. ... ruı (24) a.93.t ı.aı·fır.du ıub<'mu~ mıi-
ya yemlik olduk l:ıe!., 1 ıoc .. •t:"rı. Etmedıklrn t«kdird• h•k· 

- Fena .. idare et kendini. l~n ı"-" (1076) """"' kanunun m•'-· 
Memiş, meydana çıkt>. Mus- ı ... e ı tnahsu~una gurc l\111.1nl('l~ :ra

tafo, yan yan bakıyordu iıi.ıuc· J>•l•<·~t uiı: olun· . 
tin bol olduiiunu görnıil~tiı. , .- ıt Bcl«ltmir, Sam: Arın, Ku.,,..,t 
!M:emiş epeyce oynıyacagına ka- ı' ld<T.dıyart'ill!J, Falnelt Gılııı<I, 
ni oldu. Hakikaten de böyle ı,J. Rdl N<run. Ali N•kı Erenyol. 
~~nl':'tafa. ne kadar salıyor ' Hnydar SoJı,_ Toh1·. 

fstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden : 

94~/ 1833 
l!:nıııiyet s~ncbgına bor1,,lu ol::-t HC! .. s,r, fs.;. s·. t ~ra;l r.e ııan yvhlt- \ebl:.ğ: 
Hasan B..ı..;ri hayatta iken. B-:-yoğlur.d. l'lü.~rym;ıg"a rrAhallesir.-de lur

larıP,J~~ sokai"T11"':ı e...~ki 32 yeni 38 nuu:aralı i.-4:~.-; biT e\·in thrn:ın11n1 birinci 
d~ı·eced~ jpotrk g&"tereİ-~k 16/10/916 tar.hlrCK> 2"376 fıec-~p num:ıTa.sH~ !'fMD.

d'&ımıızd:m ııldığı 300 lira bort'u 14 5 '9•1'\ tarıhırıc· koıd;;ı~· i.id(!n1ediginde-n 
faU lcon~ısyon ve ma~arıfi il<' bf'rtl.bf!'t t·orÇ 224 lıra 89 kt;ru~tur. Bu sebep
le 3202 nunıal"1llı kanun rnuı~fbinc<' h.-.k. da tcr •. ~~k:ibi baııtiaımak ü~re 
tanziıTl olun~n ihbarnan1e borı.·1ı.;ı~un 11.u iil\ ,.ler •. :ı-rrıı•de g()E;.terdi&i ik~c1clga
tun~ gtiuderilı:niş L">f' de borçlu H.uıar, E · ·r ıtı.tn olduge anl.-~JJm11 ve tebhi 
yapllamamLŞbr. Mez)ı.Ur kenunu~ ~ı; irti mMide6i vetaL lıali.rıde tebli:atın 
Uc\r. suretıle ycıpılma.ıunı Jmirdir. Bort;)u ölü Hasan B&r~ mirasçıları jşbu 
Jlin tarihind'"n it.ibMen bir buçuk ay ı('1nde Sıuıd..ı•unııa müracaaUa .nıu
r'!>ll!rinin borcunu ödtmeleri veya kanunt"Tl 'kabule 4R)'an bjr itirulan vu
ta bildirıneleri l!\zın:.dır. Mira!.Cılar ipoh·S(J: kwt.rmazlar v...,.ahut b&slır-ın 
tıkibi usulil l'Ulresinde durdurmazlarıa '~~lcj gayri mes:ı.JruJ me-zk1lr ka
rnına göre Sandıkça aablacak1ır. Bu cilltU~r alikudarluca ltilinip ona f6Te 
hat°e!tet edılJnek ve htt bir!ne a)n ayr1 1hGam11111e tıtbliii makamına ka-
hr, &lmak U.erc keyfiyet ilAn oJur,ur. (?830) 

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KtU'Ulut larlhi:. 1888 • Se..-)'ttii: 100.000.000 '1'l1'k 11rası 

Şn.be ve Ajaııl! ııdecti: %65 
Zirai ve ic&ri her türlü iıanJılQ muameleleri· 

Paı-a biriktirenlere 28.800 lir6 ilramiye veıriyor 

Zır:ıal B•nkasındıı kumbaralı ve l<umbe-.z -.uf ıı.aıııanııcıa 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 deia çelı:ile<el< lnu'a ıı. -'1dllld 
plAna göre- ık.ram.iye dağıblacakbr. 

4 adod 1.- ~ık .,_ ı.. .... 1100 .... • .....,. .... U.. 
4 • .. • .,_ • ... • • • ıuoo • 
4 • - • 1- • 1IO 8 • • &1111 • 

4t • 100 • ._ • 

o ı K KAT: Hcsnplanr:daki pa .ıaı bir ııoıııe ;çlnde 50 lir•dan nPit 
dCJ~iyonlcre ikramiye çıktılı talt ~ ~ 20 :tazıası,.ıo verilecektir. 

Kv'ıılal' ~ diirt ıkla 11 Kut. 11 HKlrıuı, U B7,
IW n n Birincihiııw tıırlblcrlııılB ııelriJettkliir. 

• 

lstanbul Levazım Amirfiginden Verilen Askeri Kıtaat iU\nlan 

'Aı•i!ıda 7ımb "'"'""1n ıınzr.Mtlıı eblltmeleri biJııılarında ;ym:ılı gün, oaat ve mahallerdeki &!<eri Sa
tın Alma Xomlsyo~ yapılaca'dır, Taliplerin belli ftkitlerde ait oklutu komisyonlarda bulunınalan. 

CiNSI Mllltıı<ı Tutarı , ,.omlnatı llnıle QUn Saat ve Mahal!. . , 
1111• LLra Lira 

1 
lstanbu/ VilAgeti Daire 

Miidllrlüj/iinden: 
Madde 1 - İdare Mecmuaı:ının HtWr.ın H2 ayından bnıJamak ~ 

Mayıs 943 gayesine kadar 12 aylık niish()f;ının prtnarnesin• göre 23 '!'.,... 
942 gününden itibaren 21 gün müddetle açık ekııiltmeye konulmu;,tu" .. .1 

2 - Mecmua en aşağı 3 en eok J'O forma olacaktır. Lilzunıu l>'-

Odun , 
Xuru et, 
f!aınan 

6ıimaıı 
KlD'tl ot 

40f,000 
fl0,000 
JM,000 

aıso 

750 

lt/1/1142 
211n/942 
2.ll/'l/942 
IOIT/942 
:u.n1942 

15 
u 
15,30 
ı.e 

10 

•.lr olarak 40 formaya kad•r ayn kitap halinde illves! 7•J'ılMn)<tıl' 
Hadımkö7 Akpınar fCO'Dlaiarın bedelleri de mecmua formaları Cibi alacaktır. 
Hoşdere. 3 - Hor nüshanın baakı adedi 3000 dUr. 

5000 
20,oot 1 

118,000 
aooo 
4200 

Gelibolu. 4 - thale glınü 12.8.942. Çar;ambn gilnüdilr. 
Gelibolu. 5 - Taliplerin 7ilzde yedi bu~uk hesabile 227 lira 25 kuruş ı# 
Gelibolu. akçe.ini ihaleden evvel Mal Sandıtına yatırması IAzııı-ıdır. 

(5!7 - '1883) G - Taliplerin ihale aünü olan 12/8/942 Çıır;ıo.m\ıQ günü &nat ı! 
:AıJağıda ya.zili J!levadıa karuJ.ı zarfla eıııııH:meleri h1zalarında yaııılı gün, saat ve nıahailer&1cl es V-.ı1Ayet binasındaki eksiltme ve arttmna k~ınl:"!omına.. ve ~nrtnoıMY ,ıl 

keı1 .sa.tm alına kt&i9ojGiımda :yapılaca.!ı:br. Taliplerin Jranımf vı~ika!arivle teklif mektupla.n.'11 renınek ıçln de ıı..- gün VlJAyet dnıre mlldürlugune muracaatl.ırı. ~ 
Bıale saa.Uerinde.ıı bir IMlt -1ait olduğu kmıisyona venneleri. (1532-7763) . 

CJhısi llik~ ~ ~atı ~ &'iD. aıat "' -1ıe111. /stanbul Elektrik, Tramvay, v~ TüJlf 
~6r1!ı;~ ::O 1~ iffl:.oo>>. ,.,a19~ ıo,ao Adana. iş/etmeleri Umum MlldürlilğllndeP 1 
p • ..,.~ 7' 000 .., "' Mıdıtellf t!Pte 103 adet Ampermetre 200 RedUktllr 50 Vo!tmelr< "' 
Balyr. e&man 220.000 36.000 2700 ). a.~et Röle ımtuı alın.ıcaktır. Bu hmusl•ki teldi!ltt ol Eylı'lı 1942 gürı 

f 

a.......... ~. 25.160 3800 'i ,. ,. ll! '1'hilya • 

Dökllm smıan 220.000 21,600 1620 ) 12 ., ,. 17 ISilrl:. 17 3'• kadar aluıarak ihaleli icra edil~cei:.'inden malumenin ııerai\ \'e ",; 
Balya ıı:ıman. {()().000 20.000 lliOO ) • lıalı:kınd.1 l&wrıgelen ına16roatı almak flzere ilteldllerin Mııtro Hon ' 

f" Döküm l!l!f'llan 4-00.000 12.000 900 ). 10 ,. " 17 Sürt. lı.olında Levazım Madürlü~üne ınllrac1otları. (7735) 

J Odun. 500.000 1425 ~ ,. ,, 16 Akça.burgaz • 

Odtm. 
:Muhtelif na.kJiyat. 
Odun. 

ııw.ooo 

300.000 19.500 

H25 
1221 
1463 

Çiftliği. 

5 ,, " ~3 it u il 

4: " ,, 16 Kars. 
5 " JJ 

16,30 Kars. 

Aşağıda yazıh ~adın katıalı zarfla eksiltmele.'"i hizalarında yazılı gün. saat v" mahallerde
ki askeri satın lllma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplan
nı ihale saatlerinden lıir saat e\'Vel aiıt olduğu komisyona vermeleri. 

Mi'lı.tan Tutan Teminatı 
Ciıı!<i Kilo Ura. Um İhale gün, saat \-e mahalli. 
Odun. 7QO.OOO 18.200 1365 31/7/942 11 Trabzon. §JSı , 
Odun. 500.000 7.500 562,50 27 ,, ,, 16 İzmit po.ııtıuıe kar· 
8aman, 550.000 14.000 1050 29 ,, ,, 15 Doğu Beyazıt. 
Koyun eti. 00.000 58.500 4387 ) 
Sığır etı 00.000 4.5.100 3038 ) 28 ,. ,, 
Çamaşır ııabuntL 30.000 2331,56 27 ,. ., 
ı5ığır eti 13.950) 

16 Ardahan. 
15 l{onya. 

.Koyun eti. 19.530) 29.295 2197,12 23 .. .. 15 AnWya. 
(423-7390) 

A~ağıda yazılı meı.adın kapalı zarfla eksiltmeleri hiıııl.ırmda yazılı gün, saat ve mahııi· 
ler~ekı askeri satın aJıııa komfaı onlarında. yapılacııktır. Taliph·in belli vakitlerden bir saat evvel 
a!t olduğu komisyona lıanuni v~sıkalarile teklif mektuplarım v~eleri. ı (4.88-7589) 
LThSİ :Milttarı Tutarı Teminatı İhale gttu, Saat ve Mahalli. 

Td balyalı kuru ot 
~;.oman 

Kilo Lira Lira 
3,200,000 kilosu ma.~rafı hariç 7 k~. 4/8/942 16 H:ıdım:köy 
2,800,000 Uı,~ktabya 

Balyalı saman 
Mıthtelif n•kliyat 
Cuun 

600,000 30.000 2250 30/ 7 / 912 ld tv.mit postane karşı. 

Odun 
Ü~~UD 
Ooun 

1.000,000 15.000 1125 30. 7/ 942 1fi Tokıı.t 
500,00-0 16,000 1200 3/ 8/ 9-12 17 Ardahan 
4.00,000 12,000 1800 29/7ı 94'2 10 Ardahan 
500,000 16,000 2400 28/7/94'~ 9.30 Ardahan 
500,000 16,000 1200 3. 8/94': l t> Ardahan . 

Aşag.da yazılı ~vadın pızarlıkla eksiltmeleri hizalanrl'a yazılı gün, ı;ııat ve mahalle:-
dekı A.ııkerl Satmalnıa komiıı •orlınnda. yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komiH-ll 
ynnlarda bulunmaları. (560 - 7!l07) 
ClNSl Miktal'ı Tutan Teminatı İhale Gün, Saat ve Mahali. 1 

Kilo Lira Lira 
Odurı MI0,000 6000 900 5/8/9-!2 16 

27/7/942 15 
4/8/912 16 

28/7 /!142 15,30 
30/7 /942 15 
31/7 /912 15,30 
31/7/942 16 

Gelibolu. 
H:ıdımkoy 
Gehbolu 
Çanıtkkale 
Çanakkale 
Çanakka.le 
Çanakkale. 

'l'aze kaim~. 
Pirinç 
Zeytin uınebl. 
Kıımızı m<'rciınek 
Yeı>ıl mercimek 
Nr•hut 

200,()1)() . 

' 15,000 
10.000 
30,000 
60,000 
60,000 

9124,50 
7000 
8400 

H,280 
13,500 

1060 
1260 
2H2 
2025 

~da yazılı mevadtıı kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahller· 
deki Askeri Satınalma Komieyonlannda yapılacaktır. Taliplerin kanuni wcikalarile teklif mek· 
rupl:ı.nnı ihale saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. 
ctNSl Mikbrı Tutarı Teminatı İhale Gün, :;~.ıt ve :Mahali. 

Kilo Lira Lira 
Tr--x fıu.ulye 
PatJı~.ar .. 
Y t"O,"i! domat6tl 
Kın.o.ızı domates 
Si\'ri höber. 
Odur. . 
Tezek 
Odun 
Koyun eti kavurmuı. 
Sığır eti kavunna.sı 
Koyun eti kavurmaaı. 
Sığır eti kavurmaın 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 
Sığı:- eti. 

48,000J: 
24,000) 
24.000) 
24,000) 
~.250) 

1.000,000 ) 
l,ll()0,000 ) 

500,001) ) 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
13,50') 
13,500 

853,000)' 
852,000) 

25.775 

18,500 
12,500 
18,500 
12,500 
15,600 
10,400 

1934 

1650 
1388) 

938) 
1388 )• 

938 ) 
l170) 

780) 

10/8/942 16 Erzurum. 

10/8/942 l6 Kars. 

10/8/942 16 Ardahan. 

10/8/942 16 Ardahan. 

11/8/942 11 DeV!"'.k. 

17 /81942 J 5.30 Edremit. 
1~7 - 7908) 

~da yıwh mevadııı p:.arlıkla eksiltmeleri bizalarmda yazılı gün. Mat ve mahallerdeki 
A"1ıeri Satınalma Kt'mi8yonuııda yapılacalı:tır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyona 
gf'lrııeieri. (56:> - 7906) 
ctNS1 Miktarı Tutarı Teminatı lhale Gün,'Sut ve Mahali. 

Kil o Lira Lira 
Pataıeıı 100,000 32,500 
Odur. 450,000 18,000 
Odun 900,000 32,400 
Odw:. l,M0.000 54,000 
Koyun eti 35,300 28,200 
Sığır eti 35,300 21.100 
Patates 29,000 9,860 
Eığır eti. 10,0GO 10,000 
A>aktan koyun. 1Jaı}. 400 
Oclun. 300.000 
Koyun veya 11ğır eti. :S )INIPl:i 
T~l balyalı kuru ot. 125,000 
Tt-1 balyalı kuru ot. ~.000 
Tel balyalı kunı ot. 125,000 
Tel balyalı kuru ot. 126.000 

6000 
2500 
8750 
87W 
87:1() 
8750 

1350 
2430) 
4.050) 
2118 ) 
1588.50) 
709,50 
750 

900 

656,25) 
656,25) 
656,25) 

27 / 7 /942 16 İzmir l.J\· • .Amirli~. 
28/7 /!!4,2 10,30 Kar:. köse. 

28;7 /94.2 10 

1/8/912 10 
25/7 /94.:? 11 
25/7 /'.142 11 
24/7/942 15 
27/7/942 16 
T1 /7 /94.?. 15 

Karalıos<·. 

KnrakÖfıt. 
Bolayir. 
Boiayir. 
Yalova. 
C'.ehbolu. 
Rami Metris Çiftliği. 

__ 656__.,2!:1--.>_29 7;!H2 15 Hadtmlwy Çilingir 11öy 

Kuynığiyıtı ~ 100.001) 
lı:ilo koyun eti ve 100.1)()() ltilfJ 
sığır eti pau.arlıikla ~tm alma
cııırtır. lJ:ıalele<i 7 )8/942 CUIJl8. 
günü ı;aat 16 da Erzurum aske
ri eann Uma. komisyonunda ya
pılacalııbr. ~"llll etinin tahmin 
bedeli 105.000 lira, kat'i temina
tı 13.000 lira. Sığır etımıı talımin 
bedeli M.000 lira, .lı:at'i tfminatı 
8000 liradır. TalıpkTin belli va-
kitte koıniıw<>ııa gelmeleri. 

Aşağıda çins, miktar ve kilo fiyatları yazılı kK:ş kalem ya.ş 
sebze 25/ 7/942 Cumartesi günü eoat 12 de pazarlıkla satın .alı.1a
caktır. Hepsinin kati temiıııı!.ı 8930 liradır. Şartnamesi her gün 
krntisyonda görülebilir. İstekli:erin belli gün ve saatte FındıkhJ:ı 

(538-7796) 
• • • 

SabA alına komisyonuna geıme;er~. (569 - 79).0) 
C1Nst Miktarı Fi y ıı tı 

Domates 
Yeşil bUber. 
Bamya 
Patlıcnn 
Fasulya 

Kilo Kl'!'. Snt. 
5000 18 80 

15000 36 30 
3000 4'2 50 

26000 32 w 
180000 26 75 

• • • 
Evvelce ihalesi ilan olunan {!') ton •ıı.de yağına talip zuhur 

36.686 hı-a 70 kuruş keşif b~- etmediğinden münakasası temdit edilen mf,vz,nılıahiA yağ tPkrnr 
delli Etiın61ut'ıt.a bir depo inşası pezarlıkla münakasaya konmı.~tur. Evsaf w huHuf.İ. ,artları kc· lı 
kapalı zarfla eksiltnıiye k0>1- m;syonda görülebilir. 45 ton sade yağı biı· istekliye ıh~le f'.:J;,e
muetur. lh:ılesi 5 '81942 ~arşam· bileceği gibi 20 tondan aşaj;ı olmamak şartı! .. dııha az miktarır.a j 
ba günü saat 11 de Ankıırada talip çıktığı takdirde de ihale~i yapılabilir. Bf'l><>r kilo""'"n 
M.:M.V. 4 No. lu satın alma ko· nıuhammen bedelile asit dererl.!l!i ve cinsi aşağıda. yazılı şeki.-i<
misyonunda yapdacaWır. tık to- dir. İhalesi 3/8/942 Pazartesi gü ıii saat l O da yapılacaktır. T .>· 
ıninatı Z'lCYl .linıdır. T:ıliplerin liplcrin kati teminatlarile Harlıiyc>de Yedek Subay Okulunda ::;:.. 
ka.nun.i veslko.hıriyle teklif ıırok· ' tınalma komisyonuna müracaııtıarı. 
tup.tannı ihale ııaatinden bir sa· .% 7 asitli Diyarbakır erimiş ve süzillmUş 207 
at eVV>PJ kocmsyona vermeleri, " 7 asitli Kars meneeli e.rioıis ve sinülmll. 210 

(526-7757) 1549 - 7~35) 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Küçük tasarruf 1942 IKRAMlfEIERls1 
h 1 1942 ladel2000Linlık=2000,-, 

esap arı ı • 1000 • = 3000.- , 

iKRAMİYE PLANI : : :; : !;:::::: : 
KEŞ iDELER: 

2 Şuha • MA,.,., a Atusııı-. ~ ııw.
cııe,rtn tarihlerinde yapılır. -

10 • 250 > = 25oıı.- ' 
40 > 100 • = 4000.-~ ' 
&O > 50 > = 2&00.- 1 

200 > 25 > =5000 ..... , 
200 • '0 • = 2000.~ 

2 
.A.~'<Lgırla einf., ııııkt:ır ve fiyatları yazılı iki kalem yııtl 

z~la 25 17 912 Cumartesi günü ~·at 11.30 da pnzarhkln 
alınacaı<l;mlır. Hepsinin kati le!:' inalı 3930 liradır. Saı tıı 
her gün- kumiı.yoııda görülebili;-. ı,teldilerin belli gün · ,.~ ;..< 
FınılıkhJa S•tınalma komisyo·una gelmeleri. 

ClNsl: Miktarı Fiyatı 

Fa6ulve 
Baın~;a 

Ton Kuruş Snt. 
90 26 75 

5 42 50 
(568 - 790<11 

• • • 
3000 ıla 6000 ton buğdaydan ı Komutanlık hirliklt:ri i~· 

un yaptınlacaktır. lfapaL zarf. ton pıatates 24. 71 942 cuııı• 
fa ek.~ıltmesi 28, 7 912 J(ünü sa- saat 15 de pazarlıkla sııtı!.,. 
at 16 da Balıke"irde a&keri sa- nacaktır. Muhammen ır 
tın alma komisyonunda yapıla· H.900 lira olup kat'i ı..'11l 
raktır. Tahmin fi:;·atı kılosu 4 2245 lirarlır. Şartnamesi ıırt 
kurnş 40 ~antim, ilk teminatı koıni.,yon<lJ. görülebilir, !~ 
H .320 füadır. 3000 t1Jn için ay· !erin belli gün ve saatle F 1, 
11 "" 6000 ton için :ıyn teklif lıda satın alma komjS)'~ 
dlınacaktır. İsteklilerin kanuni gelmeleri. (511· ' 
w·~iımlariyle teklif mPktupları· • • • 
m ıhale sııatinden bir ~aat evvel Kuyruğu ile koyun (·till 
komisyona vermeleri. !osu 90 kuruş, sığır etini~ 

(!27-7394) kµrıış. l{eçi etinin 61J ~ 
• • • Üçte iki kuyruklu kııyun 1 

6.1,663 lira 25 kuruş ke.~if br- te bir keçi etinin 80 k''1 

aem Atlv pazarında inşaat işi et alınacaktır. Temiıı~l 1• 
kapalı ı.arfla eksiltmeye kor· liradır. Şartnamesi kon11; 

mui1tur. İhalesi 30ı7;942 Per- da görülür. Taliplerin ~ıı 
şembe ı;ünü saat 15 de Ankar .. - vesikalarile teklif mektOP 1 
da M. M. V. 4 No.h Satınalm:. 3 81 942 Pazartesi günü~' 
komi•:•"'nunda yapılacaktır. tııc e kadar Kara Askeri Sa'.1 

temin tı 4433 lira 16 kurn~tur. Komisyonuna vermeleri. <;$ 
Talip!Min kanuni vesikalarile (482 - 1S 
teklif mektuplarını ihale saatin· 
den bir saat evvel kom isyoHa 
v<:'rnıoleri. (479 - 7380) 

• • • 
15 ton kulp ipi pazarlıkla so.ıtın 

• Jırıt-tt. kt.ıı·, Tahmin bedeli 27,000 li· 
ra, v. .. ti teminatı 4050 liradır. T;:ıliL .. 
j1..rır\ 25/7/942 Cunıartesi gılnil Ra .. , 
11 de :\nkür.ada r.ı. 1\t. V. 3 Nc.!ı 
b.ıtın Alına Komisyonuna l!t>lmf'lı..r ·. 

,ı;;n·tn;.unc ve nüO'ıunesi Jıtonıifvor.

d görulılr. (533 - 77911 
• • • 

• • • 
Beher tonuna 150 kurıı;ı 

min edilen 15,000 ton 1 eı; 
tahliye işi kapalı zarflıt . ' 
meye konmuştur. thııl~~, 
942 Cuma günü saat 16 >J 
karada M. M. V. 2 No.1 1 • 

b ima komisyonunda yal Jiı' 
tır. lJk teminatı 1681 ııP' 
kuruştur. Taliplerin kail~ 
:-ikalarile teklif mckt~ , l 
ıhale saatinden bir sa3 ~ 
1'omisyona vermeleri. ";,.~ 

Belıer tonuna 450 kuruş talı- _______ (560 _ 7,,.. .1 
ıııin edilen 5000 ton nakil, tah- -----' ,,ı 
mıl ve tahliye işi kapalı za .. fla 
,,k siltmcye konmuştur. İhalesi 
·, ~ 942 Cuma günü s:ıat 15 de 
"ınk:ıradıı. M. M. V. 2 No.lı sa· 
1 ın alma komiı;yonundıı. yapıı:ı
wk tır. Teminatı 1687 lira 50 
kuru~tur, T~liplerin kanuni ve· = .. =h=l=b~=.=.=ç=.=m=.=1=0d=d=1.=5:::•:::_,-:f,,, Fikıı.fariyle teklif mektupl<ırll,ı ~ ~ r r 

ıball' ~aatinden bir o;aat evvrl N•ırı,.at MUdllrU; M, sarıı' 
J(bmısvofla. ırerıneleri. ~aaıld-öı yer: (H. Beki,. Giirt#I 

ı 5:\9 - 71<6,J) • A. Cemaleddln Saraço1i!• ••' 

• 

1 
1 


