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VEKALETİN TEBLIGI Ticaret Vekili 
Doktor Behcel ~ en mühim lfln 

ekimi arthrmalı oldupRU siJglllgoı 14 
Tebhzda bir kaza neticesinde batan Atılay denizaltımızda şehit düşen 

. raman Subay, Erbaş ve erlerimizin isimlerini bildiriyoruz Vakii, lzmirde tetkiklerine davam atti 

Şehitlerin ailelerine Hükometçe yardım edilecek 
. ~ra, 28 (A.A.) - . • • ·- ., ~~VVVVVV'VVVVVV~'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVV'V 

nu~ıı·: Baş-v<~ten t{:blıg e::h.-ı t-roo.ş ve e:'in isimlerini büyük bir acı ile bildiririz. 1 Gv. Bnb. Sadettin Gi.ircaıı (1578) .Komutan, Gv. 
b:l 1~. Ti>ıııınuz 1942 tarihind t:.· . Şehit olanların ailelerine hü.kfımet.çe Jmnun.i yaı- Yzb. SE'.bati 'llaşöz (1697) 2 nci Komutan, Gv. Tğm. 

lzmir, 28 (A.A.) - Tieart3t 1 
Vekili Dr. &mçet Uz, bugün ö~
leden wvd ticaret ve zalıi.re 
borsasina gitlerek tüccar ve 
simsarlarla görüşmüş, rouht• . ..J.ıi 
mev-mlar ~rinde tetkikler ya.p 
mıştır. Ge<;en ~c mahsulün-

HüSREV 
GEREDE 

.. tan Aılay'' de.ni:t.alı gem· . e ır ~aza nooces.ınde dırn yapıla<',a.ktır. ' Ikuıf Bay:'kal (1808) Stajyer, Mk. Y.ııb. Ahmet Tü-

~-----~~;::==~~~~-~~ım;;izd;;;e~ş;~;h;~~o;lan~;38~su;h;a~y~, ~ .. ~A~t:ııa::y~de:n:•:zal~n~g:fnllS::·:'i~s:u:ba;:~~-ı:aJ'l~ı;uıı)a::::rdır::~: .. llE~~ı ............ ia~(Son:::•~Sa.:yfa.::~s~s:n:t:un~4~de~):.._. 
den kalan üzümlerin ihracı me
selesi ayrıca 1etk.;k mevzuu ı:.J.
muştur. 

Büyük Elçi Berlin 
den hararetle 
uğurlandı ~- - r LL-ıt.~~--- .,,.,,,. 

Borsanın tekrar faaJiyete ~ 
mesi ve serbest piyasa.n.m ~·d
niden 1.lmruJma.sı dolayısile bo·.-• 
eada bü.,ıük tez.ahi.irat yapılmış, 

........ ,...,..~ ... •--YT\..-.. ~ .................... ...-ı.. ~ ....._, 

~~~~~~~uk'~ Mihfef fa(iy0sii;r::O::,a~ 200 Alman 1 AFRIKA'DA fi -RWSYA'DA j 
~~::n~~ r dinlerken ~~;~~~;! tayyaresi Kareılıklı taarruzlar Don nehri kavsinde 

""' hlikfımeıtin bu karaı·ının d..r 
ğurduğu 1.lD'.ıUmi ferahlık ve ı:ıe
vinç tebarüz ettirilmiJ;ltiı·. 

Berlin. 28 (A.A.) - M('mle 
ket.ine ·dfümıelcte olan TUl"ltiy 
büyük eklBi Hü~rev GC'red·~ b 
ak,'jam Be.rlindc-n harokct et 
mişt.ir. Biiyiik elçi istasyonda 
Führer adına. devlet nazırı Dr 
Meissner ve haıiciye nazın Voı 
Rİl'..ılbcntrop adına hariciye mfo; 
teşarı Voıı Wci7..::;aecker taı afın 
dan S'<:lamlanmıştır. Haı iciv 
nazırlığı daire §elleriyle bi~Ö 
devlet VC' ordu mümessilleri v 
parti ileri gele'lllcri ile Tür!ciy 
biiyük elçiliği memurları ve kor 
diplomatikıt.en birçok iiye ista..., 
yonda Büyük Elçiyi ugm·Iamı. 

r.orı~ı" alı t~nl.~rı I a;h~ksız.bir ha- Y 
t:-1$ ;u~:bi~~~ ,-ı,~u:_ h<ikimiy,~t w~~·sipZıJ- ~~~:11: ~:=. Birmingham tekrar baeladl muharebe ŞİddefleDdİ 

Ticaret Vekili ekmek mesele
si, buğday işi, diğer hububat ve 
gıda. {Oaddelmi, n-iyi-111 eşya.ı:.ı 
hak~mdalti ı.'hliya~lara dıı.ir 
kaymakam ve belediye roisic
rinden izahat aldıktan ~onra 
vaziyetıten m<Wınun olup olmıı.
dı'k.lıirını sonnuş ve hepsi va~
yetin çok düzelmiş ~ halkın 
çok memnun olduğunu b<.-ya:.ı.ı 
etmf§lerdir. 

·•n"'lol~~k ile ne d,e o:'~bi~ •. cnfı~~1leketıerf1!3 na hükümleri h • b.. .. k Y 
- 'Ri 00 • , twırı u11ıu1nı- A'· K ıe rıne uyu 

ve Den !l: Ye, bir lntiMp bi ks . ıı.ursıruz. aba-
D. ..... ~ <>kra!'ı llardıT Da- ~. .: C eı1.IJet hati kanun'l mı Ve ıı•ddetlı• bı•r -~ını]a ln" • H\.taforliiklcrde bu- ı.. •• 1 
,t.(>.r~}[ \ uş. tnı.;, bir gölgPfi 1-:1- lı t Ul.ulll'Sumız? 

lngilizler geçen 
·Çarıamba günkü 
~evzilere ·çekildi 

fA.A. telgraflan.1.ikıM 
ku.Uisa edilmiştir] 

Merkezde kuşatı
lan Rus kuvvetleri 

imha edildi 

.d~ •asınar- . 1I ' . .. • Vw.(:; yo .; u~· taarruz yapt 
,"'4u bahsctm·. f!/· albu~, Arıgl-0 - SakMm Bazl nıemle· 1 re Tntınıur ~ . em<:>'h.-ra81lcrini 6adeı·e hi'I" ketlf'r biitiin 
'nı~Jer. ,"M·· ~- - k<:n'l<'d'!fa adil..ctmek köW bit ~~imiyetleriM 
nıa.n efk~ u- ;:,Yet tna4ulü d-0ğil8e muiıa:c ragmen, iılcal 
oıınuıy · . u-

1
k lroyu. bir ceh.al-et P..'1,,,1•1·,1;r iremokrı:u'liye e-

ı.h Ynn ;ı,..;'t ' "' " · · ~ YoUaru 
6 

.. .~ .. credelci demokra.-n rn- n:jememıı; de-
ıİ1rrtias;ı ınuh~ l~':"~ bakınız. H(1rbin c;; !~- ğil, hatta çok 
rnel olan -~ t etlı ~f~rında bile Mil- Y~kla.'jamamı<; 
!!1Ugalatayı h14 ~t M~clt.~i haJcikati anvor. bır durwnd:ı-
g~ vuı-ınay "?- l ef!'Ullyetler ktJ§fetmeğn çuZı- dırlar. Bu me•n 
M'ıhver ra\~ u §ly<>r ·~c ba§1Jr.ıkU 1ıar §etı<üm leketin tarihin-
~u Müt::ılfun~~ ~~Z »ı.ıllctin bıA. fı4k1cıı>ııı~mu- Jen,_ fikri geliş.. 
ga kUt"f1ı . . ~. :1~~uıa ehernnıiyet t>erıti- aıcsmdı:n mfite-
borç biliyo 0 •.r. gııu tmnfo ediYor. vcllit bir no:c-
Oenıokt·alili~ı1' e >in ~ı.>~~a, Mihver ,nemldi.f'tle- ı::~nın ncticıı•ı::i-
nP. sero,.k o'd . ~'"' mc:;,ar -~UciUunu, diııl~ ]ır. Bundan do-
~l ıınu kı ·,., ·aun. !Jıııız. Alltnd1t ne kvuloı· ızt~- tayı milli hiiıki· 
atı "" • mp v · ·z · · :Yeır . t: uıı tı, ne lı'rCtdar !(İ<jrır.n- .nıyet rejimine 
Rn.zı Arat ;-;ı. Mk, ve .. ıo la zapf~<Wen arka !;e\ irip ta.-

hnrrı-rleı · ·' n:'1: l ıyet! hnkkiiru ve is-
h • .ı..lritni) {'t :nı~lı t~~~a, ~t.t-
ını lehiııd cıı- HÜSEYiN CA J toı-Iuge mı gay-
Vazınıı) 4 ,ı\V1~ = H D YALÇIN tet ':'e snı~im1: 
lı r. N. NJ ~ r. . = ve,t. ile. ~07:Ie:·ı 
laı· ıh 1 kı aleylunde bulun • mılli hakımıy>.:t 
hind~ t~:rıhr. Fa.kat nıç.in aı:~: nooefine drkarek engelleri ku
d1ktatöıı~~anlar M.ihv~rden ve ~=· Y<>!u kolayl~'.)brnuya mı 
' hn;u.;ın , c-;'1~~ ~~a al·yv, ~ :..malı; . 
• öı'nlııı Müt.t~r~ı fıkır bayan .Mihver rndyosunun id<lia.<ıına 
'ı ın? Mıhver l .deıden ü"r~t gore, milli hiı.kim.iyet nakaratı
:rap rnılhmıirle~a. ~o::ııı b11 .ı... nın ~tın<ia, mutlak, memle
.kab·1tfü'e k nın ucı't~ mu- ketknn mukaddcratlfınnı "'Ue-

a.naatı · · · d " rıru nı rıit.n hT crını saltıkla- ~ın e tu~.n ufak b.ir zümre var-
de r>a..'} ım~ı?0:! Kendileri üır. Bunun en biiyi.ik misali <le 
rı~ı'J"rılt•kt illr-nle ~~ııı~e ecaı::bi Jbneıikafür. Hudutsuz snH!ıi
hıl .: tıı.J.,nnd ~~n ı kol tP~- Yı::tler~ malik olan Roosevelt, 
•ll :u~ ü bnşk:n dolayı mı •lVIU milletin ar"LU.su hililına olarak 
•:-dıyorlın·? li ı:ıııhnn. da tatbik Amerikayı h~:ı'be sürü.klcmişl ir 
Raı1hra eı ald eidd. · · · 
nuya,. 1 ''E1 :e~etlere hi~ v~~r,- .Bu muaiıaze bir milli h:iki-
~ ço Çlr'kin bir iftj ~-. rın~e~ taraf.t.anndan gelmif} ol-

M·' 01~ıı·a bir MUsır ra. ~-ı ıdı bt>Jki bir mana ve ~:ıyrnet 
ıı.: tun.arı c~k· ıman • A.ı-.ıp ifade f'<lerdi. Halbuki bir rlik

:Yanl.ı!? nüitalc~ urnuııuyC3ihi tatörlüğün kentli J>rensiplerl a
• 'k ~tlı?ıiyatta bul s :v kooe'hi!e. )eyhıinde ~z söylemesinden baş-
tu clıızeıtnıek v.ızi?1~t~ ~'J.- ka bir şe~ demek olmıyan bu 
fı~.A"runa dcvıcu~ ~ ~ır;s- ~~idi biz milli hakimiyet re
Mü&l;?lunrın ınakaıeıen ın~u ,er? Jımı~e kar~ı gayı"i ihtiyari bir 
tı•n ~ı:~~~~~u radyo JW>~n:.~~ ~dıı· ~~ . hü~e~ added~t.z. 
tmı 1 .... r-..ı:ıa, sadece b ., verulerın ıddiasına g'>re, 
nirı .c u"'.nn._nı.,kıe kı. ..... ı __ u no·~- J demokrasilerde memleketin rcu-
,_~ san1nl',ıy ... ~...;h...,k-~U<U·1ndnlo- ka&.ier:ıt1 k;V>ı'ik b" .. . 
11:.trlı'kl ~.·~ ·1erı..,,; . 1 ., ~ ....,.,. ır zunıre11ın 

a~ını ania.tn ~ ~ sa ıfo. elind · · Bö ~ 
ehniyccekle li akta tet·ed·ı•:t f\di1 e ım~ş. yle oldugu k'3bul 
tapla.ıın k l"( r._. Mü.~lüman ·Jı.- · . se ?ılc buna dil uzatmak 
V4 ·1~ ilenn ~ gÖ'.Zleri i~in Mih- ~1ı~vfrcıl8re mi düşer? Kenı.Ji
•ü ıhtiyıtr t . açmak zahmeti- , ~ıın<~E-mleılretin muka.ddC"ra
'.Y"<lcak kad~ mı~eeğİni an.l:ımı- ln~ri ~<ı.~imdir? Eğer ten
hffllıct;iz d~1!1'a.P halkı lU'ıha- cek b' sahih ll:l-~ onl~ diyebile-

M'iı.. vr.umr. . ~ tek SÖ'Lleıi vardır: Bi-
"'lVtr rad zım diktat .. l"'kl · 

662leri h1 . ~08unll.n yuka"lki . or u ennıizi beğen-
:l<!i bi kz:. alakadar etin· nuyorsunu..z amma:, siz de biz-
ııa<leee\i -~edvadır. onıaıZ'en den farklı değilsiniz. &izde de 
lrarma,k · ~- ~le-nce mevzuu a .ı nı_u~~erata küçük bir zümre 
lı" . ı\:ın ~sett·k cı- iıuklmdu· d.i bilir ırı~Yf...i aıeytıin-d ~ . lıfilll ha- .fki .. : ~~ ler. O zaman, 
1"<1*nce, kf'.ndi:rni ~ı telkin.ata l!J reJ~ f:ıliyat _bakımından 
lu.ndan ilit,'ili b Zl onunıa Ya- ~nıkayese ederek bir neticeye 
~ı;t ;>özıen dik uluruz .~ sövıe. 'annıya çalışırız. . 
ı,1rır1z. krutıe gözden ge- Milli hil.imiyet prensiplerini 

1 ldt.ln;er ~ tanıyan mt>1D.leketlerde ne de ol-
' ~tikllk iliı"'l.l~~unu..!1.. fikrine', sa bir ~&arı umumiye, bir inti
~ ~"\lir elti nı~ ~ajht ~tir·•· haJ?., bır l?Jkseriyet vardır. Dik· 1 :LO&ı ıle fiili ,,~ıı ıdeal demok- t~törlüklerde btınun bir gölgesi 
~.n .ıre gc-tü~ bi Yet ,:ırasında t:ıe- ~ıle yoktur ya. Halbuki Anglo • 
toıl\n az Çdk .ı~~fartK ~vardır. Bu Sak.')on tfomokrasilerini aad~e 
e.lcrız. Ytiza.e ~uguuu kahul ~I' komedya addetmek kötü bir 
Yot. rejhnj bir ldeaı 1?1ffi ha.k=mı· ruyet maib..c:rulil değilse, mutıa.k
~ ~~u idealden fed~ TatıbP{at- 1ka~ koyu bir cehalet eseridir. 

ıgı, ~ldı ~ .. arlık P.<lil- ngılt>eredelti demokrasi rejimi-
'?a.kta<lır. Bu ıb~ ~ ç;up- ne bakıruz. Harbin enı.lelaketli 
~ derrtokrruruer dan tnuhte- ~a°!aia.ı:ındc. bile Millet Meclisi 
B' "ardır. Hatta ~~a fark- hakıkatı. a.rıy()r, mesuliyetler 
.ırl~ik Ametik:a ~ere ve k~~~etınıre ~or ve Başve

li •bile 'bi.rbirleıin detookrasile- kıl her şey<lc.-.n eıvvel milletin bu 
nı~.for Bazı n:ı 0 a.Ytı.en ibemc- hakkının ınu!hafazasma. ehem 
'dea:ı okr n bi emleketlerde ıne miyet vcT'diğ.ini temin ecr -
geUrıım·~ r komooya haline So ıyor. 
!ayı mmı h~at bundan do- rind~ 1.fihveı:. ,:memiek~tle-

YCt Pl'ensipi mi mn"7 Al e2ıar SUı1rutunu dınle-
'3............. bll<lıı. nıeı ikada.r ıstı rap 

Şehirde yangınlar çıkh, 
infilaklar oldu 

BerJin; 28 (A.A.) - Askc:
ri bir kaynaktan bildirildi,~ i
ne göre, dün gece Birmiııg
ham'a yapılan hava hücumu
na 200 Alman savaş uçağı iş
tirak etmi.;1 ve hedefler üze
rine ağır ıre çok ağır çapt..ı 
infilak bombaları ile çok mil.: 
tarda yangın bombalan atıl
mıştır. 

Almn..n Tebligi 
Bı•rlin. 28 (A.A.) - Al

man tebliğ;inden: 
Dün gt-ee mühim Alm~n 

bomba te~killeri :thühim bir 
ı:ıanayi ~ehri olan Binnirıg
ham'ı ve J.lidelancls bölge.•Hı:
de bir çok selıirlerdeki askeri 
ve sınai hedefleri bombardı· 
man etmişlerdir. Bundan ba.-; 
ka Doğu İngilterede bazı Şl:
hirlcl'deki hedefler de bom
balanmıştır. Bir çok tahribat 

(~onu Sa.. 3 Sü. S de} 
..) 

Mısır ,_E::plıesinde dur~bık 
sona. ernıi~Ur. El Alcmeyn'de 
İngilizlel' taarruz..ı. ge<:mişlerd!r. 
Aj.'UlS hıaıberleı:ine göre, lbu kü
çük mikyasta bir taarruzdur. 
Fakat ıtafsHat hc-niiz almama.
mışhr. 

/dnkaıa Tel>liği 
Alman tebliğinde deniyor ki: 

'"Mısıı da dii§ma.n El Alemeyıı
dek.i Alm:u1 ve İtalyan mevzile
rine miih.tm piyade ve tank kuv
vetleriy'ie hücum etmistir. İn
giliz Jutfiları bir karşı hücum
la piiskiirfülmiiştiir. Mihver .kı
talan bu hareli,itta. 1.000 esir 
almışlar ve 60 tank tahrip et
mişlredir .. ". 

ıt&J~ Tebliği 
İtalyan ıttlbliği hülasası 'l'l· 

dur: 
"Diliı El Alıe.meyn cenubun

daki bölgede Trcnte tümenimiz.. 
Je 00 llk:l .Alman tümen.ine kar-
61 yapılan ıüdd"tJi sava.şlanla. 

(6onu Sa. 3 Sü. 6 da) 

Belediye iaşe teşkilatmı 
----~----------...... ----------·---------teslim almıya başladı 

02erine yeni vazifeler alan belediye 
.. telkilitı kadro•unun geniıle· 

tilmeai icap ediyor 
ta~ ieşkilah ve Fiyat mttra.- cati Çiller 'iştirak etmiştir. ' 

kabe komisyonunun lağvindtn Üzerine yeni ve nıühim vazi
sonra İstanbul iaşe işleri beledi· feler alan Belediye kadrosunun 
yeye devredilmiştir. lüzumu kadar genişletilmesi i-

Bu itibarla Belediye iktısat eap etmektedir. 
nli.idürlüğii miilga iaşe müdür- Verilecek tahsisata göre esas 
lüğünün Dördilncü Vakıf hanın şekli tayin edilinceye kadar 
da.ki yerine taşınarak burac~a 160 kiflililt bir kadroya ihtiyaç 
vazife görecektir. görülmektedir. 

Devriteslim muameleleri et- Öğrendiğimize göre kadro-
ra.f ında. dün bölge iaşe müdiir- nun tanzjminde i~ ve fiyat 
lüğünde Vali ve Belediye Reisi murakabe memurlanndan isti
Doktor Lut!i Kırdarın riyase- fade erulecektir. 
ti altında bir toplantı yapılın\Ş Valinin Söıleri 
ve bu toplantıya Vali muavini Bu işler hakkında izahatta 
Ahmet Kınık, Sabık bölge ia..5e bulunan Vali ve belediye r"Hıi 
müdürü Mümtaz Rek, Belediye Lfıtfi Kırdar İstanbul iaşe i'jle
ilrt.ısat Müdürü Safvet Sezen ve rinin (500) bin lirayı tutan mas 
Belediye teftiş heyeti reisi Ne- · (Sonu 8a, 3 su 2 de' 

Vekilin, mfurt.ahs1lin devlete 
fA.A. telgmflarında·n borçlandığı yüztle yirmi ~1<7 

hül<i...,a edilmiştir.] rin alınıp alınmadığı hakJmıd·1-
.Alman tebliği ~ndur: ki sualine, bıınları. hnlkm kendi 
Doğu CeılhcBinde Rostof ci- getirip seve ~'Ve teslim etm<':f

va.nnd:ı. Don nehri üzerinde t11- te olduğu cevabı vcrHmi~iı. 
tulan Köpriibaşl devamlı hü- - Dr. Behçet Uz, gözöniın le 
cıımlar neticesınde cenuba doğ .:utulacal~ en milliim i!lin clWni 
ru büyük ö!çüde genişletilmiş- arttırmaJt olduğunu, bu nokl.a
tır. nın a..~ıa unutulm'!iması la~w 

Don .nehrinin büyük kavsin- geldiğini hatırlatıt.ıktan ve go
de .Kalaç'ın ~imal - batısınrla leceOr ekimin çok olma.51 lü~.ıı
muharebcler O('Vrun etınektedrr. muna işarettc-n sonra1 danış.
Bu şehrin cennbıında Alman vo 1 tir ki: 

(Sonu S:ı. 3 Sil. 6 na) • ~orıu Sa. 3 Sil, 5 tli!) 

---
RUSYA MUHAREBELERiNDE 

-VORONEj--

.. 

. . l Bu nokta. büyuk Alman taarruzu başladığı zaman bütün Rus 
klIV'Vetlerinm toplanması icap eden tek yerdi. Çünkii l{afkas~ 
ya, Don ve Volga bavzalan aneak buradan Hal'kof it.ıtikamc-

tine yapJla<ı~k taa('ruala miiJafa.a edilebilirdi. 

Yazan: EKRE!M RlZE 

lardır. 

Fransız Elçisi 

Dün Atatürk'ün kabrin 
bir çelenk koydu 

Ankara, 28 (A.A.) - lt .. ı .. 
8'8.Dln Ankara bÜyük elçisi .. 
Gaston Scrgery bugün saa.t; l 1 
30 da Ataıtiirk'ün muvakk. 
kaıbrini ziyaret ederek muta 
merasim.la tir çelenk k-.Jymıı. 
tur. 

Londra üniversite
sinde doğu dilleri 

Büyük efçimiz törend 
hazır bulundu 

Londra. 2H (A.A.) - Tfü 
ye Büyük EJc:,:isi ile İran fJr 
Elçisi. ve Ç.in büyük elçilik mü 
t{*,ları ile ha§ka. bin;ok ş h 
yetler dün Londra Üniversit 

B ir ay wvel büyüık. A1nıan '- ı:rin<le doğu dileri lnı~larının 
taa.rruzu başladığı za-1~ 1 çılış törenmde hazır bulunn.ı 

man, Rl~~adakl ibütün. Rus Uzak Dog'"' uda lardır. 
kuvvetlerının topltı~ması ıcabe- İngillerf.o maarif nazırı 
den tek bil' noM.-ı. vanıa o da ---- padamento .müsteşarı. M. C'.h 
(VQl'~j) di. Coğroiı va.ziye- M"tf f 'k caklar ter Ede, oıta ve ya.kın ~": 
tin bu mıntnkaya bt-lbşettiği im- u e 1 u 1 milletleriyle İngiliz milleti ar 
tiyaz şudur hi bütun Kafkas, ı sında kültürel i§birliğin ı~u 
Don ve Volga havzaları oralar- ---<>--- vetlen.melrte olduğunu s(ıy 
da değil, bu (VoreneJ) den Har- ,.,. d l ı..I mi~. 
k\."ıif :iat:ikamclinde yapılacak ta- ı ımor B BSlnB n Bu demlere c1eıvarn e<len ta 
anuzla müdafaa eclileülirdi. beler Duhvich :kolejinde otvr 

(Vorencj) de bire karşı 5-10 defa hÜCUm elli caklardır. 
ıriF!beıt:iııdeki bir üstünlükle ya- Melbourne, 28 (A.A.) - Mtit- -.,.,-------------l 
pı.la.cak böyle 'bir taaıTuz, an- tef.iklcı· umumi karargabınrn 
cak (300) il!Uonwtre öt.ede buhı· tebliği: 
n&E Her.Jo:ofu derhal tehdit c- Müttefik u~aldarı, Timor a
der. l'e o zaman Kafkas ve Vol- dasında Koepang .sehriillleki 
ga iırtika.met.indc :ilo"lemclt i.>;ti- tayyare meydaniyle barakalar 
yfm Alman taarruzları ya inlci- üzerine dün gece kuvvetli iki 
!}af edermml veya iler:ilemişleı-- hücum yapmı~lar ve yangınlar 
se durmak değ.il, gerilemiye husule getirmişlerdlr. 
mecbur kalac~k1ardl. Çünkü, 3 :ila 5 uÇQktan müteşekkil 
bu v&Dyette Rus orduları ge- küçük Japon teşkilleri iki defa 
rek garktan, ve gerelt tama- Port Da.nviıı'e hücum etmişler
miyle şimall şarlrlden muvasa- dir. Haaar ve kayıp yokhır, Ye
lalannı temin ıetWDildikleri hal- ni Gine'de Müttefik bombardı· 
de, .Almanlar i~in bu muvasala man ve avcı ~klan düşman 
haıüan dar ve mahdut bir salın· memleri fu!erlne hücuma lle-
ya iohWar ediyordu. vam etmişlerdir. Bir mühimmat 

• • {Conu Sa. 9 8ü. 1 ed) deposu havaya ~uııılmuftur. 

Gestapo endişede 
Berlin'in bazı büyük apa 
manlarmda hemen h 

gece yangm çıkıyor 

. ve ilıilti, ne ıkadar çiğnenmiş 
hak ve wrla zaptedilen şikayet! 

Mevsimin en güzel röportı~ : 31 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv"'~ 

Stockholm, 28 (A.A.) -
renildiğine göre Berlinin bli 
apartımanlannda hemen h 
her gece büyük yangınlar 
rnası, Gestapo'yu endişeye 
şürmüBtür. HimJer, bu mU · 
lerin faillerini meydana çı 
mak fu.ere zabıta.ya yardım 
melerini Berlin ahalisinden 
terniştir. 

Himler, "yangın sadi· 
müptela veyahut halk arat.ı 
panik çıkarmağa uğraşan ı 
seler,, diye tavsü ettiğ·i bu ) 
gıncılar çetesi mensuplar 
tevkifi i<;in 20.000 mal'k m · 
fat vadetmiştir. 

Zahiren gayet hakim ve kuv
vetli görünen koca rejim, bU-
tün silahlariyle. bütün zabıta 
kuvvetleriyle ıkiiÇük bir haki-
kat karşısında ıtirtir titriyor? 
En küçük: bir muha.ni.rin bir 
~den korkuyor, kimseye 
f.ikir seri>estisi tanmuyor ve 
biç !kıymeti olmıyacak bir rt>..d
yo neşriyatı korkusiyle mily?,n
larca insanın kulaklarını ölum 
tcıhdidiyle tıkayor. Bin ti'rrlü 
kusunı ile milli h8.kimiyet.infrd 
ben, ya.ıldan ve sözden kor".;ron 
haşmetlfı dilrt:aıt.örlüğe tercih 
ed-erim. Rejimleri kendilerine 
rnülbarek ol.sun. 
- llii."6yin Oalıid y Al.ÇIN 

=SÜNGER AVCILARI= 
• 

Dalgıç Hüseyin Yıldmn bir küp8k baltQJIB mUcadelesi 
Birdenbire Hüseyin Ytldız.v eHerincle tuttuğu kocaman bahkfarı dOtma· 
nma bırakarak bir kaç metre yCıkseldi, o zaman rahat bir nefes aldım, 

z·ra köpek bahğı, onun bıraktı~ı bahkları yemeğe başlamıştı 

Dnlaıı "Hüseyin Yıldız'' ı a• 
ramak ihtiyacı, beni bu güzelli
ğe .kapilma.ktaa ayırdı: Onu, 
&;}ini hizada, ve daha derinlerde 
buldum: Kendlsine ven1en ha .. 
vayı ustaea idare edt"l'ek, kfilıi 
akalıyor, ktiı yilkooliyor. acıe ... 

,-:::Y'AZAN-, 
1 NACi SADULLAH 1 
it.a uçar gıbi ·vo <lmılzin ortasın .. 
ija doJaŞMahi cl.mf;wdalQ @il 

balıklan topluyordu. 
Fa.kat o, ·bu suretle boynun .. 

daiki toroayı doldurmıyı:ı. ~alı
§ırken, birden, bir mezarlıkta 
korkunç bir hayalet O'örmüş gi· 
bi iirpt>rdlın: Çunki'i koca. bir 

tSo.nu Sa, a 6U ~ def. 

FIKRA: 

Size bir hikay 
anlahvereyi 

Yazan: Aka Gündü 

!Bu güzel yazıyı bugün ik 
sayfamızda bulacaksın 



Maarlf V: • -
orta okullarda. vazJfC görmek
te olan beden ter ve spor 
öğretmenle.rlıti bir ~ dE:Mım ~ 
decek t.ckllmfil k:ursmuita. 
tophyaoaktir. Kum HAıiITTrum~uı.. 

Bir çe e bir ai eye 
fidyei necat ola a 

ita en gönder ıği mek u 

l.i&esinde .a.ç.ılac:dc ve 'bu 
malam (82J öğl-:et:Dıcn. . ~uwr.. 
edeceMJr. 

10: Ağ.gstostıı __,,,,!:'V ... ....
h-ursun tedrisa.tı. a:mell ve ~ 
zari olacak ve kumun contmda 
iştıira1t eden ·· ere nm
vaff a.kıyettôrl derecesine gbre 
lisaııslar verilecektir. 

Kursta. incel~ başlıca 
lbrnır.J şunb.rdır: Spor hij:ye
ni, spor organizasyonl:ın ve iz. 
ellik, ıtletizm, futbol ve su 
sporlarıdır. 

Kurs öğretmenlori arasreda 
İstanıbul Uruversitesi fıziyoloji 
profesöıii Sadi Ihnak, Gazi 
Terli~ Enstitüsü bod temı
yesi şubesi öğrotnıenlerindeıı 
Mehmet Arkan, Deniz Harp o
kum beden terbiyesi öğretın&
ni 'D :ıvfik B 01 

i>uhmmakıhdir. 
KurEun idaresine Maarif V&.

tkilliğince Vekillik Umumi ?.f'u
fettlı lerinden llyas Sınal meo 
mur edilmiştir. 

or unç cinayet 

·n lira 

Jlfe~-M~~c.a.- llB27'B~ 0 ........ a.a..a.-Ada Z 

taraf ındnn yak la 
Dün zabıta ve mUddeiumnmi- Eğer bu zaman içinde ~bıt 

llğe çok ciiretklinu:ıe bfr tn.rzda. edilen matrn ile bu paı:a. getiril
~ edilen:ıc hazırlanmış bir mediği tnık:dirde her ikisfrrin d 
tehdit ha.di3esi intikal etnuş.. !h.a.yat.la.rımt kıyµn.cağı bildiril-
tir. Hadise RUdur: mekıtedir. 

Bliyükıadada: Güllil sokağında. B11 sa:tırian büyiik' bir rorlm 
4 nuınamlı ko3k.te oturan Ba· i~c okuyan kn.dinc:ı.ğız ne ~ a
yan.Sıdıka. pazar günü Ada. ros- Ra.cağını bir. müddet kestire"r6" 
ta.hanesinden kendi na.mla.nna. mis vıa olduğu yerde büyük bir 
bir taksi mektuhu almıştı:-. deh.set içindo kalmıştır. 

Heyecan içinde mektl.tbu açan Bilfilıare akşam eve gelen 
genç kadın bınıun muhteviyau- Baywı Sıdıkanın kocası mesele
m okuyunca dah.~t içinde ı.aı,. den hahcirlar olmuş ve: her.-en 
mış ve imza yerine bakınca da vaka~ zabıtaya gidere_'\\. 'et:raf
orada da bir hançer resmi ger- irca anlatmıştır. Ada m'bıtnsı· 
müstür. nın alınış olduğu tcı:ti.ba.t saye. 

Mektupta kan ve Iroca.dan sinde lbu tedhiş hadisesini ya
fi~I'. yi nooıt olarak '(1000) lira: paıı Osman Jsminde Diri olduğu 
istenmekte olup bunun i~ de tcsbit edilmiş ve kendisi yd.ka~ 
azami 24 sa.at gfui bir zaman laıun1.1tır. Vaka halrilnnda tnh· 
verilm ktedir. - kdlro.th. baş!a.mnıştir. 

alimatnamesine aykırı liare-
47 gazinocu cezalandı~ddCı 

Emniyet 6 net şµbe mem~- tır. A')"rıoa: Sirlteci civanndiı.ki 
lan tnnı.fmdruı gazinolarda. l~ fınnlarda yapılan Jron.trollcı·de 
pılan sı.kı kontroller devam et:: de 257 eksilt vezinli ckmak nıU· 
me~ &Adeıoe ediltniŞ, fırm. ·pleri 

Dlliı şehrin muhtellf semtle; ~. 
rinde bulunan 47 gazinoda ya.. :tm<'----
pıla:n. kontroller neticesinde bun· 
lann arttk bira. ve meze salda· 
dıklan~ aynı zamanda belediye 
ıtalimııtnn:ınesine a.yXın hn.rekclJ 
ettiklcrl görülmi.iş ve hepsi de 
muhtelif ceza.lam çarpt.ırılirıışı 

el • 
Sipariş edilen tnunvay ban· 

dajlanndan 131 ıta.nesi dün Ro· 
maııyadan şclırim.ize gel:inişt:ir. 
Bunların gilinrük muameleleri 
süratle ilamı.l edilerek sefero 30 · 
araba iüı.v: crlilecclrtir. 

• v l 

angın ati iR ı 

Yeşildirek yangmmda: 
suçlu görülen Baki 

yaka!andı 
Gecanlerde YU}ildirckte: Şi

nasi ismiqde oirme ait santlnl.v.a 1 

fabrilrasiyle yine a~'Ili ma'.b:nlde 1 
Koçoya aıt bavul fahrikasmda. 1 
yıangm çıktığım bHditmi~tik. 1 
Y~pılan tn:hkika.t neticesiııda 
s..-ındiılyn fn.brikns:mın 12 bin, 
Koçomın bavul fabrikrumınr da; 
8 bin liraya si~rt.alı ol<tngu nn
la.şılrnıştır. 
Yangııım sandalya mlrfö.i, n

m firınlamak için kullamlan fı. 

1 
nn.Wı.n çııkt.ığı c:nlaşılmış. fı1 m-
cı ustası B~i hakkını.la da ted

ı ıbirsikliz, dikka.t.sizillt ve ·ıtm· 

Yem d61'3 · yı;ı:ldi.iş'ıycn. J::itün tal61>e velüeri1 • m'U.hteüf 
ok:ıilJQ:rın gi tıarmd.an hiberdar etmek iı::er6 her gtin w 

~a seOOliiyet vermek en dola-
yı amme davası açı tır. 

siU:U71'1crda okuyuculanmım 'bir okulun kayıt ve ı şenıitini 
bU ·re eği-:. Herhangi bir o1•.,1u1ı kayıt 'l'e 1tXJ.bıU rtlannı 
gazetede UCşrindetı daha C'V1JP/ iJfjrC1lmek tst•yetılcr, lJize ''Okul 
Serı'i ,, namına mehı~upla. mii.rıcaat cdeTlcr ve 8 5 k ı~lil.~ 

ta p!llıı da göndcrirlerse m:a.bım alırlar .. 

0.11.l?. B 
lreyeti : 

1 Rğustos 942 Cumaı tesı gü
nü ve geet!Si i in rertip clilen 

)evkntade ~l nceli demz: zin. 
tisi v mehtap alemine aı~ da· 

1 

vetiyelerln tevzilne P.ıulmış-
tır. Davetiyelerle gezintiy~ ait 
ıtatliiili.t C.H.P. Beykoz ve A. 
Hisar-nnlıi~ merkezleri ib ~ 
Hlıar, Ifanhca . ., Çµ'buklu, Pa· 
ştıbahçe, Beykoz, A:. Ka;va • o
cak meı ezlerindon nlınab ir. 

Alemdar Kızılay ahiy&-
sinin Sünnet düğünü 
!llcn:ı±tr• Kwhy 

den: 
22 Ağustosta tertip etlilmiş 

büyük müsam re v :· dü
''UIIÜ iç.in sümıet çocukhnnın 
kayıt w kalbul munmel ~e baş 
lanmıştır. (Tatll günl n lı:ı.rlç) 
her gün: s:ı.a.t 11 den 1"9 a;Jmdar 
Eminönü Hnlkcvi lii .. ki 
Kiztlay merk ~ine ınwı..ı.z;rıt e
n ilm clklir. 

Sağır ve=dilsizlere 
kömür verileru: 

alKe inde con r 
Dün Eıninbniı H 

A'.ydın Moou..,ru ve füzy 
ta.kası rarti MUfoUışı \iJ.. 
minönil Halkovi ~i .\b'nh 
Sırrı Levent "Hiciv ve Mutı.i'ıJ. 
mevzulu konferansını s.ı.at 18,5 
ta kalal>aJ.ık 'bir samfuı lı 'ZU• 

rwida. verntiı: tir. 1 
Mumaileyh ya.mı da. ~ m a.y· 

nı saatt-0. Eminönü Haik;.Nıllde 
"Türk edubtyatında aşk ' mcv· 
zu1ll. diger bir kDnfen:ıns Ynro
cektir. 

~10ksan odun satmış! 
Fındık:lırl.a. MelJı.ısan c:ırl ;3ill· 

de: odunculuk yapruı İsrail ğ
lu İslıak Knmb:ıı.• Sm.t i::mı:ıı-.de 
birine odun satarken beht!r 250 
çek.ide "4.0 c;eki n.o.kBruı Y" di
ğl tesbit edilır.:;;;tir . ., clu Adlı
yeye veril!uiştlr. 

Amma davası açıldı · 
Bun::lan 10 gim el Bakır-

köyüntl~ M:ı!t"Sırt Ye Boğooytın 
adında ilii ki ·ye • it ohln de.:nir 
VO. kürek fabrik.nsınd.n. idd::!..li 
bir infilak olm tu. Ba ınfl • kın 
nıfu:~i o' mezl-fır şn.hısbr 
hakık!mda fmun dn.YUSl clm o§• 

tır. 

Bir istifçi a alandı 
B~"Oğlundr.. Sebekı • 1<4 öınJa 

Hüdn.vcrdiye ait Hüdnverdi a
partımaıunda. dün yi~ emniyet 
kacakçıhk bürosu. ıncmurl rı 
tara.Eından yap,ılan ani bir has
kınd& bodrum katııı.da la s;ı11· 
df.ıt: reker. 153 kilo. ce~ kcl1 
ve ye bir cu\•a.l da pirinç bulun· 
muştur. M lb.ı mü:ia.d rcfü .. 
miş, surlu hllitk:rnda. tı lcıbta 
b:::.şlu.nmı <"tu. 

--o-
AKA GÜ~ 

u hil"ay. yı zerre k 
füzunı gorn' 

n~rinm 
- Mazur görJniız er n 
- Allah Allah! Bit d 

okuluncl ... Türkc drr 1 
-Hi bıris.ıni yap:ın n:ıt! 

dını. 
- Buıılan ce .. an dıve 

clmİ\·O!'um! Samı. u glın 
Dü. tin t.ı.sın. CJ ırDnmlıa 
~ı 

Çj a güna gittmı. 
kararımı sövJedim: 

- Yapanimn, ben mazıır 
riinüz ,ıf cndim. 
Hı• kıwılıytın Şiikrü Bef 

lere bmdi. 
- B bira:der-! d d . B 

clı ar.tık fazl.., oldu. S n M .. 
yanyorswı. Oh~nuyorsun. 

, vHiJorswı. Blı- tauınmı 
yatcısın. Nasıl yap m .. ıt'l 

- Btmc.Lı hie' bh .. gızlı ~ 
ara.ma.yınıı: rica o etim. ~ 
1ın:oa.a. yukara yctmi nıtm 1 
dan fuzla aylıt· buldunuz. t

1 kür ederım. Fakat btn Cı c 
yat ö~tmcnliği yapamntJl· 

- Y herkes sau=ı etlıP 
yor! 

- O b şkadır Heııumı. ~ 
olmak edebiY,at oğrrtmeJll 
mak d ""ğıldir; O:, büstt. tUc 
ka: bır ı~ ır. Biz sarl<:e-.o v:ı..-! 
edelıi!iat öğ.ı-etinenleri · d 
den ömek alıp ooenklar 
verirler. ~Jm her erlrb 
Jğ:rotmenı ~ ediı vayı1 • 1 .. 

ğiidir. Beı:r ne mecazı biliri.ıll 
istiart:.. ·r, ne mfatı mü:;pitı.ct 
ç:ı.!ro.nm ne de zamirden S 
oc- yazanIIL B~'i okuyan. s ' 
gençlerin lmr51sına <µ,kıp d rl' 
ret.UU!niikteki boflluO-unıu t 
ra. cıkartmayınız rica ederitıf. 

- Şlnıdi unlactınL Bilgi ve 
ti mesela!. 

- Fih:*: efendim Ba11ll yı 
bilC!!e.{ım bir işi ~erirsetıl~ 
bul ederi~ Aksi takdirde 
letıin bü~..siLden lıe1 ay bf<'. 
l r çalınış o!urnm. 

Ayağa. lmilltı. İlri oınuı· 
d:m tutul] SSTStl, he~~ 
sesle_' 

- T.eşekkür cJer!m ~ 
Senin gı'Oiluin çoğalmn51Il1 

1 
lcriın;. O zam n lıt!" işlıniZ 
zelir: 

B a bugün de l:löyJc bir 
W:\':l buna. b::nzer Lir r;ey tc. 
ediniz. İır.ıınnız ki aynı er'· 
vermclrten çskinmem. c 

N°:ye yarnr ki h!Un nzltlt 
çc ırl kırıp da çokl~3 tJ 
e:ım::ı.dik. , 

Kimseye tnş tm1~·oı'U1':l:, 
kıssada::ı hisse qıhırnıclı: ~ 
tinu değilınt. Sadece b:r 
y _/ 



taraf\ ı i.,,.,,,,_ :vvur ...,\;ı_ ·-ı.we -
bir RU3 ton~ böyle ağır 
daha eı;-.o. u.u Haıifut öniino 
dul g eden evv Alın:m 
gekj~~tof - Harkof "-u..~ 

ZOnnıda, idiler -u.ua 
'Ve Kafkas istikam • Volga 
dar ilerlelllE!k ister~ na ~ 
ler ' · 0 k .~. IStesiııı.. 
dar büyük olurdu~ ıçuı. o ka-

• . 

m:rtızwı §imdiden 6011m Avrb
pa ha.r'bino mü olahi}cceğj 

- ib!r ihtimaldir. 
• • • 

Alman baS',rumanda.nlıı'uıın 
bütün bu kusursuz harp nl. .. n
~~ sonra. bu pla.'llan ta.tibik 
hUSUSUndnld icra: kudretin~ rai? 
men Ru.syada ıbu kadnr Uo<T.!ş
mnmna ve daha. dı Ub-rtı.~
na. : On c CVV< y ıl n 
Maynı Kamp) ta.ki b ~ 

§ll sa.tlrlar olsa gerektir: 
"Gözlerimizi arka çmiriyo

t'UZ. Egc-r bugün Avrupa.da ~ 
Vutıı:mn buyü ye.. 
ni tx>pra.k. kazancından bahse
diyorsak. evveıa lmtırımıza gel
nı~ la.zmıgclen y .:ı.lnız R\13ytL
dtr. Kader bile Rusyayı Bol~~· 
Vı -. Y mı suretiyle onu bıze 
P<&.r.m.~ylc österınc. .. c isuvm-. 
~a~ı ınilletmc ögr tilec-e'dır 

istilaya eşeb s edece 
her düşman yal<ıe1 ir 

kabul görecek 
Sidııey, 2B (A.A.) - AVID3-

tralyu !Ltriciye nnzm, Şimal 
Avustrulyn ile orta ve cenup 
Quenslano sahnlnrında yaptığı 
on günlük teft1ş seyahatinden 
dönmüş ve demiştir ki: 

- Şimal müdafan bölgesini 
istilaya tE ebbus ecfocek her 
düşman yakıcı bir kabul göre!· 
cektir. Müdafaa rnlitemaöıyen 
Jyil rilin ktedır. Askerlerim· -
zi gordUkten sonra emniyetli 
bir itim t b lememek imkan
sız.dır. 

20 
ay 

an 
• 

esı 
·ki~ c.ı.~ı. kılıcın kazandırdığı top-
rak crm1e Alman sJ.panının -Bwı tarafı 1 iııride -
çalışmru:.ındu olacak.'' husule geldiği ve geniş yaa-

Bıı .satu:lıı.r Rus milletıni baş. gınlar çıktıJ:;11 görülmüştür. 
tan nıh:ıycte kadar manen ve Dün İngiliz bomba uç9.k· 
mad 1 :.:en '\Ta= kuvvetiyle hazır-- larının Alınanyanııı şimal -
lamak ıçm en leıce bir çan ~i- batı böl~esinde bazı şehirle· 
ıbi çalın ı durdu.' ~layn Ka•np" re yaptığı iz~aç akmlnn es· 
m ~alışa.b· cclr bir otomoh:I 1• ruısında 3 İll~liz nçafı cll.işü-
maline m ;..tedir hooüz teJr bır rülmüştilr. 
fabrikası olmıyan d iğı bu lflgiliz Tcblig-i 
memlck.e-t, öyle hazırlandı ki 
tıunu ~i~·e Hitler &:hi gör: Londra, 28 (A.A.) - 1n-
mcdığ:im ıtir~ etmek ınıret.iy- giltei"e hava nazırlığı ile A-
le ha)Tctini izhar edecek. j mmıllik dairesinin &ılı ak· 

1ştC Alman idaresinin ycgii- şa.m tebliği: 
ne kusuru, haS'ımlarını harpten "Bu sabah erken saatlerde 
evvel bu gibi meydan o'kuma.- hafif kuvvetlerimize mensup 
larJı: ha:ı be~ ha.zırlamak. ihtiyat- bir devriye Cherhourg nçı-
stzlıgı. o~.duguııu zannediyon~ ğında ıki düsman balıkc;ı ~c-
Bu duswıcclerımizi. d:ılıa bu misıni yakalamı~tır. Devri· 
hal1bin .başında. haı1) patla.cL~'l yemiz derhal tanrruza geçmiş 
zaman 3 Eylüide bır gnzeterle ve si13.hlı düşman balık~ı ge· 
uzun uzadıya yazmıştık. misini hemen batırmıştır.,, 
--~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-=-...... --

n a 1 
.. -B~ rafı 1 ittcide - ı balık ôlii3li görlinmUyordu. ?li-

kol){!k ~alığı, bir torpil hıziyle, tckmı, "Iropek balığı" da, o iki 
?.~ı:. doff'"U geliyordu. Bereket 1 balığı yiyip bitirmiş, ve etru-

.• uscyın Yıldız" da onu gör• I fına bakınıp ba.c:knlarıru göre;. 
nı~: ye urmuştu. ".Köptk tıa~ meyince, yeniden, "HUseyin 
!ıp }I". ar!-Iarındakı mesafe, I Yıldız" a doğru ve hızla yük
yüregımı agzmı.ı. getirecek c'!e- selnıiye başla.mışt1. 
recede 32al~ıştı ki. "Uüscy.i.n 1 Faka't Hüseyin Yıldızın gör
Yildız il rınde tuttuf,ru koc~ düğü müthiş düşmanım bir da.
man b~lan, düşmanına } ıra.· j ha gözden kaçırmıyucağı tabii 
~arak, bırka.c metre yükseldi. idi: Köpclt balığı kendisine ynk
'7::_ama~ rahat bir nefes aklım! la.sırken, o tıpkı deminki gibi 
uıı:a. "Ko balığı". "Hüseyin yine durmuştu. 'c iki elind'!, 
Yıldız" ın bıraktığı balıklan ye.- yine iki kocaman balık vardı. 
mc~e koyulmuştu. Hemen lıE>.men k;:ı.rşı lt:ırşıyn 

Yeni mahsulOn Ofis d pofarına ve çif çi nbarla
rma teslim olunması işi devam diyor 

Adana, 28 (A.A.) - Çuku- Bu bö-Igo ~Jft~ileri istilıl 
'ro"Va yeni yıl mruhsulünU ofis yetmez derecede m.t.ıltsul oldm
d ı;ulıarına ve çiftçi aın1bar,n.rı- in.rı halde ofis für mil on ki
ruı nakil faaliyeti hararetle de.- lo ıhu'bubat vermeyi wdetmi§.. 
vam ediyor. lldb:h vaziyeti do- !erdir. 
iayısiyle geç mahsul alan böl· fznürdo ıt\ Sıhhat Krunpı 
ge!Primiz halkının htılnzba.t ih- İzmir, 28 (.A.A.) _ Kız:ılay 
tiy Cl"ll karnlamak için un.kil .a...-A-.t..- B 
i erinin aza.mi derecede sürat- Q()nçli:k Kurumu •u.1.1.-11 .. uuuU.L.L 11'-

lendfrilnıesi V'e ofise tc.slimntın cnd:;; !rını.Llan at kampı dün. 
artması için vali Ovadu.ld istih- saat 18 de Ti Vekili Dt. 
sal merkezierlni teftiş etmekte E et uz tamfmdan açılmış. 
\l lüzmnln direldiflen vermek- tır. filıınp balen t:mir, MaJli;. 
ted'r. Aydın ve Deniz.iden got\ril-

Vali dün Karrusalı bölgesin- :niş olan yUz elli ç cuk l~ 
de de çıftçilerle görilşmil tür. ~ctir. 

- Baş tarafı 1 incida ·- 1 S. 512>, Gv. ôd. Qn.bJ!jl Hasan 
rün (1906) Başçarkçı, Mk. Ş •ntuna. İstanbul ( 11 5030J, 
Y.zb. Adnan Erlil (1960) 1kınci Gd. On~51 Ali Rlza Bcy-
çarkçı. kuş Sivas (941/5032>, l<~lektı ik 

. çi Gd. Onbaşı ~nıUı Pirinay ts-
A:tılıy geıniSlmle bulunan tunbul (94 l 5022), Teisiz Cj. 

ged.iki ıerbaşbr:. Onba.'11 l!srnail fşgil İstanbul 
M~ Gj, Sb. Almıet Atakan (94:1 5026). 

ht:anınıı (159). Gv. H:j. Gd. A y ~ooıizallb 
Hakla Tezcanlı •(lstanbul (3~0 lmlunau emt: 
300 S. 1!) Gv. Gd. Çm uş Nu- 939 1376 Samsunlu felımet 
rettin Güvene Elazığ n··rn Dil~t Gil\ erte onba§ısı, 9:19/ 
5019), Mk. Bş Gd. Ziya Lndos 1723 Vakfıkebirli Hnsan Cemal 
.Karagünu ük (341 10 S. 7G), Makine onbaşısı. 939119-12 Of
M.:t. Bş. Od Tll;lısin Dör..rne.z la ..,.al.ıh Mehmet faki onba.
lstanbul {929 2062 S. 1(12), eısı, 940/222 Gebzeli Adem Hü
Mk. Gd. Üstçavuş Salah"!ttin seyin Makine eri, 940 291: l\.u.n• 
Nartm:.uı lstnnbul (031 212 dıralı Emin Eyüp G.Uverte crı, 
S. 410), Elektrik Bş. Gd. Ncc- 941 Sil Erdekli Ahmet H san 
mettin Suu tl Eyüp (34.1/ 15 S. Güverte eri, 941/U90 Rizeli 
81), Mk. Gd Os ç VUR Ccma- Hüseyin İhrallİm Güvıcrtc eri, 
!ettin Din~cr İstanbul (f 134 941, 1326 Buıılıauiveli OZhlan 
2006 S. 360), Elektrik Gd. Baş- tafa Makine eri, 941/1445 
çavuş Fethi Yüceses Ankara Sürmeneli Mustafa Temel Ma
(930 2097 S. 198), Elektrikçi kine eri, 941 3676 Rizeli Ali 
Ga. Çavuş :lsmail Tugay Bnlıkc-, Rıza En er Güşertc cıi, G\1/ 
sir (935 2045 S. 433), Elektrik- 43-18 Tire'bolulu Şaban Halil ..;u. 
çi Gd. Çavuş Sabahattin arnl vcrte eri, 941/4320 Ayancıklı 
K. eli t936/5026 S. 480), Tcl- 1smail llyas Güverte eri, 911/ 
siz Başg~ Af.ısum ~~n 4182 Teki:rdJ.ğh Camı! İgmaıl 
T:ra:bzon (929/2030 S. l<JGJ, Güverte en, 94.1/3304 G<.i.,.<.>leli 
Torpido Ba ~vuş Hü0eyiıı Halil Mehmet Makıne erl, 941/ 
~kun Al ahir {932 2091 S. 4265 Ba.rtın1ı Hüseyın Halil 
304.}. Mk. Gd. Onbaşı Kc.rnnl Ma.1one tti, 9..11/L516 Vnkfıke
Dağaşan ktanbul (938 ... 007 lbfrli Temel Yenigün Makine eri. 

' • 
On beş yaşında bir kıza ecavüz eden 

~ 

be Jıaııdut yahayı ele verdi 
Fakat "Hüseyin Yıldız" kn<'• g-elntlslcrdi ki "Hüseyin Yıldız" 

nuyo , bilfı.kis, eskisinden d.1.1- cllerindcltl balıkları düşmanına Harbiyede otur n ve bir fab·' 
~büyük bir sür~ıtıe b:ılık c!li- bırakarak birkaç m t~ daha rikada işçi olarak çalı.an lfıl 

lIBcrme t-tra.ftan yetişeııle:- ta
rafından yakalannıışbr. 

su topluyor, torba.cıını doldu. vükscldi: ya.şiarında Bati e isminde bit 
nuya çalışıyordu. • Onun bu ıkinci rnrtuluşunu kız, evvelki ge Fcriköyüt·d~ 

Berzuhı kumlar lı:rtündc bay
gın bir halde bulunmuştur. Suç 
!ular Adliyeye tcslım edilmı ler 
dir. 

Ticaret Vekili 

.. ölü balıklar, yava.ij yavaş da gördükten sonra. artık fe. oturan arkatlar;ı Giizinin cvin->1 
Ytikseldıği için, "llüseyin Yıl- rahl:unıştım: Zira Hüseyin Yıll- misafir gitmiş ve dönüşte del 
d.ızt· da.n birkaç m i.ı'c d;;ilin de- dızın soğukkanlılığı, dil.kafi, Ferlköy cadde.sinde 5 ki§ınin 
rinde kalan köpek balığııuıı bu- ve bas.it, - :fakat kendisini kö-- tecavüzüne nğrnmıştır. Znva'lı 
lUUdugu hizada - Hüseyin Yrl~ pek balığından her sefer kur- kızcağız bu zorbal rın tec-..tvJ· 
dızın, 'bıraktıklarından başka - tarahilccek kadar müessir - zünclen lrurtulınak için çok ~.1-

hilesi. beni, bu heyecanlı m1ica- Iışmışsa cb m f"'afk olam'illl ş s tarnfı ı in i re -
<bleyı hemcinsimin kaza.naca~ı- ve mütecavız!f'r t rafından ~ı- "Şu noktayı d umrtmayınu., 
na inandınmştı. rtikleııer k t nh bir yeı·e :;t~ü-
Nıtekim, bu orijinal kavga- rüien H tice bır müddet so!lra lbugünA-U vaziy yarın da.ha. 

nın, - ayıu hilenin mütem di- ora.da yg.ın oır halde bulun- <lar olabilir. Vnziy . iz hı 
Belediye 

laş teşkilat mı teslim yen. teılrrarl:ınınasından ıbar 1 muştur. ıyı ::ıli da:Iıa iyileştirerek id ı--
olan - devamını. tel· S3Jz ve Zhlnb k.rıron suçlularmı meye a.iışruıkb.r. liarlcten bu~-

lm ıya başladı endisesiz bir zevk duyarak Bl!y,. tamamen y ımto.ını br. da.y tiıterek stokbrmnzı ~k 
- &.<ı tal-a.fı 1 inci.de _ rettim· nHüscyin Yıld.rz''. ildde S da ba kası knvv: tlendirsek bile isra:a 

rafının 301}-350 bin liraya ın- bu·de, yemini bitirdikç.e peşine nı•"'yO• n vermemek. azami tu-
dirileceg" i tabmı"n olundn~·ını düşen köpek balığına iln lbalık Samatya.da oturan 14 Y-1 la.- tumlu lıa.rekct etmek, ekmeği 

~u dalı b k -1• ..._.r:k t rın<la Bcrb:uzi ıle 15 ya mda A ,;_, - •• """' • söylem ,.ı ve: :.ı lra araA ·uı aç me re l U<LJ•.u uç yuz, ~ yuz gram a..-
dXha ~iikseJiyor, v müthiş ar.kada..c:;ı AU~i kı:uıdıraral· b uı- rasın&ı bit' muvazene tesis -e<k ... 

"- Belcdiy zabıta te: 'kiln- d ışmnnın ~ağıd o iki 'Da.lı:!,ı lan d"IL~ '·i!ll ıwı. indiren • e ceı:t sur .. c:e sarletmek ica.bt)o 
tının lıya-ı knbH olsa şuphe yemekle ovalanırken, o - tıpkı bilfıhare t.ıs.ıllut etmek isttyen der.· 
yok kı Ilrtikür kontrollarında. ev Mlti'bi yetişmeden yükte ha... lia;kkı Bozacıoğiu ile arkırfaş- 75 urus 
kend 

1 
. . f'ü, pahada ağır öteberiyi de~- larından lbrahım ve Kemal iı;- • 

b'ı· ısın en çok istıfade euıle-1 leyip toparlamıya çalışan a.ç1k- minele 3 zorba kızların fcl'j"lldıl !zmtr, 28 (A.A.) - Şimdi)·~ 
1 ır. F kat bu hem m:ı.'ll':lf: ve guz bir fursız soğukknnlıllf.,~Y- .Hi .. dar kara borsada yüz elli lm· 

hem de zaman bağlı bir i8~ır., ıc _torbasını mlı ndiyen 4ba rus veriıdiği hald • güçlukle bı.ı-
demıştır. lıkfa dolduruyomu ! Denizin yir- ah ~· luna.n pirinç fiyatı huınin 75 k•t· 

p ya • Alris'~ mi yirmi beş metre di . CC"- Au' ~ra h er er1 ruşa du.;ınuştür. Bund m zarn:r 
(,(,.T reyan ed n bu "ekmek I:.:ıvgası'~ ı g;·:>ı ..:!ekI~i nnlıyaıı b!l.Zı tile· 

El konına ve to.hdit etmek kal nın s ~ımli ve erkek heyecam cari r:ın fiyatın tutul.ıruısını •e>-
dırıla.r-.ı,k piyauanın serbest ba- oıilind ımrenmemek ünı!üın Hususi • muhabirimizden m!Il- ı.çuı 'Wc.Zl tcşebbils ve m·ı
~~ t üzerine bazı tücc rl:ır değtldi* O :ında, ~endi lı:imle, ============ rac:ıatbr.ia bulundukları fa..1iııt 
ıstihsal deniz ad-:;mmm ·~i ar ıncl hır * Dahilıye Vekilcti yaptığı bu t~'1ebbüsün ık~t.l:ten alt:~ 

ıntaka:lannn telgof- muka;:yese ·u!'lnmca, bu mulıte- kaldı-;.. o· ;~,.,..-rı~,;..+u-' • lıı.r çel·,_..,k J ....,, bir tamimde susi idare!erle -~ . , ~· 
~"4 "' ınaı talebinde bu- şem h .... yat kavg--...sına nisbe'.cn, Ro a - Ge el Kuı: uıny 

lunın rdır. m'"''"'"' \.,-... , ... kA'ı'pliğiw. bana, utan~ beledıyelerhr ı kele. rıhtım ve ll D ........, ~ K-l- ~ b~ 4.tare al Cava el'O, O· 
Bu eyan Y ğ tacMcri vererek k.1dıtr mıaidnce göriln· geçitlerden 942 "" nesi ... n.rfınıla.I ih.ı phesınde ilen hatlnrch sıh 
~n 3 u yağ gctİrtme]cte- dü. 'Hıncyin Yıldrz'' ı ru: .. rıp ancak He~ctı Vckilecc ahirtn hl te kilh:r kurmak bu l'E'P· 
dırler AncaT· b imrenerek neyrcdcrken, bp• da.- tesbi ~ ceı.vel~ gôre ıı rr·•hl fu:ah eti ı '..lh ( t-

• .K. u maıı n gP.l- h:ı iruındım ki, Jm.vgnsız kazar "' 
mesı ıkl hafta krı.dar bir zama- nıldığı ta.kdıroe, hayat en lez- miinıriye a.labilN'ı.:k erini t!l· mek mu a.d iylc R.u {'eolı -
n bağlı bulunmaktadır. z t1ı k tığmd.:ı.n nınbrum bır~ mim etmiştır sine h r ket ebnek tiz=--r: h ılu-

1 rd
Ber ne kad dcro ve ardıyr..... !kıltnıR- - yavan, ve k kartı * Dahılı)e Vekaleti askcılik na.n Ka nya fıla J ~t.! Tur'ııo-

e t "" ~- bi • cI ki cerra..lıi klinıkJc nerııu 
--..A~ a ısı serbest bırakı:mı ·r nimettir. şubclerı erlerin n tayin bcdelte-
""'-1.YU bol m.ik • • ri besab n b nı:u;an dik.hale a- bu ıx;.b3!ı k bul etm' :tır-. 
Iun""'"1,...._ · b:rda b l· Art;k · ıfi.,~rhı Yıl lız' ın, ~~~:te!~i!!:,iA;::::ıZC~'~ 
•• ~w. ı e bunlırın ekse- ~,J ~~ ll lman br. ty ravi fı- J. 

rıaı ılerid yul! k k~ .. d. tu e.!~ l r. dala:r'Aen c ~ yatlarının nz gö~1:crilme •ifült rı 
le ihc:nuz Mkanlmamı1.:mı ıy- nn • yerine iki kocaman ba- dolayı erlere hizumu kadar k · 

Yalnı . 'i... • lık .ıtmasının sım da ~ılmıfif' w. d f 
. . z pfrin~ 70, SO kuruş tı: Belliydi ki, bu hareket. k°'" lori verilerr.cdigın en iyathr 
~r. v Fakat buna mukabii pek balığı ne, - on atılarak tesbit edilirken piyasa fiyat!a
b'ytin ~1lgl. ve peynir flyatıru1 yemı aşağıda. tedarik edemeden rının nazarı dıkkate nlınmn:mıı 
: yukselmiştir. Bazı top~.ın - kn.rı::-,ılaşmak ihtimaline kar§l bil~-=mr. 
otur :cyaz peynirin tencke:ıine alınmı.'.) bir tedbirdi. * Ankara Ağırccza 'Mahke· 

z urwı zam yapmışlardır. ''Hüseyin Yıldız." denizm di-

D izd bo"' t mi::: i~i1!, ve Rıza is
için danfze -: ~ yıkanmak 
lıırdan ~:u:uşler, fakat bun:
rnk bir dalı bataklığa sapfuna.
vo boğııiın a Yllkarı çıkmamış 
na ç1b .... r~~· Ceset meycıa,. 
verifuır.~~WJ ve defnine ruhaat 

bine ya.ptığı bu ikinci va telıli:· mesinde Ki.zı' Y Cemiyetind~ 
keli zıyaret.-kn de fJ8ğ (c liın ve evvelce ~ ı olan cmııiycti su·
ha.yli z~ bir !hamU&.yfo dön- i imal da.vaBlDm rüyetine de- ~ııE!lllldii!OlDB•lliiliilı;:l:~.rtf 
düğü zaman~ vakit ha.ylı n~rıe- v.am otunmuş, defterlerde vaki 
ıni...crti. Cevat Şakir: ya.zı silintilerl hakkındaki elıli- DO 

"-; ~u~ pro-:n-~ tar vultuf roporu okunmuş, mnz.. 
mam... dedı, ve iliv etti: __ , ___ din! . . . ~-.:1;,.1 
"- Sa.na, yarın sabah göste- nWlllll...... nm"SlJU ıS!o4..'UlAle 

rilecek bir marifotitrJz d:ıluı. I ri şalıitlmn tstmuı itin muha-
var: Bir de, Pnlnka'mn ahtapot keme 20 talile edil 
a.vını seyredooeiksin!" mfst;ir. 

. .,....r. 

USYA'DA 

Rosrof Harabe Halimıe! 
Rostof şehri şimdi harap \.ık 

haldcdır. Slınliyanska \C RoF
tof aramndaki vacıı cephede' şirl 
dctli bır muharc>b"' dt"'Vam et
mektedır. Bu mohnrcb0 nin .ae· 
ticcsı henUz belli d~ğıldir 

Bazı A1maıı bı lıklerı Drın 
nehrini geçmı .t('l'd'r. Faitııt lJll 
kın'V tlı.>l· Rtıslru du. ma.dan 
lhırpalanmktadırla.r. 

Olı:dc~~:ı:ı ~b . ~ 

A1m n orduian ba.:;kınn .uı· 
danlıj:'l.nm biLlirdığuıe gor , Al
man kuvvdlerindcn mutesekkıl 
bir gruo Ba.taiks ke8ım nil.t- d >· 
ğuyu doZ:ru ı~rle.mi<ı \c şiddet,. 
li muharcl>e1 rd n sunr ı 01-
ginska. ~luıni ?.aptetmiştir. 1 

AFRİKA DA 
- B~ tarafı 1 incide -

dlişnuın hiç bir fayda elde o:ı~
mo:rsizin .ağır kayıplara uğ--~ 
mı.ştır. Cep1lıenin cenup kesımi.1· 
de hatlarımıza ya'klaşmıya t · 
~ eden diişme:n müfrezcl .r 
n t.opçwnu~ın sıhhatli at · iic 
top:ı tutulmus Ye pu. kürtul
müştür." 

1ngilater ~ .l\fev·~"le • 
~u ..... ...:T 

Lon an bildirildiğ1 P'O-
re, İngiliz kuvve!tleri. g~"'D çat"
§aniba günkü mevzilerine çcl.fil
mi rdir. * Bükre - Jıükreşti' bir 
Alman - Romen cemiyeti kurul 
m~ır. Cemiyetin fnhri reisli
ğini General Antone.sko, reisli
ğini Profesör :Mihail AntonPs
ko ve fahri reis mua.-..·ınli ""ini 
de Alınnnynnın Bükreş e•risi 
Baron von Killinger deruht et
mi31crdlr. 

ER . 

de vay ~mm 
kerlemesi gtbi 

TÜRKİYE CÜ HURİY 

z 
KuruJ 

z 

CiNSi 

AAT BA 
tarihi: 1 

Şube Vt'! 

M ktar F vatı ilk~ 
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Sayfa : 4 

YÖRO 
Nakli ve iktibas hakk! 

Ustafa lı~tuıeyi ökememiş- W. Edllir gibi de değildi. tJıi 
Jti. İki pehlivan aya#a kalktı- ~ breı brşıya gclerek 

• MUBtn:fruını elleri dahii. hW lros gibi dövlişmcğe başladılar. 
lınsnıllım bileklerini Jıavrmnı~ lıl~n. hasmı tem ~iği 
lıakle idi. Yö:rük ha:smını öne cihetle bir tllrlü Jwnlelerini ta.
aürüy<>r ve itiyor, önden kös- mam. yapamıyordu. YörUğiln 
t.ekliyerek tekrar albna almıya sol güııeşi Mustafayı yıldır
çalışıyordu. Muat.Afa da yere ımstı. 
'Clü.~memelt ıçin manevra yapı- Okuyucularıma birçok kero-
1ordu. Vnziyet çok heyecanlı ve ler ya.ı'Xbğım gibi ters ~n 
. ha oldu, h:ı. olacak gibiydi. On peGıl.Mmla.r ba.kika.ten mu.aıÇtir. 
lıinle.rce halk dunnı.dan bağın· En kuvvetli. ve usta basımlar 

ordu: için bile tem gtırCşç.i çelrilir Be)'· 

\ - Ha Yörfil !.. . Jerden dc{;'ildir. Şuracı!a.o em:u 
- Tnmamla Yorült! .• '' yazmak :isteıim. Ve, birçok o-
Roopahl:ır da ayağa kalkım~, aruycumlanm da belki tereddüt-

'91kal gibi ba.ı,~13ıyorlardı: lere düşmü~. Kü~ük Çol:-Jt 
- Haydi Yörük!.. Molla., J{Uçük He~eci, Küçük 
Cazgır. olduğu yerde oturmuş lt"ilibeli Kara Ahmet, Küçi\k 

sükfmetle güreşi takip ediyor- Bumalı Rlistem gibi pehlivan· 
du. O, ne olacnJ°::'lill kestirmişti. lar, kendilerjnden iki misli pt:lh· 
Ne yapıp yapıp Yörük Ali, 1ıns- livanlara anook ters güreşleriy
nmu bastn-.ı.caktı. Fakat nasıl? Je h:an;ı koyatrilınişlerdir: 
.:YörUlt Ali, nihayet birdenbire Koca Yuauf, Malı Hnlif gibi 

aneyi tek elden çözüp kolu- dmrler, Çolalk Mollayı neden y~ 
ııu Jmrtnrdı. öteki elini bağlı nememişler... Noden onu boza

ır::ı.ktı. Kurtardığı el ile paça mnnuşlar? Neden daima kendi
aı>tı \ "€', hasmını b1r anda: lki>s- leri bozuhnıı.'j}ar? Daha; da.:ha 

1'cklherek öniine tekrar aldı. neden ezeınemişler? .Nedoo kı-
1iiııstah ltn. düııer dü..,nıez yi- rıp dQktınıeınişlcr?.. Bu, devler 
ll!.! dulcnıp toplandı. Katiyen l>CkaJ.n kırıp dökebilirlerdi b11, 
oyun , ermek ist miyordu. Caz· hasımlarını ... 
gır, dn}'-anamndı, kalıkahayı Yapamamışlardır. Çünkil b·m 
bastı. Rospalılar sordu: lnr ters gfü·e.~dir. Sağdan, 

_ Usta! Ne oluyorsun?.. soldan, göl>PJ~n 'güre§ir gü~-
1 - Ne ohtctı.k ıbe? Görmilyor çilcrdir. Bu, Allah vergisidir. 

usun, bir nvuç adamın önü~- Terbiye ile, kul yapısı ile ola
·cıe nasıl büzülüyor 'koca pehlı- gan ş<:yler dcj;1ldir. Devler, h-:ıv 
:van ! •. Ham.1D1 bohçası gibi lta.t- sağ güreşçi okluklanndan bir 
lanmış duruyor. taraflıdır. G\ireş yapmış olan-

- Ya. oyun vermiyor. 1ar bilirler ki, yalnız sağdan , l - Yöriik zorla alır -0ndan. kuvw.ıt ahp gilreeirler. Hiç bir 
Derken Yö?üh Ali, hasmını vahit sağ :ıtaclar kendilerini ao-

lbiruenbir•• yerden kesip kuca- J .... a.. ~• De ı.. l ~-" , a venp h ..... eşemı::Lıel'.. rua 

l'E.NI 2' Jl .ISA .D 

lstanhul Levazım Amirliğinden Verfltft Askerf Kllaat ilanları . 

29 TEMM~ 

lstanbul VllAyeti Daire 
Miidürlüğünden= t1 

Mııdde 1 - İdare Mecmu:ı!mun Ha2Jron 942 ayından b:ışlarıııık ııtf 
Aşağıda yazılı mevachn ka.papalı zarfkı: dksiltmeıeti bimlano la ya.zıh gün, saat ve mahaller- .Mayıs 943 c:;ıyesine kadar 12 aylık ntishzısırun ~artnameslne göre :3 1 

deki askeri ea.tın almtı: komisyonlarında yapılactı.ktır, Taliplerin kanunt Vooilialariylo teklif mek· 9i2 gününden itibaren 21 gün mt\ddcUe açık eksiltmeye konuımuşi~ 
b_ıp!anm ttınle saa.tlerindm.1bir s:at evvel ait olduğu~ wı·meleri. (541-7799) 2 - Mecmua en atağı 3 m çok ıo 1ormn ol.acııkt.u. Lüzumu 
•1 , , • { • • -f-,, _ llikia.rı !'utan l'tmlaatı 8 elar:ık 40 formaya kadar ayrı kitop halinde ıtavesi yapıt:ıcıı~t! 
~ • Kilo lfra • · . Ura İhale gilnı :t V0 nıahnlli. fonnalann bedelleri de me('mua .tormolorı g\bl olııcaktır. 

~ K~ eti,; · ~ ' · 50.000 · a&)' 3 - Her nUshaıun baskı adedi 8400 dür. 
ıSığır eti. " 50.000 • ıo. • 87~). 7 /8/942 15 H. köy Muhcl köy 4 - 1hale günü 12.8.942 ÇafD8rllba gıinüdür • 

. Kemiksiz myun eti kavurmta.. j 100.000 200.000 ll.2M 7 " ,, 16 Erzurum. 5 - Taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile 22'1 lira 25 km'Uli 1" 
lKBuğ~day. 0-~~~ kavur.ınıa. 100.000 .200.000 , n..2tSO l• ,, u 16 Erzunmı. akçeslni ih..ıl~ eovwl Mal Sandtlmn yatırm~ı lA:ı:ımdır. ıJ 

6 .. ._..~ 800.000 '• ~ 7 ,, ,, 17 Kars. 8 - Taliplerin ihale günü ohm 12/8/942 Car6amlıa günü ~t 
Buğday ~ülinooi, 1.W0.000 . ~ no62 7 ,, ,, 16 Kars. VilAyet binnsmdaki eksiltme 't'e arttırma koml&yonunn ve 6llrlnıırıı'!ı 
Remilcıôı. koyun eti ka'\'Ul"Dla. 100.000 260.000 ll.ZO 10 ,, ,, 16 Erzurum. renmek için de her gtln Villıyet daire müdür1Uğı.1ne mil:racaatları~ 
Kemiksiz koyun c.-ti kavurma.. 100.000 200.000 l1.2M 12 ,, ,, 16 Erzurum. 
Jıle§e odunu. lJS00.000 @.000 4218,75 7 ,, " 15 Konya.. 

1 A,şağıda clıIBı miktar ve muhammen bedelleriyle Jrati tenıinatları yazılı iki kalem i:ışc 
maddeleri 31/7 /942 Cuma gUnU hizalarında göst.eril.-.n 8Utlerde paza.ılıkla satın ahrıacaklar•lır . 
Şartnameleri her ıün komisyonda görillebillr. İsteklilerin belli gün lre saatte Fındıklıda Satın-
alma komisyonuna gelmeleri. (572 - 7913) ~' 

Devlet Demiryollan ilanla~ 
OINFJJ . Miktan Jfııhamm~n bcd. Hai' k'nitt•att ihale Zamanı . ~~ Muhammen l>edeli mo (altı bin ru yüı elli) lira oıan :so (1)1 

Kilo Lira Kffru.ş Ura llf''f'.u} &lat D. eDi} adet l."ıml\n Sdndilrmc ~u (10 Ağwıtoıı 1142) ~ ~ 
Yoğurt ~000 2200 00 330 00 10 (1~3-0) on b~ buçukta Basıdar~d'.\ Gar binıttı tlald11ndeki kouıl-~ 
Süt 5000 .2000 00 300 00 10 30 rafın<l:ın kapalı zarf mullle satın alımuştur, <f 
Aşağıda cins, miktar ve mub:ım.men bedelleriyle ka.tt teminatlan yazılı ikı kalem iaşe mad- Bu ~e girmek istiyenlerin 468 (dikt yüz altnu..x sekiz} Un ?6 :; 

deleri 3/8/942 gi\nü hizalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla. nlınacald.ardır. Şartnameleri her b~) kuruşluk muvakkat teminat., kanunun tayin f'ttiğj vesiıroıarl' ıİ 
gün komisyonda görillebilir. İsteklilerin belli giin ve .saatlerde Fındıklıda. Satınalma komisyo· lerini muhtevi zarllarını aynı ' gün saat (14,30) on d3rt otuza kadıı.1' 
nuna gelmeleri. (624 _ 8134) yon reisliğine verınelNi ı: -ımdır. • _ • ..JJ 

ClNBl Miktarı Tuh:min be.deli Kati Te. ihale ZA&m~mı B•ı i§e n!t §arb1ameler komisyondan parasız ciliırak dafıblm~ 

Süt 
Y~t 

Kilo Lfra Kunış Lira Kur~ Saat D. ·' ('71l63) d 
5000 2000 00 3-00 00 10 . 
5000 2750 00 .U3 • 00 10 30 

A§ağıda yazılı etlerin pazarlıkla eksiltnıeleri İskenderun As
keri Satınnlma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin komisyun'l. 
gelmelen. 
CİNSi 

Koyun eti. 
Sığır etl. 
Koyun r.ti. 
Sığır eti. 

Miktarı 
Kilo 

60,000 
60,000 
~.000 
42,000 

Ttdarı 
Lira 

58,800 
42,000 
38,220 
27,300 

• • • 

Temin'ltl 
Lim 
-t4?.U 
3150 
2866 
2047 

(621- 8131) 

.ı\şağıdn yazılı mevadın pazarlıkla. eksiltmeleıi 20/8/942 
Perşembe günü sant 16 da Bolayirde Askerl Satınalmn komitJ
yonwıda. yapılacakt.1-l'. Taliplenn belli vakitte komisyona gelme
leri. 
CiNSi 

Balyalı saru.an. 
Tel balyalı kuru ot. 

Jtiktan 
To• 

1454 
2322 

Tu.tatı 
Lira 

72,700 
162.540 

Tfnnin.ntı 
Lira 
4885 
9377 

1000 ton ~ı OOJyalı kuru ot 
alınacaktır. Kapalı zadl:ı. ek
siltmesi 3/ 8/ !>42 pazartesi ~
nü ~t 15 <le Sarıkamış aske
ri satın alına komi.syommda 
yapılacaktır. Kilosunun tallmin 
fiyatı ~ kur~' 42 santim. ilk 
teminatı 4960 liradır. Taliplerin 
kanwıi vesikalariylc teklif mek
tuplarını ihaJe saatinden bir 
sa.at evvel komisyona verme· 
leıi. (402·7614) • • • • 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafia Vekaletinden : 

1 - Ekültmcyc konulan 13, f. nkııra Gençlik Pnrlunda ya»u.cı' 
yıkhnne bin ı, dllJ ve hela tesıs;ıtı ile tosseptik i~eridir. 

Keşif bedeli 24115 lir:ı 75 kuruştur. • , 
2 - Eksiltme 10/8/9•2 Pnzar•~ı günfı sa:ıt 15 de N~tiıı Vek~ı; 

ve imar işleri eksiltme komisyoıw cd:u;ınd:ı k:ıpalı 2ar.f usuJile )11Y' 

tır. Jt'lf 

3 - Eksiltr12~' fartnnmesi ve buna mıitclerri evrak 121 yüz )". 
kurııs bedel mukabilinde yapı ve imar i.şleri reisli~nden olınnbilir· ,6' 

..ı - FJtriltmcye girebilmek için itıtcklilerln usulü dairesinde J 
68 (bln s kiz. yu~ sekiz llrn.. altmış sekiz) kuru:şluk muvnkkrıt te!ll~ 
meleri ve Nııfia Vcklile!tindcn bu i.3 için alınrnıa ehliSct vesik:ısı ı.ıır 
mell•ı·i Jıi?1md~r. 

tşbu vesiknyı almak için istcktllcrin e1'.siltme tarihinden (tatil ; 
t..'lriç) en az üç ı,-ün evvd lıir :iS'tida ile Nafia VekAletine müracaııt 
leri muktmidır. ~ 

ğına aldı. Ji"a>kat, Musı.aın ayan: bozulurlar, müvazenelerini kay-
u~len yPrd idi. Eğer Mustafa bcderler, kaptırırlar hasma ten • • • 
l>iraz daha dalgın olmuş olsay- dil · · 

(619 - 8129) 

]{uyl'Uğu ile koyun etinin ki
l001ına 90 kwıış, sığır etinin ki
losuna 62,5 kunı~. l{~~i etinin 
kilosuna 60 kuruş. uçte iki 
kuyı·iıklu koyun v' üçte bir ke
çi etinin 80 kunışt.nn 17~ ton 
et kapalı .uırfla eksiltmeye kon
lfilL<Jt,ur. 1lk teminatı 9582 li
ra-dır. Taliplerin kamıoi vesika
lariyle teklif mektuplarım 3/ 8 / 
942 pazarut.ll günii saat 16,30 
da Kan:; Mkcri sa.tın abno ko· 
misyonuna vermeleri. 

5 - tstcklıler teklif mekturl~rım ihale günü olan 10/8/942 
/ 

el günü s:ıat 14 de k. d:ır ektilLne konJsy<>nu reisliğine makbuz oııJll:11 
de vennelC'l"~dır. Postncla ol:ıı:ak gecikmeler kabul ~nez. ~ 

dı kueagına ahp yürüyecekti. crını.. Paznrlılı giinU talibi ~ıkmıyan aşağıda cins ve miktarları 
M;ıstafayı hn.valandıran Yörük D~iinelim bir kCN .. Hasmı- yazılı iki kalem ia§e maddesi 31/7/942 günU saat 10 da pazar. 
.Ali tlPııhcl ayaktan sarmaya ruz siz, sağ güreşirken ve, ken- lıkla satın alınacaktır. Şartnıımesi her gün komisyonda göriüe
gi~<'k b(ır~J:>e:rce ~·er~ ~üştU. diııizi som lıercnx>zken o, dai- bilir. 1ste.kmerin belli g,Un ve saatte Fındıklıda Sabnalma ko-
Must.afa, ı:'llrmaya gınnışti. Saı· ıma rüre~'i soldan tutuyor .. Sol- misyonuna gelmel rj, (574 - 1915) 
mayı wlnniyc ~alışıyordu. Ve, dan giriy-0r ve, sizin sağınım CiNS! Miktarı Mu1uını.1rı.en bcd. Hafi Te. 
birdt>n'biro baskıy dünerek can hi m.i ~.pay vermiyor. Böy- Kilo Lira K~ Lira Kwu§ 
hav:liyle dogrulan Mustafa a:- le bir ~. böyl" bir 'haıııın Süt 4500 2475 371 25 
yaf.-:a kullınuya muvaffak oldu. e.da.mı dP i divane• cl"r vallah1.. Yoğurt ~ 1800 270 00 
Nasıl kendını kurtara:bilmişti. Bir geqmiş mactmdır.. Nef- • • • 
Yörük Afi giiliiyordu. Mustafa simde denedim bunu... Birçok · .Aşağıda yw>.ılı nwvadın, knp:>.h zarfla ~iltmeleri hizalarınıfa 
:ı.yağa kdku.r hnllınıaz çırpına- ke-reler sol güreşçiler gördüm. yazılı saa.ti1n'de 3/8; 942 günü Babkesirde askeri satın alma koınis-
r.U .. bir n.ı>.ra avurdu: Fakat bir iane:ıi beni deli ~e- yon.unda yapılacaktır Taliplerin kanuni vesikafariyJe • teklif mek· 

- Hr:vd'.ı Yörül· ! cdtti. Mü.Yan.de ederseniz sb3 tuplannı ihale saatlerinden bir saat evvel ıkomisy<ına verme-
Yöıiik. Ali de, • ustaiarun na- sık1lmadruı obu, hikayenıJ anlata- leri. 

rasın ... ınıık. bcle etti: cağım · ()insi Mikte.n 
Ton 
100 
100 
100 

·Flyatı 
Kunış 

15,5 
22,5 
25 

Um 
1162,5 
1687,5 
18W 

thnfa 
8aaU 
15,30 
16,30 
17 

- · Ha~da Hnıt"ı.Afa!.. Bundan yirmi dokuz, otuz S""·· 
.üres tPıtrar a:,,.alct.a başla- 1 y · naıı·- h • J ne E'.vve ... anı ıw.n mu ~'}-

:rmş vl<lu. Dc-li Musna!-a., kudur- besln<ıcn lbir sene evvel.. Şimdi· 
rou>;1 gibi iJL Durmadan .. h~· ki adı bu1.uluş, eskı a<lı Tatav
mına t:a.lı)-oıdu. Fakat Yör..ııc la. olan Se'lllttc Heraklis isminıle 
Ali, .tıj,, b~ı vakit a ·ık vermiyor- bir Rum 9{10r ulübü ıtardı. Bu 
flu. O, hasmını büs:btltün çile- lmlüp 0 ,akjtJer Yuna.nistı:ın gi
d ·n çıl arnıal· iı:;in daima tc;.s bivdi. Zatıe:ı m~hur Etinil.d 
güreşiyordu. Dı"'li Mm;tafa. Yo- Etiı;'rıJlln ıbir lrolÜ tulunuyur
ro!;r\i, b:ı ;tırma.k için çabalıyor- du 
du .. ~~-h~)Pt tek paça knp- Btmlk.i Etirya, Yun.an .istik
:tı. Yorük, llac~. mı fena.. kaptır- lhlini vücutla getiml.('!k i~n Rum 
:ınıştı. l urt.a.r.mıya lmkan yok- ıar tarafından kurulmuş itizli 
1Al. Bunu anladıgı '.!Çın derhal bir C"Jıliyettir Bu cemiyet Çar
dönüo Y~~ c ~attı. Mus~a, ?e- j lık R.usvu ta~mdan kuı'UJ.muş, 
>nf'l_l kfu; rut .. ~asmını~ !'I uzemı~ para \; J teşvik gfümüş, w o~
vllklrndi. Yoı1ik Alı, açık dn man.lı Türklc-ri imı>a.rat.orh1P'U:\a 
ruyorclu. Hasmın~ ~~ı ı;_e ~op- karıjı S<'Jıelerce suika."-'tle uğraş-
1andı ' •' r::». de ?üzülc!_u .• ~a~ 1ıı.- ı mış bir oomivettir. Nilınv""'t 
yagını ilil H. So •. a.~a~nı .dız e- t Yunan istiklAlini ya;pmıya ınu
mı!} haı f- ı~. lkı clinı yeıe da.- 1 vaffak olmu!'.1, Morevi Tüıit~ -
:'nıru~_!~· ~e1ı Mu~a. ha~nmı den 11Jmış, krallıth tesis euni~ 
!siedıgı gıbı tütR.hilirdı. Fakat j ti I..ıü:kin bu kii.fi dc!:<ildir E":i· 
Yö~~n <turu~ _oldukça teh~i- niki Eticya için tst.anlml;ı ~1-
k1>lıydı. Neresıooen ~apar~ ı mak, Ayasofynya hakim olmak, 
aC':rhal m.~k~Jc edecPge be~- ADadoluva ·hükmetmek gayel~ 
y'.11--du. "'·ın1ru k~ı~" yaygı· ri vardı. Bu, gizli cemiyetin Oı:J
bı duru)oordu. DPli Mus!nfa, marıJı 'l'ü.rkleri impara.t.orlu!.{u 
aıönıının 1,.·ık sa.nar olduı,ınu dahilinde mühim teşkilitl,m 

tnlJib-i ic;in bu nun'tle duı:ıf:U'l· vardı. İşte Ta.tavla Hcraklisi 
dnn huylandı. Her halde b1r L· kulübü de bunlardan biri iıJi. 
rnitn.n bır f)eyler "!1-J?a.cakıt.ı· Yalnız imni spor kulübU idi. Fa-

u~tıt!,'. · .. kE ~~eye gın~ ~- kat Rumluğun babayiğitler ve 
1e<li. \'.ort~ Al~ .. Y"rden bır ~~p kahramanlar yeti~n bir yn
kcnaı:ı~ı~. diş!eı~ arasın~ ko_, - vası bulunuyordu. 
clu. Çoım l·emın:yo~lu. Hıç om- . . 
lal'da ılL·j.,"lbni~ gib~·di. Mustafı, Balknn harbinde Bulgıarlat', 

mnn u~ hiç bir ~ vapmadnn Ç).ı.talcaya daya.iıdıkları zaman 
bekli)or.ıu. Beklemesi ilti üç d,.~ Heraldisi TatavlP. ulübü h1n 
.kikayı buhlu. Yöriik de w istifiTii kişilik bir -~~~ taburu ~e
bozın ., fırdlL .Aheli ba.~mı :ı. fer:oc"r e.imi§ti. Silfıhlaım~ glZ
b.;_.,Iadı: li bir surette ~Ye;ı h1;ı ~ 

_ N~ u ıruyv un! Tut.sam.!. tabur Rum dclik~} vamem-

J~. . G" .. 1 ne koşacaktı. - M-ıyuı.: lr gu:rese... , 
usta.fayı, bağn.slar hareke- . Oku~ularıııın Uı;rl.f ve t:ıv-

le getiı'di. Şak kilntooine el Jt. sif . ~ğim bu g~ı~ ve, canh 
U, Yörilh"Ü şak kün~e nl- ~,~t:m '"~uh~~ ar
Tilak ist~:dl. Yörüğün vaziyeti ~~~ ~r ~;~~r 
dfl tam şak künt.~ bir vui- j~t.111 yapar ve!. gur~ _,u, 
yGtti. Mu.:;t.a.fn, şa• küntesine O v~tler en a.cı güreşler !Nraı
eı atar atmaz Yörük, hasmının da <>~u. Ta.tav~~~ 
k b ..:ı_,.ı -'·-'· k geçmıyen gürcşç:i.ye ~ı den olunu u"':~ı -ve, y~yru-n memi. Alımet ııiilai Şueno (Şu-
kolla bern~r zalımeM:i?.00 aya- bir Çerlt :kabileslnhı is-
ğa kalktı. Bu suretle iki pehli- ~ F.at.... ~ Fatif · ·"'dan 
wn hiç bir kuvvet ve zor b~ . · "'ber.ı e gDU, w 

kete meydan vermeden aynkta ~~ ... .Alunet, Cerkes :ı. oldug~ 

N•"lhutl. 
Kuru ıasulye. 
Y ('§il m<>~cimcl! 

• 
2000 ton saman 7 /8/942 Cu

ma günü saat 11.30 da ve &')() 

ton saman 7 /8/942 Cuma güuU 
saat 10 dn pazarlıkla satın alı
naca.kbı. Taliplerin belli vakit
lerde Çanal kalede Askeri Satın 
alma komisyonuna gelmelori. 
Parli parti 'VC ayrı ayrı taliple
re de verHir. <618 - 81281 

{494--7616) 
• 
1500 ton odun alınaeaktır. 

Pa.za.rlıkl2. eksiltm<.'si 20/8/t>t2 
Pct"flCmbe günii sa.at 10 da Trnb
zonda Askeri Satınalma komi~ 
yonwıda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 45,000 lira, ilk teminatı 
3375 liradır. Taliplerin belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

. (620 - 8130) 

ılnhiaarlar Umum MQdilrlüğiJnden 
nhisarlar Müfettiş Muavinliği 

Müsabaka imtihanı 
tnht,;ırfar Umum Mudürlü,b'i\ tcfflş kadrosundn miinhal bulurum mil

!etüs rnuavinllklcri için yazılı ve sözlii bJr müsabakn i.mühanı ncııacn\tır. 
20/8/942 Paz:\rtesl günü saat 10 da Sirkecide tnhlsarlnr Tetü,o lıl'7~i 

binıısındıı y;ıpıfac:ılt olan yazılı tmU?ınnda kazannnlıır Mlü imtihımcı il
receklerdi-r, Her iki imt.ih.iınd:ı lı::ızıınanlar arasm<l.ı en fnzla d~e alan
lar lnhisnrlar mi.ifetti11 mua'ltlnliillııe ;ılınacaklnrdır, No1mrda tılüsavat l:ı:ı

linde lisan bilenler tercih cdilecek\c~. Ucretler 2656 BllYılı lttınuna göre 
verilecektir. 

MÜSABAKAYA GiREBiLME •fÇIN: ı , , 

·ı - Memurin kanununda yazılı oıırtıni'dan baş'Y.n 1ktısat ve Hulı:u · fa
külteleri veya siyru:~l bilgiler olrulunôan, yahut Yüksek Ticaret ve 1 tısat 
Mektebinden veyahut da muadilllkleri Maarif VeUletince t dik tdllmııı 
bulunan ,-ı:ıbancı fakillte veya yUk~ek mekteplerin birinden mezun olmak, 

2 - Müsabaka tarihinde 1a:ı SO dan 7ukar1 olmrunıık ve aakerllfın1 
yapmış l:ıuhınmak, 

· 3 - Slhht variyet iklim tebMoilllerlne ve her türlü yok'Ululı uıhmt.-t 
ve me,şakknUerine day:mmağa müssit obn.ıık, • • 

4 - Ahl~k ve ~cl:?e itibariyle tnUicttlıılik ble!!lcğine alınmasına m~-
ni bir ll bulunmru:nak, (Bu 1'usus Jdarece yapılacıık tııbkikntl~ bclirti-
lecekUr.) N • 

Milr:ıcant en gt>Ç 10/8/942 nk~:unına :1<adnr ve lnhis:ırlnr Umura Mi'-
dürlill\lne hit: p eden bir dilekçe ile )'apılacaktır. 

BU D1LEKÇEVE: 

1 - Mclttep IJCh..""ıdclııamesl 

2 - Nil.tus h!li;lyct cüzdanı. 
3 "'"T Askerlik vesikası 
4 - Sıhhatçe memleketin h'!r 1arnfındıı vtu.i.lo gurme~e ve ~yah.<ıtler 

yapmnb mur.üt bulunduğu h:ıkıuıı1a taTıı te&ekküllü ttsn bir J-, •tahane~ 
deıı nlınacak ropor 

§ - Polisten alınacak iyi hal kfı~dı 
6 - ti 1.ane 4,5'x6 boyunda fotoğraf 
' - Hal ierciımcsi eklcnece.:ttır. 
tsteklilerln imtihan progrıımını Sirkecide tnhi!ml:ır t~ h~l rl-

yasellndcn almol:ırı l!ı2ll1lthr. '('196.2) 

. (4H6-761S) 
• • • 

Muhtelif nakliyat ve t:\hmil, 
tahliye işi kapalı ?.artla eksil~ 
meye kıonmuştur. liıalffii 31/ 7/ 
942 cuma günü sruıt 16 da Ça
nıı.kkaledc askeri satın ~Jma 
komicıyonunda yapıla<'aktır . 
Tahmin bedeli 25.000 lira, ilk 
teminatı 1875 liradır. Taliplerin 
kanuni ~ikalrui~ le teklif ınck 
tuplannı ihale saatinden bir 
.ı:ıant evY<"İ kvnıisyona vermele
ri. Şartnamooi Arıkar:ı, İstan
bul Lv amirlikleri sa.tın alma 
komhJyonlannı.la da görüliir. 

497-7619) 
• • 

12.000 : 15.000 çift er fotini 
kapalı zarfla; eksiltmeye klm
ro\lfjtur. lhakt;i 12/ 8/942 Ç':l.l'
şamba günü saat 15 te Anka .. 
rada M.M.V. 3 No. lu sa.tın al
ma komisyonunda ya.pılacn!c!ır. 
Beher çiftinin ta.hmin h..'1eli 
ll,50 kuru8 oJup ilk teminatı 
12.937 lira 50 kuruştur. Tıl;p
lerin lcanuni '\'esikala.riyle teklif 
mektuplarını ihalo saatinden 
bir saat evvel komisyona vet · 
meleri. \579-797'1) 

• • • 
39.387 liro 30 kuruş keşif be

d~lli F.skişehlr hava okulu er
baş yatakhanesinin ikmal in5a
sı işi mü ten llhit nnm ve hi!sabı
na açık eksilbneye k<ınmnştur. 
İl'Jı: teminatı 2954 lira 5 kW'UŞ
tur. Taliplerin 11/8/942 f'..1h 

günü saat 15 de Ankara.da M. 
M.V. 4 No. lu satın alma .kı>mis
yonuna gelmeleri. (587-7982) 

• • • 
Kuyruğiyle beraber 100.00f) 

kilo koyun eti ve 100.000 kilo 
sığır eti paııarlıkla sa.tm alına
caktır. Thalefori 7 /8/942 cuma 
günü 832.t 16 da Erzurum aske
ri sa.tın aina komU;yonunda ya
pılacaktır. Koyun etinin tahmin 
bedeli 105.000 lira, kat'i temina
tı 13.000 lira. Sığır .. tnhmin 
bedeli 55.000 lira, knt'i teminatı 
8000 liradır. Talip n!'in belli lra
kitte Jromi.syqr.a gelmE>lm. 

(538-7796) . . .. 
Müteahhit nam ve hMalntia 

17 kalem muha~ro malzemesi 
açık eksiltmeye konmuştur. 1-
haleei 7 /8/942 Cuma günü ~at 
15 de An.karada M. M. V. 2 No.h 
Satma.lm~ komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelınt!leri. Tahmin 
bedeli 17,810 lira, ilk teminatı 
1335 liradır. (522 - 7753) . . " 

lstanbul P. T. T. Müdür.liJğündefl 
İdaremize ait 3-11 sayJh Fordı.-u'l kamyonu karoseri tamiratı ~ 

mcsi dnhHiııde :ıçık eksiltmeye kotıulınwrtur. 

El<siltme 12/11/942 Ç:ır§nmba gunü s:.at 15,30 da Biıyük Y<I'. 
binası birinci lmtt:ı :lclm1 . :muavinlt:r od<ısında toplan.'i\'~k MüdUrllii' 
satım komL<ıJ-onund:ı ynpılncnktır 

Keşif lıeuC'll 998 Jira muvnkknt tr:mın:ıt 74 lira 85 kuruştur. ~ı!I 
olbaptaki ke~ıf ve şnl'tnamelerlni gı;rnwk ve muvakkat temintıtlıır)f 
tırmak ilzere çalısma gunlerindc m:.ıdıirluk idari kalem Jevnzırn 
ek~ltıne gün ve ş:ıat'.ndc de 94ı senesi için muteber Tic:ırct Od:ı51

9~ sı ve muvnkknt temın:ıt mnkbuzu ile komisyona mürncımUnrı. <1 

Maarif Vekilliğinden 
Ankaı· .. H· J tnnbul Bôh 1e 8:ınat Okullarında orta okul me.zurıl 

bir<.'r öwı <·l··l-..1.rlkı;ihtı: ı;u esi atılmışbr. 20 yn~m<lan bi.iyük oııııt: 
orta okul c.lıpl•ım:-ı•, ı :ılnıış bulunnnların kahul cdildıfil bu şubcı&' 
müddeti ikl yıldır. Hu şubc<fm mezun ol:lnlnr (5) sınıfü Bölge s.ınıı! 
Elektrık Şubesi mezunlarının h:ıklarıru kaı.anırlıır. Önümüzdclci ~ 
için bu şuh lt•rc rle l\lilll Müd:ıfa.1 VeKMcti heımbırıa par:ı.,ız l ~r# 
be nlınncaktıı·. B unlar için (2) F.ylıildc biitun vilı1yct mcı·kcz.lt>r~ 

okul müfrccı:ıt pr••grmnına gore :fiz.ı'-:, Kimya ve Matcomntık de 
olmak üzere' müs.'llMka iıntihıını ynpılacnktır. tsteklilerin oş:ığı<I' 
belgelerle vnktinde Mnaru Mildilrlııklennc mQracrıat etrnclcri JıizıP' 

1 - J)JMtçe 
2 - Nufus huviy, t Cll••lanı ınt.:ti 

3 - A ı kagıdı ı(. 
4 - Ortn ükul diplım r.s ı \eya Lhı sınıDarınd:m getirdiği t:ıscl 
5 - .,ı ıane 4,5x6 büyükliıği.inc.l~'futogra!. , . \ı 

6 - Ortıı okuldan mezun olduktan veya Lise sııu!lnnnd:ın 
tahsilini tf'rkcttikten sorırn aınıfan :zıımnn ğcçml$ ise Nlis!:C Uısdll<li 
hnl vesikası 

GündUzlu gıımd ıst•Jıt•nler !.çin imtihan yoktur. 
Bunların 2 Agus1ostl!n 24 Eylt'.Pe kad.ır Okul Müdilrlügüne ı;,, 

ebnckıi l<lzın dır. (594!1) ~ 

latanbul Sıhhi Jılüesseseler Arttıtt 
ve Ehsiltı11e Komisyonundan: 

liaydarpnş."\ :Enırnzı ınuıtıiyc Hru.iahımesinln 300 ~eki kc.sllıl"18 
açık eksiltmeye konulmu~tur. • 

ı - EksıJb.1e 14/8/942 Cuınn gıho·.ıü ı;aat 14,30 da Caıı::ılo/ilund' ıJ 
ve tçlimnt Muavenet MUılürlüğü hin?..sında toplan.ın komisyonda '!' 
tır. 

2 - Mııluımmen fiyat h<'hN· tdJ i~in 11 liradır. 
3 - Muvaklrnt temınatı 24i lira 50 kuruştur, ~ 

4 - lstekliler ~art11ameyi ı;:ılı6J;na gtlnlerlnde omi.c;yonda gCı vl 
' - 1stcklifor l9'f2 yıh 'near~t Oda~ v~ikıı5H~ 2490 s:ıyıll •' 

,.azılı vesikalnr ile bu işe yeter muvalt.bt temin.ot m."lkbuz veya ~) 
tubile ~m gün ve saatte komi5yon:-ı mürncaatları. ~ 

lstanlJul D~/lerdarlığından : 1 Sultaı'ia~t Adliye Emrınet d'lkesiıvie 53·46 lira 90 kuruş 1!~ 
tamirat jşi 5/8/942 Çarşamba «{lııtl saat H de l'tIDll Einlik :r.ırıd ıı'1 
mUteşekkil ~o:ınisyonda açık ekSiltıne He ih:ılc edil cektlr, ?Jhı.,,. ıJ. 
minal 402 llı:odı.r, 1stcklllerin en az bir tnahhüttc 350-0 lir.ılık b\I t1' 
:ı.er i!J yaplı~n dair idarcle.rindt'U alm:t.J olduğu vesikalara isU~nd t 
bul Vilayetine müracaatla ek!iltrııe :tıırlh.ind'!n tatil günleri barıÇ ~ t 
veı olınmıs ehliyet ve 942 yılına a:t Ticaret Odası vesilı:nlarını ıb 
leri muktazldir. .9'! 

Mukavele, eksi1tme b.ıyındırlı.k ~slcri genel ve husus? ve f~ 
nameleri ve proje ve keıilf hül~s::ısue buna müteferri diğel' evral< 
lak :Müdiirlilğündc g0rülcbıllr. (7821) ~ 

lstanbul Defterdarlığından: ; 
Ynnmı§ olan Fen Fakültesi bi:-ıaı:ı duvorl:ırının yıktırılması ~ I 

lnrının naklt'dilr..rek :zemininin tanzim ve tesviyesi i§lerlle yıktırıw-İ 
şı kar§lya. geldiler. Mustafa. !'Çın bu, . &0yadını ıeıvvcldeot>eri 

öriiğün ltolayWtla alttım lkalk:- ~)hile ~~la~ hizm~ ot
masma üzUlm.üşlü. Ne kadnr miştir. Eski Türkiye f}amplyO· 
ustaca doğrulmuştu. Babası Ar- ou IDı.ro Kem~ d? 'latavla çcm
navut.oğlu da ancak alt.truı böy- berinden geçmıştir. Bwıun se · 
ile kalkardı. Yörük iböyle ko- hepleri vardır. Tatavla.nın gilr~ 
ıaylıkla ayağa kalktıktan sonra hocası Yıunanlı meşhur !Mcnelı 
iMusta.faya meydan okur ve a- idi., Bu, Rum Merreli, TUm tebe
lay eder vaziyette çırpın~ ve asından idi. Fıa:kat !koyu bir 
tıirnz da tOOessüm edcrcU bir · milliyetçi idi. Mütareke .zarrıa. 

439,869 lira 90 kuruş keşif lardan c;ıkacnk ınsant malzemesi kap:ılı zart usullylc arttı.rmro1111ıl, 
l t b l D fi .~ l " ~B bedcJli I\üçük Yozgatta yaptı- mıştır. Arttırmn 5/8/942 Çarşnmb.l günü saat ı:s de Ddterdar!ıle ,r-

8 BD fl e tJraBF lglnuı n: nlacak olan inşaat işine ait Mılll Emldk 'MüdilrlüğUnde mütesekkil komlsyondn yapılacnkt.ır• t 
ıstanbul Adliye Levazım Anbıırı (6428 lira 48 hunıs kesit b~lll tn- 11-l6-22-27/7/942 günle- men bedeli (8000) lira, muvakk:ıt teminatı 6-00 liradır. :MUte:tlıııJ;,i. 

blirat ısı 5/8/942 Carşoruba günü saat H de Milli Emlfık Mildürlüğıinde rinde çıkan ilfınlnr hüklimsüz· minnt bedeli haricinde (6000) Ur.ılık aynca bir b:mka temin~~ 
ınütc§ekkil koınlzyonda ntık eksiltme ile ibale edileccldlr , Muvokkııt temi- dür. (623 - 8l33) vcrcecktlr. F"nnl rapor ve proje<ıl ve umumt ..sartnnmesı Milli P'" 

nat 483 liradır. ~·· dürH\Lıilnde görülebilir. 1' 
tstcklilcrin en nz bir tc:ıhbllt1e 4000 liralık bu ıst bcllLCT l li yaph~ın::ı ı i steklilerin muvnkknt teminatı vo be3 bin liralık b:mka :Jl1cl"1' 

dair idarelerinden alınıs olduğu vesllrolara iııtinndcn ıstnnbul. Vı!Ayetine muhtevi 2400 sayılı knnunun tarltatı dairesinde hazırınnıuıS .ı ~ 
müracaatın eksiltme tarihinden tatil günleri hnr.ic S gün evvel alınını~ eh~ ............. _______ ...,...___ mühUrlü 1.arf dcrununclıı teklif mektuplarım ihıılc giinU 6a:ıt !
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J.Jict ve 942 yılına alt Ticaret OJası vesiknlıırını ibraz etmeleri hiuktazi.dir. 'Bcyoğl~ Veril As. Şubesfnden: Komisyon Reisliğine makbuz fnuk:ı'oillndı- tevdi ebncleri. ~ 
:Mukavele, eksiltıhc, bayındırlık f:>leri genel vo lıu...'"us!, ffcp.n} .~rtn -:. Yel. 'l'op. Tğın. lln U!l oğlu Fchm\ "': 

anclerl ve proje k.~ bfl1A...~le J>una tnütderrl di evrU: Mlltl ~ ~anycrl (46~03) nin celc 6Ubeyc Nctrlt•t MUdUrU: M, Sıım l Karoyel &hlbl: A. Cemaleddln 6'.f-1 
l\'Uic'lürlUlilndn ~örülcblllr. ı> r:rıürac:ı ııh DaaıldıOı yer: CH. Rcklr GDı-soyf:ır ve A. Cemaleddln Saracclllı1 ıt' 

nŞ.ra savurdu; ııında. l<ft:nnbulda. epeyoo i§ler 
- Hayda :Mustafa ibe!.. yaptı. lstıkınl muzafferiyetini 
Mu:rt.nfa; hasİnmın bu, mtıs.. inüteıılnp '.Ywruıi.<rtıına ~tı. 

telızi nlb-ruun. mulmbeJa etme-- (8cmu var) 


