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Her Yerde 5 Kunıı 

OK- VERiNDE Ki~R 
Yakında şehrimizde geni bir 

nü/as tahriri yapılacak 
Bu tahrirden_ Sonra, Ağustos içinde, bütün şehirlilere 

- sekiz yüz bin iaşe belgesi tevzi olunacaktır 
~~-
-..-;-. 'L1t - - ;;ı - -~ ..v.a..;a .......... TtTtam-~ ~.ıry ... 

J ~~~~~~~~ 
ourna1 de J "U K 
~e.Alnıa~a: . enardakı• ~elem•nk Hm-

n ~ıc Pa.p ga. cliı:1tanında çalı-
zet.e.sı.nde IX'k ( 

1 
§an rn üstP,mle--

e!1~1Yetlı bul ermen er ke şirketleri 
lu~ hır tnaka- arlık Doğu ha: 
~"Y~h~ 'l'c"llurıuı r l valisinin sömU-:1 1ı &aYluın. B .. k" 1., rlilınesi işiııdc 

Şoyle hUla J. uyun ıı ~<Lugayı h<ila 'bi~· kttılaru1acaktır. 
sa ediyor· • tı«lut "M8elcsi şcklind<; MU· 

• Juı_Ui bir ih.tüaf zaıınedcrt;'}.; Bu progran~· 
h Alı:nanla'ln Af ıhVC'Ji?ı !]alcı.--' tak l' . ... da Feleını:1nklı-

TİCARET VEKiLİ BEKLENiYOR 
Bclt"<liye 1ktısat Müdlirlilğli· 

nün DördüncU Vakıf hanına 
nakli işi diin de devam etmiş
tir. Dün sabah Jktısat Mfidilr-
lüğünde meşgul plan \Tali ve 
Belediye Rellii Doktoı· Li,tfi 
Kırdar mülga bölge iaşe rnü.iür-

Ji.lğilndcn devredilmekte olan 
evrakın muamele vaziyetlerine 
gore ta911f edilmesini bildirmiş 
ve ırsJC'rin aksnmama ;ı iı;in de 
ay kışında normal şekildı;: fa&
hyeh: gec.nlmesini emretmi~ir. 

fScınu Sa. S SU. 1 ed) 

ıE 3 

Meclis Pazartesiye toplanıyor 
Şimdiye kadar dört mebusluk inhilAI etti, meclis~ 

açılınca bunların yerine yenileri seçilecek 

1 nci müzakereleri yapılacak IAyıhalar 

M!t.~ı:g;::s~~'"rrl RUSYA'DA ili AFRIKA'DA 1 
gilnli toplanacaktır. Ruzname•----- _ . 
tesbit olunmu,tur. Bu namame-

~:n~!:!.~ilt B~~== ~:; Alman kuvvetleri Mihverin mukabil 
~$tE~.:r;~Ji:~t! Kalac'a yükleniyorlar taarruzu karsısında 
mebusluktan istifasına dair 

:takrir vardır. Bu tezkettler St ı· d t hlik d f 1 · · • k"ld okWlduktan sonra birinci müz11- a ıngra e e e. ngılız!er gerı çe t J 
keresi yapılacak olan evrakın 
mümkercsine geçilecektir. 

Bu arada muamele vergisi ka 
nununun 12 inci maddesine bir 
:tıııra ilavesine dair kanun layi
hası, Adliye ha~ .tarif esi 'k.a111u· 

(Sono So. S Sü. S de) 

Volga üzerinde bazı. 
Sovyet nakliye gemileri 

imha ve tahrip edildi lskenderiyeyi bombalaüda 
[.A.A. telgra{lannckm [.A.A. te1qmjltıNt'i.(T(I 

Müttefikler Tobruk·u. 
mihverciler de Süveyş v 

:t'l"h+~ k d vu.-n .,, tTUt(~t l b' .. :ı... 
~n a<>nra ·en i kö~-clcrinde e:Jk;.,i ·ı. ero ır rucm.ın 
dı~,~-~k mtc... 1ıu,. Vt;; mitstak..;l' .,T. ,_wı !Jfv·z:-ı, veriJmcsi oııla-
~ ·'· , , ;,f-yuytı 1 e- sö .. . 

2 Yerıı ni- <'e-n:Zmne imkan gô- ,_,, , .. ,. rın mur~e ı~-
:anıın i1-' 1 A '"n r.;u( u,., l . l k" t .. 
ıb bir uı.ı < ıre- ururıa mc·mlr ketleri halkı- enn<. e ı <>•~·u-
n.,.""'- tar.ıttan 1Lhı Alnuın gazetelerinde ar- ~lf'nnd('n ı~e-
~ı Avruna. 1tk gizlenmey~c bile 1. n gelmckte.iir. TİCARET VEKİLİMİZ 

hülfi8a edı'lf'tıiş'tir.] 11 ulti.S<ı rdilıniştır 
Alman tebliği ~ur: Londradan bildirildiğmc -°" 
"Aşağı Don cenubunda Al· re, muharebe, Mısır rolünd 

man kuvvetleri lnsmcn cenuba dün yeniden ba.~Jamı~tlı . ~ ı . 
doğru C'ephe alan ve anuJane kesiminde şiddetli bir knrı>l . 
mücadele eden düşman kuvvet· arruz neticesinde lngili:ı ku\: 
lerini atmışlar ve kuvvetli hava vetleri geri çekilmişlerdir. M 
teşkilleriyle desteklenmek ::mre harebe sabası ceııuba doğnı yıı 
tiyle Maniç ve Sal nehirleri ge- yılmaktadır. 

filmn a_ ,. 1 . d:ı tızmn }. .. ~ı. . 
lc:ık rn...,.tcm. ıı~.'l~ w~ıiycn btt Jıiikimiy;ıl fusteml~·~ ım 
tı ~ ha~ıne gl"' ın·oırll':rını 11!' tatbikatı11t ıh. fp:ı.ra.torlug:unu 
ı:~ eaı, <li?eı· nn bir dikkatle okm;ı.aforı ·kaybeden Fele· 
D" .. tnn d..ı. bır role tcmffl,1i edilfr menk, Y"ni ye-

uyuk Ahıı:ın. L · ni imkanlm· bul 
~ konfcdeı n.. - m:ı.k ihtlyacın-
dıı:ıu ~is e- !!OSEYIN CAHiD YALÇIN dadır. lş~e hu-
d es.ı~r. Ött•- = mı ~mnnyaıun 
1 Ctri>ctı nıcvcut ol sa.ycsındc Do-
~r Nnzilerın dıli ın bu emel- ğuda ve Hambuı g , nre:n 
t~ filıyntn g'e<,~iş bn~ı aııyat- gı.'bi büyük ticaret rnerluvz.le-
-..ır Dnln. u tınmak rlnd ı....ıl kt hne -t. ... YU ınustemlck · c ·~ nen 1r. 

lU Roh'blarun gayes· A ha- Danıroankalılara da buna 
Y:!t Ba~kında'ki 0

1 vrup~- 'benzer işlerden bahsolunuyoı·. 
ve h~k1nıiYet altın~ayı 

1 
81• Onlar Baltık hnv.alisile, bilhas-

.Z:<'nm bır a0rn.. n mak sa ılmliclırler Alman tPklif-rnına tabi lU'tne } rorrı a 1 .., ',, -
nıan bıtnıak m p ,., - erın uzun muddct mulmvc-
rnakfnnın kuvvetıer~~f ıyıc Al- m t etımşlerse de nihay<.'t ct:ı.-

ır. nrt.tıı. Yanamnmışlnrdır. Danimarka 
~aZlleıın 'k" ticar<•t nazırı Bcrliıw gide\'ck 

dikkai celbe~ 1?cı fıkirleri pek orada.n Doğu havali&inin sö
hsıilrh cıkrum~ıyoraa d~ hunu nıiirülmesine Danimarka ı,,.,.u. 
gayı. sarf'ediıt ~çın şırndi1erı J>un~n ·iştirakine ait iki onlnş

Doktor Behcet Uz dün de /zaılr'de muhtelif ticaret 
mensuplarının şihayetlerlni dinledi, tatbihalta 
görülen zorlulılaruı giderilmesine calışacağını 

söyledi ve lazım gelen direlltl/lerl verdi 
İzmir, w (A.A.) _ Ticaret yerıi yap>lmaktn oıa.n ıncir hö·ı 

Vekili Doktor Behçet Uz, bu· mnı ge..zmıştir. 
gün öğleden evvel, şehrimizde-: VeJtil, öğleden sonra. !ical'et. 
ki tetkiklerine devam ederek l'e Sunayı Odasına gehnı , Ay
incir ve ildim tarım satış koo- valılı zeytinyağı tüccarının bır 
peratiflerl birliğinin şarap fab· heyetim kabul .ederek •. bunlarlıı 
rikasını. uıytinyağı depotaNm, (Sonu Sa. 2 Sü. J de) 

ikinci 

büyük akın 

Almanıa·ra 

hitap! 

Almanyaya karsı 
Ağustosta 

lır. Bu filtir A mıyc baslannuş. mn ıle dönıniişt iir. 
hudutıar:ının' trvrupad:ı Alman Almanya, bu haroketicre y:ıl- f ) • 
narda bulun e afın~la Ve ke- nız harp SOlll'asl devresine bir Dgiliz tayyare erJ 
manyaya srk~n~a\;mıcri Al- hazırlı1t olma:k ıüU'.rc girişmi
Jı:abuı etmez ım \ c aynlma Yor. Şu dakikanın aoE.-le ıktı
l'llclcten ilxı.r t:Jelte bir] .>ştir- sadi. ihtiyaçlan da bu hususta 
lnaksat, "Yeni ~ Btt?dan da h~kim bulunuyor. Şarl:•ta gö
nıa~ hegemonyas~ıpa ' da Al- ~ee,·k işler için gayri k8.!i gel· 
nı ŞUnaJe doğru nın tenıel!eri- ınıyc başlamış olan Alman in
~Ptn hukuki barYrnnktır. Bu san hazinesini tmnamJ::ı.mıya ıu

General Harris 

Mottef ikler tarihin en 
şiddetli taarruzlarına 

başlayacaklar . · 

Nevyork Post'a göre 

ı'bi bir ıJelril tath kum~an !1.e gi- zum ~isse<Ulmektcılir. 
~lir surette bik~ .~ı~ccegı ıışi- ~gu bavnlisinin sömürge 
'denıenk ile ~ l'1 rnıyorsa da halıne getirilmooi Büyük Al
Jllanıa!111a tanı b'oıvcç Alman nıanyanın gelitı'lllesini kuvvct
Y\uı CKtneıleree :{ ~esaretle bo- Ie:ıdiımiye ve küçük Alman 
~Y~ Alınanyaya ~ruda~ doğ. mıllctlerini Alman Rdch'ı ılc 
~rdır. AlJnaıi • ~ cdılece]{. sılu bir ittifaka mcylettinniye 

:•kleı; şey, bir ~~n i~te- h.izm~t. edecektir. Almany:ının 
unnalrtJi.. Bunu erasyon şımdıkı hı.ıdutlan dışındaki 
~r olacakttr. Za n başı, F'üh- Ce~en ülkelerini J.:endis.ine 
ı.~den Norveçli ~ d'.111a şim. b a g l aro ı ya <_; a ı ı ş mas ı 
elenıenkli ve f.ı· anım~r~nh, ~arpten Honra aömürge işi için 

:-13-Yları liiUen "B~~n gonüllü ıcabeden kuvveti kendi ~afmda 
~Şeri" diye u un Cemıen· ~ıl~mıyacnğındarı dolayıdır. 

>er. Açı.kça.'il bu ~adetmek.terlir- ~lbıryaya kadar yayılmak. Af. 
~er de Avust cnardaki Cer- nkaya kadar uzanmak emclin-

ına.nya iJ bir 
11.rya}ılar gibi ~e. bulunan Alman söm.Urge po

caklar, Yani Aln::ı AnıK-iılus yapa- htıkasını kurmak için bugünkU 0luna.ca'klardır anyaya ilhak ~idh çok dar bir temeldir. t~ 
. Görüıuror : te ~ sebepıedir ki hudutlarını 

~devre-ye .ıki. hal'pten som·1t· g~~letınekt~ Almany.a, kendi
&ki eea.ıı f~ Alman J>liunnın sı .. ı~ın hayati bir ehemmiyet 
kıaı1Q baktıı biribtrlerine sı. ~n~·.o~: ~·uya doğru yeni 
:rnaınılllnak dır ve biribirini t • bır yuru~ıe ve be).ki de, çok 
22 a~n~: BlJ iki fık~r ~eçmweı;ı, cenuba doğru bir 
Yaya İ(ıoaV{j 941 de (Yani Rus- ilerleme ıle topraklarını ~alt· 
llladdi ve ı.~adığı tarihte) mak 18.zım geldiğine hükmedi
al~-ıu- Som~~ bir şekil Y<>r: Bugttn Şarki Felemenk şir· 
eadt ,ele ·içtn 'Z!!_~~ karşı mü. kdetiAlmayle BaltıkD ~eleri hakkın-
esis L'<lilnu ~ ..... ~t kuvvet) • a n - anım&rka muk.a-

lllUaternj le. "kle Rua ovaların er veletıamcle-i ile hazırlanan şey 
ltena~ eleştiıihnf.6i işir ~n istikbalde çok uzaklara do~ 
t~ sur Alnuın:ıaı'l!l 8ie~a~ uzanan geniş bir siyasi prog
b.1Ştann::: çal~ıılmaıarına ranun ~langıcından ibarettir. 

ı.~etrı r. işte İsviçre gazetesinin verdi-
C1ı!Plaı· ~lilercıen ınürekı.: ği hülnsayı hemen hemen ay. 
:yorlar.' e cıvarında al e~ nen ~alk:l~ttik. Bugünkü k&vga
k>t~ . l;i•riror havalis.iri~ ~1 yı hila bir hudut meselesi ~k
dlJ'la.r. ıçın ~ kullanıJın 1 'kti Jinde mahalli bir ihtilaf zannc-

Evvelki gece Ham
b ur g' a yine 
taarruz ettiler 

Bombardımanlara gece 
gOndOz devam 
edeceğiz diyor 

Bu hareketler sonunda 'Gördükleriniz görecekleri-
35 tayyare eksiktir niz yananda hiç kalacaktar 
Londra, 29 (A.A.) _İngiliz Lo~, 29 .(A.A.) - H:wa 

... , · · ü C'...mera.lı Harrı.s. Almaz. halkı-hava kuvvc.;wennuı ç gece- zar. hitn.bc..ı demişti ki. 
fın<Ja, Hamburg'a ikinci akını na r · 
yaptıklarını bildiren lngil~re · .AlmmJyayı d~ada.n. ~ı(,m· 
bava rul2lrhğı tebliği şöy~ oe- bardıman ~e~. Elimızdcn 
mektedir: Onniulınanıza imkan !o'ktut. A-

DUn gece Hambu~ şMri ö- kı.'ll~mmıza_ . gece gtindUz d«: 
nomli bomba uçaklanndıın mü· v~ ed~ B~ ~areketleı:· 
reıkkep bir t~şkil ta.rn.fınd&n y<.'- m12 bır intilmm ~en dog
nidcn taarruza uğramıştır. BU- ma.malrta<lır. Emelirnız. ~lma.n
yük yaxıgınlar çıktığı görül- Y~ tıari>e ~evam ~Y~':t.:ck 1 
müştür. ~ ~ı le ır~~ektedi".: Şirtldl 
Aynı ge('e Holla.nda'daki dil§· g<>rdüldennız ı~e.rOO goreceklt· 

ma.n hava alanlarına da 1aar- riniz yamnda hıç kalacaktır. 
ruz cdilm~iir. Bu hareketler Aınenbhlar daha yeııi Av
sonund:ı. 32 bomoo ve 3 av u- l"Upa iınrhil\{' iı§t:irak etmiyf 
çağımız. e-lı:siktir. buşladılar. Onlar da bu ta.rzdn 

Alman Teb~l harcllt:t et.miye 'l:ııa6laria.rsa ha-
Berlin 29 (A.A.) - Alnıan linlıJ d~ilııün. Kara. ordn!a.rı

Ubliğinden: "DUn birkaç İngi· mzm eld<• ettikleri galibiyetler 
liz u~~ gündüz Almanya ba· !'}(> olursa cıl6un, havn~a gal\bi
tısnıdaki topraklarla Almany& yet 'lrazanr..mu..131IDZ:. Bız ~ı ga-

(Soou: SA. %; Sü. 2 &,,) libiYtfti ıra.za.nmak ınereyu:. 

Yer değiştiren 
meşhur laflar 

Yazan ; Aka GUndoz 

Gru-J~e büyük ha:ıırlılrlar 

Hollanda 
tahkimatı 

Ele a • d.erek Mihverin galobetii takdi· 
rında g~ıı·u~ Rua rı.n~e ~.ondi köşelerinde, &>kisi Pwa, atbn anoktaımı.,. Lil! ... 
onla ){~1haibııı-n ~J>r.ıkla- gibı, bur ve müstakil ya§lya- Btr fol'ba altın anaJıta.rm wsa, . 

Son günlerde Almaı:ı 
lotatarı tarafından 

1şgl! olundu 

Botun ta yyari!f er, 
Avrupa kıyllarmda bir 
köprUbaşı ve ihraç 

için toplamyor 
Nm;y<>rJ,, ı9 ( .A.A .) -

Nouyork P03t gazetesi Ağtts· 
fos ıayırıNt JtiU!of~n ta: 
ril' .. itı Jaıyde.dccegi en ~t·tl• 
toarnt~lanı ll(J.,,<ı1ıytıca1d.annı 
ytıZ?naktadır. ~ngili::lc,:. _vı.: 
A mcrikalılar bir kaç gMtH/ffH 

beri ayni zamandı.ı biu tatma· 
're 1cul1mını.aktan kafımnakta
dırlm·. Miittefikle.r görünüşo 
göre ta.ı11Jarclcrim ka-~ya ~k 
m.nk iffzere .Avrupa.da bir k-Ov· 
rü ba.fı tesis etmek için tnr
lanıaJdi'tulırl<ır. Km-aya ç~ 
hQreketini Jw'lm~ i· 
~in ıü<' hQ/ta k6./i gcleuklir. 
Bu ii.ç haf ta içinde tayyardcr 
lrılltl<.· W.inde Altnon au tay
~leri>ı.e hücum ederek bun 
lan '/fe1'e 11ı.11t1ıyacaJclar tıe Al 
liıanla.n çr.k1.ş bölgelmne sü
mtle ta"lı'Viye göndr.rtntle~ 
mani o~mak sçin '1cmiryclla-
""ı tahrip ti/e(·ekltrrdir. _) 

Pravda gazete-si ya1.ıyor: 

Bu ciddi 
günleru •• 

''Her Rus vatandaaının 
vazifesi düşmanı dur· 
d lırmaya çalışmak tıı·,, 

çiUerini zorJamı~lardır. KaJaçl Çölde. İtalyanlar Si\'e \•abı:.tJ< 
t1iınal babsında bir çok nokta- nı almışlardır. 
tarda. Sovyet muk:wemeti ı~ırıl-

lt•,..;7~ .. Teblu.~.,. mış ve diişman çekilmek zorun- '"Y"'"" r:r 
da lmlmıstır. Hava kuvvetJcrı İngiliz tebliği şudur: 
Don deluisındaki düşman ne:hir "l{ara !hareketleri mutat a 
münakalatına kaı'Şl yaptığı tn- riye ve şimal kesiminde' btı 
arruzlaı-Oa üc: Sovyet topçcken topçu faaliyetlerine inhısar et< 
ile b.ı.şkn iki düşman gemisine miştir. Savaş sahası Ustünd,•. 
bombalaı· isabet ettirmeğc nıu·ı hava faaliyeti kısa öktid~ •> 
va:ffnk ohnuştur. muştur. 

C'wt>Ce t~~.an ~~;nasında Geniş hareket sahalı bomt 
Volga n~r~ ~ı~tunde ~ır .çok t?· \ re av uçaklnnmız Sidi Bru r:ı 
~ıt gernı~ ımlıa edılmış V<') :ı l yakınında büyük düşman nuı' 
ha.oam ugraulmıstıl" . ., n:\' ar.uıa taarruz etrni le~ v 
~ • MasaJmt.Ş! bu."11a.rdan birini 'tutusturmu 

Berline göre, Sovyetlerin Ye- lardır. Müt.t.efik bomba. uçahl 
ronej yakınlarındaki Alrnnn rı yeniden Tobruk li01amnn 1 
mevzilerine karşı boş yere yap-' arnız etmişlerdir. Çölde bir çc 
tıklat'l hücumlar Moskova ri\d· askeri hedc11er bombardımn 
yosunu yeni ma.saUar ya.pmnğıı 1 edilmiştir ... 
aevketnıektedir. ~ .. (Sonu &.. 2 Sü. l dır ) 

(Sonu: Sa. 2; Sil. 2 de)-·---------

Harbin mihrakı : Doğu cephesi 

l
l BÖ1,ik ol'l1tlf.Jcl.a bcrnbcr 1cıtaıar a.ş,rt büyifü foo.li111.:tler<1rı 1ıa

yat dmnirrlarttu 8a.ranıak i.<rlir1at'lıcın. g&tm·cbilir. Her 1uı1d1= 

m1lhitn o"/aylar arifesinde. bul.wıdu,ğu1tw.z S:,.tNffirdt1. 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

H azeı· tatbikat Ye mant:vra.--, 
Ja.nnda harbin bütün 

güçlilkleıini yaşatmak, hemen GANDİ 
hiç bir yerde mümkün, hiç bir 
millete müyes&'r olmaD)U~tlr. 
Bununla bera~r. totalitel'l<:r, 
kadınlanna ve çocuklarına va
rıncaya. kadu her ferdi, her sı
nıf müessesesini harple ilgilen· 
dirmek, bütün hayat kaynakla
nna başvurmakta çok geniş a· 
dımlar atmışlardır: "Her şeyi, 
harp içinden,, dilsturunu tat
bikte Franf>a çok geride kalmış, 
vaTlıklanna ve dünya suların

Japonlara 
çahyor: 

"Hindistan'a yap•lacak 
bir taarruz, askeri biı 
gezinti olmıyacakt1r., daki Ustünlüklerlne güvenen 

Anglo - SaJusonlarea, Büyilk 
Harp gibi acı bir denemeden 
sonra dal n<ı mUkellef bir ordu- Mihver kaynaklarma gör 
ya, ne de, muharebenin en ö- Mr. Ruzvelt Wilkie'yi 
nemli bir unsuru kesileceği çok 
tan bilinen motör gUcline kıy· Hindistan'a gönderdi 
met vermemitJ}erdi. Ankara, 29 (Radyo. Gav.eı 

Ordu, en yilksek bir teknik Si) - Mihver kaynaklan na g 
müessescsidir, ödevini başar- l'e, Amerika CümhurreiRi R\1 
mak için, fennin her çubesindeıı veıt, V. W,ilkie'~lf Hind.isim 
a7.aDli imkin dahilinde kuvvet göndermiştir. 
almak 1ztıranndadır. Harp sa,n. Gelen son haberlere göte Hı 
atine, u7.un <;alışmalarla hlıkim dletanda yeni bir cereyan b 
olmak mümkündür. Ordu, nıhu· göetermiştir. B. B. C. liubabi 
nu yurt.dan alır; bu rnuhteş!:m diyor ki: 
cihaz, öz sanayie ve menab.i.e ••Birfeeik Milletlerin harpt. 
dayanır : "Suyu olnuyaıı değ~ sonra Hindistana istiklAl v 
men islemcz., derler. Anglo • ceklerini bir beyanname ile 

gay:i1 "'<llilnıiştjr Al ıdarcıe:n bileceklerinc imkA.rı gören kü- gtt, bak t 
Onlar ~~rln~ aı:aaındnınnıann ÇÜ~ Avrupa me.m:IeketJeri hal- Flnııea He pi~ kaplsmı Hollanda İf~gal komutam 
tilmi . u aalıyc·tc . a Yalnı.z kının. Alman gazetelerinde ar- T 
bir ştir. Fele.nıenk~ak ettı- ~k ıpzlenmiye ~hile lüzum hisse- ~ mi&in? kıJU müdafaa tesislerini 8hıe~?narnc-de Baluk ~-ıyıla!1 d.ı~ıyen bu ha'kimiyet projele-
luınrnd az Ru Yayı ik~~ avalı. nru ve tatbikatını derin bir '.Aka Günda.. bnPnten &wel di~ f&ftİŞ etti 

· (Sollu Sa.. 8 Sil S de) (8on• 8a. 8 8U 2 d•>j 
''Herkes silahh kuvvetlere - .... -....-.-----------~ 
yazıhp hizmet görmeğe _Y_E_N_l_R_O_M~A_N __ I_M_IZ_ 

hazır butunma1tdır:, S 1• h ·1 rbazla r Kralı --Ç3.f an F'cleınenkıı· ı..:-sa~ ~· dikkatle okumaları ç6k temen· ....., - f' 29 (.A.A ) al 
Fele~titecekıen bil~rn ~n~ı· ni edilir. Daha haıbin arifesin- =-~~~~~~ yı;:: zm=-• gG:retesi . H~L:~&n 
cileri ~~<ı.nkacılan v~1::;;tır: :c _Alman emellerine dair koy. yışımız karşısında değerli aldığı haberler<? atfön Hollaı.:~ln 
buçuk Yu i~ · · ~yı .. ugum~ teşl)isin doğruluğunun llı.-alcmiyle tahlil ediyor iagal bvvetl~ri ix'lşkonu•tmu 
tlo b :rnuy0n filo:rin ıçın ıki ~ senedır her gün ye-ni yeni de· General Ohristiansc·n'11in Hol-
Aınn1 ... ~ .. Şirket lunn.l sernlaye lillerle tceyyUt etmesi bizim için landa. aabillcri l !'l:}'lt ':ll'a yapılan -~,1anı•ın "'-d UŞ a.."dır. hazin bir mü'kafattır 

~ ıye kadar ·· B (k• . hlf d v; bu k'& e in~a.>ı bıtmiş oJ,ın 
~~~~~~~~~l;;:llısoym~· ~· ~Qa.b~i:d ~Y~A~l.C~IN~"'~t • .:U~g:Un~:ın:C~I !'8::8:0~1 '.Alınan ist.t.lı'ka.m tertibatını zı-

f '(BmiU Sa. 2 Sü. 1 qp) , 

:Moskova., 29 <A.A.) - Rus- ı 
yada herkesi azami harp gayre.. E B LJ A l f 5 ı N A 
tine davet eden Pravda gazete-
si fj()ylc demektedir : 

''DUşman bizi w.hdit ediyor. 
Memlc-'ketimızin içer i o ine ka
dar girdiler. Dü~man l (Lıı Ju
rulup im'ha e<liln1c i Jıi m1dır. 

l~Jonn Sa. 2 Ril. 1 dr) 

YAZAN: MUHARREM ZEKi KORGUNAL 

Pe ı da uy eni 
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Ticaret Vekilimiz • • 
ŞEHiR HABERLERi ) 

Jlllia1 sene mat.suJlln\tn. YVJ,etl mak için Uı:tizıa eden ~ D-
1-rtnde ~ lAlıf3ııet1erin mevcut oldugunu 
~ :ırnteakibea. vetn: ·lzmtrln dallne. hat11da tutmu lbmıg~ 
-ı tlceu1aln ..ıt mQM.. dlğini söylemll ve d miştir ki· 

Polis okulunda 
• eJer ve bankalar mt14Urlcrl- "&msen lzmirin mem1eket dı- Mezun olan ,Oz dokwa 
111n flth'lk etm:ıert b!lyftk btr umda ve lçtıM1e ahdine udakat cenç Abideye 
~ rtyaset etmtşttr. g&Jteren. sözüne senet Kıymeti ~nkkord-. Banlar Bll-lıuaaete olan borçlarını 

lmkfunetçe alınan. yeni karar verilen faziletlG&rlıktan ve • l bil ,,.l8l ~ -'hlı rd ••d '6..1 
..._ p1r.uac1a .._... Jaa- rüet:llWıaa ull &JJ'lbnıY&n eaf· DUR Yılc1ımc!a Wmıan Polis e• eus. en sars e e O egeceıuer 
JU'll ~ mlltbitlJIM ilik- lam. ,.-efti bir pi~ teıairi okultll)UD. 55 iP.el ete.re mezun-

ra.ıal& .kaydeclea " llılkftmtte v.arc11r. But.iri borımamak tz- IanCUmiçiahun .. y.-et ~:m ::= Viltyetin h husastaki telrfiğini aynen neşrediyoruz her husullta ellerinden. ııelen mil mir te.ccarının üzerinde has"'8.Si 
__... .. _, be- e- b" bir mera.sım yapılmıştır. 'Mera.- Hıt>ubat müstahsilleri m.uay- ya, K1itahya, Malatya, Mu.a. 

a.heret.i :raı----- ..-... "-.... yet.le :titriyec-..ekleri ır manu- aillle okuldMıı bu yJl lneP'n olaıı yen zaa:ıruılarda. hububat hoi-9- Niğde, Onit1ı Rize, Samsun, Sı-
dell :ro.Qtelıf tieare\1=n dur. Vaıta:edıtlı..,. U91UWllW"1 198 freDÇ ı~itftk etmiştir. !arım wreoek.lerdir. Bu ım.ı. vas, Sinq>, Tob.t, l'ra.bmn, 
~ ltn leri ld Mlltt Şeftmls, bir milletin en önlerinde iando bulunan tar ta vıli.J91ill 1lildWill Uıbliptı Tunoe1i. Van, Yoıpt;. -viliye.t. ınütalEta ve ~tikleri ajkny~ kıyıııetli vaııluu.ıı Jazilet. 17tk- Jebel .. ib·ae etrafuıa geldf.lde.. aynen 'koyuyoruz: leriyle .Antalyarun Gündoğnı.uş, 
lerl illaltyea V*il, _.ana .at bN1ıt.w "dlrüsWk eldu rıi zaman hep beraber lstiklAl mtanbul Vilayetinden: ' Akseki, Korkut.eli, Kaş, Alan-kısmını not ettirmiş ve Anka ğunu her veelle ile tekrar m.. musn SÖ:JJemiııler ve bilftlıare Hububat :~-~m~ ya kanlan için İlkte§rin nıha-raya 40n.1lşttnde bu. zoırtuıdann rururıar .. , -r -r D!~nnuı 
pclwJ' •iıııt 9aln""ce:irııl _.,.. Vekil bmdaa ~ hmlrde lb6deJ!I çelenMeı- ~Ullaı'- Hükfunete ~Men ı.- Jdine kadar. 
~ it. MI' 111-' :•u·~ .. da. daima dürlhlt hareketlerin ve dır. bu'batın ~ tarafm. l4IBır ve alt~ için ~n!1, 
lbım geı. dlı:ektifleri v«:mii- Mezun talebelerden 'M~a dan alım merkezlerine en son İçel ve Hatay villyeitlen ıc;ın 
. temiz dilşünceler.Uı h~kilm ~~e F_ilil. :ar.k&~ • &dm& güael teslim tarihten buğday, çavdar, Eyfül 15 e _iradar; . Gazıan:c.1>, 

tir. U · t. ceğıne eıniıı .bulwıdoıww SOJ'li· bir rıut~ aoyleclikt~ aonra arpa. mahJUt. ve yulaf için ~y- Urfa, Mardin, lzmir, Maoısa, Doılrt.oı- Behcet ~ ;JaY_n.ade yerek ~ya ııib9ret W5P- 1fıl1llllÇ mezualan aw:liçmeğe da· han 'İçel, Hatay 'V'lıAyetlerindo Ay&a, Muğla vill_yetıeriyle An· ~!.ı~18;"~~!-~n~~ miştir. Ti t vet e.taUt "'e yük.sek seele 190 ~stos ni:hayetine kadar· Ga- talya vilayetinin mer.kez, Se-
mesut bir memleket JıaJkı olıa- Doktor Behçet Uz, care geııç ~iuıiz yurt ve :vazife j. zıantep Urfa, MardİJJı, M~~ rlk, lvlana.vga.t ve Finike ku.a-
r&k yata*~ wıtalMulk la Odamndla ayni~. s~nr.a Qiıı d~ bir ~~ ~'6e&k lzniir, Muğla, Iğdır villyeUeri- ~ içın 11:~ rıiba:yetm~ ~a~, 
nm geldiiini. hın 9e tamah yti- ~yaka Halkeınne b!!" z1ya- lanna dair andiçDıişlerdir. le Antalya v.ilayetiuin merkez &lime. .Kırklareli, Te1cırdS;g, 
zünden memlekete zarar vere- cet Yapmll Ye bazı lıa.lill:ilha~et"- Öğleden sonm mezwı t:a~ Serik, M.anavoğt ve F.inike ka.- Çanakkale. 1.st~, Ba.llkesır, 
c.ek yoUan aaPııu. bu volla- de bQlwım~. Jetin nuaaı'&lan 'O.kukla dahilı- zalan ıçin Eylül 15 e kadar· E- Bilecik, Bursa., Dıyari>t.kır, Ma

Macar BaavWJi 
KaHay : " tahrıipçl unsur
ı.ara karıı taştan bir duvar 
kurmak istiyoruz., diyor 

Budapeıfte, 21 (AA.) - Ay
n ayn üç b(lyik teşekkül ha
linde çahfmakt& olan "Eski 
ııuıharipler" tfı4jki>ib "Milt 
Müdafaa Fedel'UyQaıLl" AB11M 
&ltında bir~. Bu f~ 
der.wıyoaun gayeea Macar ca· 
mi••nın dahili wu.mlıll& neza
ret etmektir. 

Başvekil Kallay bu m.ünase
betle demiştir kı: 

Tabripçi unşurlanıı ınce ta.
bakası karşısında taştan bi,. du
var kurmak istiyoruz. 

Macar ukerlEriain Macaria
ta.nıa. daıha iyı bir istikM1 temin 
etmek için yapıt.ığı mh.cacleleden 
beheedeo Başvekil ŞQ} le detnif 
tir: 

lıl.acar ukerleri, Ma.cal" hu
daltlannm her istikamette ınt1-
dafaasmı temin içın dövüi!U8k
tedir. 

Hollanda tahkimatı 
- Baf toro/ı 1 incide -

ra.ret ettiğıni bildirmektedır. 
Bu iBtihtiml&r son gfüı1~rde 
Alman kıt.alan tarafından iş
gal edffmiftjr. Geneı"al Obri,s.. 
tiamea ağır toplar yerleştirıl
mil kaleleri de zıy:aret etmiş ve 
yap&len maaeıvralarda hazır bu· 
lumnuatur. 

AFRfKADA 
- &, tarafı 1 Met.de -

Alman Tebliği 
Alman Teb!tği Şudur: 
".Mıaırda, dilşmao taa.rruzıa. 

nnı te.krarlamamıştır. 
28 Temmua gecesi Söven ka· 

aıa1ı dolaytan bembalannuş •e 
nhtımla.ra, akar yakıt depolan 
na ve limanda bulunan gemiler 
arasııaa bınbeJar dltııtüğil IÖo 
rillmiiftiir. 

t.kencleriye babtımda bir ha· 
n. al&Rı ile Malta &daaınia.ki 
bava lelerine .lraqa Alman va 
ltalyan savat uçakları taraf .n
ün yapalaa taarnazıar geniş 
yangınlar çıkınuuıa sebep ol
IDQltur.,, 

AJ• ve ltalyanJar 
ye müdürii B. Baha tar&fuıdan -dime Ktr'ldareli Tekirdağ 1

Ça..- nş, Ha.kklri 1iliyetleri için bi
Qk.wımuştnr. Ta.Iebelenn diplo- na'klc~lc t~ Baltkcsir, rinciteşrin sonuna kadar, Trab
malan tasdik ediliiktaıı .aoara Buma Bılecik ~aeli Diyar- mn, Ordu, Rize, Giresun, Si-
bQlgelerine cönderilecektir. ,\>o.kır 'Malla8 '&kkiri 've Siirt nop, Zooguldak vilAyetleri i-

T · ..ır.k fesi viliy~n Jt:lıı Eylül nihayetine çiD ~nıı oa befine ka-
13 Hazirana kadar 6 8Ul1Lrl ame kadar; Ai~ .A,tn. Amasya, dar, Kı>caeli. Samsun, Bohı vi-

Temizlik ameleaı aao gilıaler- Aakııra, B.Wgöi, Bitti8, Bolt1ı liyet!Eri için Biıineiklmı.n ni-
milyon 178 bin 681 de çok a•lmı;ıtır. 127& lLifiJik Burdur, ÇaııJaı,.. Çorum. Ç~ bayet;me kadar; .M~ Ağn, 

tonilltolu.k &•mi oabua ~ gıe1- kadro 6'8 e Deaidi, Fla..i, ilmincaıı. Er- .Aınaı!J,a, A.nka.r.a, Bingöl, Bit-
,, b tti' ~- Temi&lik işlerini J'& zunmı, F.alrişehir, Giresun. GB- u., Burdur, Ça.nı1an, Çoni11, Ço-
't\ay e 1 er .pa.ca.k .amele .gWade dört liıa .» •'iibıae, ılaparta, Kars, Kae- rom, DenfZfi, Ellzıl, Erzincan, 

Londra. 29 {.A..A.) - Ckçeıı temektıedir. tanwnu, Ka.yaeri, :Kırşehir, Kon Erzurum, E<Uc*1Ur, Gümilşha.. 
13 flaznn tarihine ka.ci&r mi- .., Jsı-rta, Kat, Ka,.m, !Kas-

sadıere e<lilen, batırılaa veya M h k t Of• • t.unoou. Kıı-§ehir, Kon,._, KU-
hasara uğratıla.o Alma o ve İ- a r u a 1 s 1 tabya, ll&latya, lluş, Niğde, 
talyan ticare.t ,ıemileri tutanım Siirt, SW.. Tokat, Tunceli, \ an 
topyekUA &.178.681 toailibyn Yoogat vilayetleriyle Antalya-
va.rdığl resmeıı bild.Jrilmektedir. mn Gihıdoğmuş, Akseki, r{:or-
Bu rakaı•a B.uslaı- t.arafıa3.3n Etibank bagllerl illi güz bin began- kııtell, Eka&lı, Kaş, Ala.nya ka-
veı •dirilen ye takriben 750 bin 1 f zl I ı Q9 zalan .için tkinciteşrin niltaye-
tooili.taya ball&' olan kaıyJplar namegl na•ı el' e mır ünıe kadardır. 
dahil olm&dıiı gibi artık Mıh~ EtillaH kemtlr teni mleBBe _______ ...:_ ____ .:..:==..::.:::~---------
ver taraiıadan kuUınılıal)81l sesinin kömür lba.yileli vuıtui· 

256.079 too.ilito tutanadalri ıe halka teni ettiği kömtlr ta- ÇoCU{l .. UDUZU hang·ı Alman ve ltaly.a.n gemifori de lep beyannameieriaıiD. aağıltllm 
dahil A..;nıAi... n..-..:ı-- :ı...-r.tluı. 

~.....,_, ~ -1>' sona ermiştir. 

Japon deııiz tica.retiDe ver:J.iri- "BtltUn 1sta.Dbulun senclik Ok 1 k 1 • ft 
len kayıplar da yukarıd&ki ra- maden ve kok kömürü ihtiyacı __ u a verece s nız t'I 
lwnlar ar&ilW1 gt rırilmemif bu olarak tımi edilen 200 - be- r 
!un.maktadır. yıuınameds mi•wı bml kat'l 

R USYA'OA ihtiyaç sahipleriıtnı eline ~-
rneden 'beyanname bitıni~. 

_ .._ .. t.arafı 1 Wcide _ Bwıa sdbe,p, bayilerden iıir kıs-
~ :mlJlUl ~ri satmam 

Stomı.gmd için f'ehlik6 ve bazıla.ruwı da itd:lpç sahiM 
Stalingrad şehri için tehlilıııe bulunmıyan dostlarına Vemuf 

gitgide artmaktadır. Don nehri- obaaadar. ~ .göre 
ni gecmeğe muvaffak olan fi- kat'i ihtiyaç sahibi olup da he
manlar şimdi bu şehre 60 Jrllo- niz beyaımame .almıyllll va.tan-
metrelik me!llfede btılunmak- daşlara birinci teftiatı ınütea
tadırlar. Taarrumn ilk hed~ kıp beyumame nri1eeek.tir. 
Kaıa~·dır. Amk şehn tanHllr.J)"- Tevzi müesseeesi birinci tev-
le sarılmıştır. . •. ziatta göniıea -,o'aailMklana ~ 

RN.tf T~li~ . kinci parti tev&iatta teke:-rür ı 
Sovyet öğte tebliği şudur· etmemesi için icaıbede:rı tedbir-

. "~8 Temmu~ g~ kuvvetle leri abnıktadlr. 
.rmuz VoroneJ. Similiya.uskaya "' k·-!L..- -..&..-1 
ve Batai.Wc çevreleriacle düş· Alemdljlla ~ .... 
mania çarpışmışlardır. ~aşka MMraat -Ofili .., 4-fmdıua 
kesimlerde kayde değer bır ile. ·ubar odun ve kömür saut-
;ı;.; .. :ırıik o.lmamıftır ı en ~-•avuu 1 w. ..k. • d •· •- lanna bqbyacektr. Satışla~ Sovyet teb ıgı e ın e s.:>ym ad '- • .. ·· t...ıe.,. ...»... be-

·1m-ıu.-· m enı aOIDuru aa ..,_ •-denı oa.u:ıuır: il -•-- t&kaniir "21 Temnnu.da ~in rrıuJı yaDD-:™' e yat™W6 
telif kesimlerinde hare~a~ta eıbPtft.ir. tarattaıı o& Alemdaı
bulunaıı hava kuvvetlenmıze ~ mütaı ihale etmif. 
menlUP teelliller, IO Alman ~ tir Bu ormımlarduı ~ 
kını, 206 kamyonu U:_hrtp etm o&ırııar §ebriıı ~ ya'ta· =-.. ~~ ha.ara uental.flar· sına gWerilecektir. 
~ c~ >mnı~•----

Son iki güa zarfm.cJa Alrruuı· 
1&r Leniııgrad cephesinde oid .. 
detli taarııuJara ıeçmitle.rö-. 
Burada bUyUk tank carpllrD&-
1an olıauotur. Almuılar ağlr 
kayıpl&r!a pOaJdlrt1llmftt!eriir. 

İkinci büyük 

Bu okul küçük alilMt memu
ru yetiştirmek ıçlıı lstanbulda 
1Sidlecide y--., Çanada 
yatılı olmak üzere açılmıştır. 
Bu oku11ara <>rıa. okul mezun
lan ahalr 1'abiil ~ iki 
yıldır • 

C.1.nne şartlan.. 
1 - Tbrkrye Qimhaıı;yeU 

vatandaşı olmak 
2 - Yaşı 19 da.il aşağı, 25 

.. )'Ubn olmamak (28,... 
ha yuka.n yqta. bulunanlana 
ıdr lriikle W iöşiii gf M k.) 

3 - lyi ahlik aahıöi-01.mü:. 
4 - ~ ttırlıi battalıktaa 

ime dair velisi. bulunma~ 
takdirde kendisı ta.rafından ve
rilmiş ve noterlik~ tudik o
lunmuş bir taahhüt senedi ile 
tasdikli ve kefilli bir taahhüt
name vermesi li.zıındır. 
KıüçUk sağl1k memurları o

kuluna girmek ietiyen orta o
kul memma talebenhı miktarı, 
o'lru1a alınacak talebe kadrosun 
dan az ise orta okul diploma· 
- biz olmayıp da orta oklll 
derecesinde tahsil gördüğihıü 
isbat ,,....._ de okula kabul 
ohmalıNlir. 

safim <fmak NOT . Maarif Vekilliiine bati. o-
5 - 4,,5X~ boyunda Uç fo- b.UaT-a ~ve kabul edHecdc tn-
~ ııetilmek şarttır lebenm bir 781 büyilk: ft78 bir 71/0 
~ ~ tahsitm! kitç\ilı:. olmalı: cı"bı bir sebeple oku

laraldlfı, ftl7ll Okllliip Çlb.- la kaydedilemiyecck talebe Ma tı'if 
nldığı takdinte Nikftnteta;e ha- :mıMarleri ve mennırları ta1im.ıt
alıli iÇ'in -tıatfotunaa parayı ili- nmnes1ttia blıhtettiii haktan .ı..~
mmi failde birlikte ~- ı.te ederek birer dilelı:.ee ile ına
ae, taluıiilini Wtlrdilıtıen SOllt"a bdt maarif mUdftrlülderine mfira
Mtkiteetia Mizwn g&ılt.erecell cet edettlt ba n1üsaade71 aJabiHr

~ " z! hf'q et edec. ler. 

Erenköyünde halli icap 
eden bir mesele 
Ereıtköyiilıde o~cullU'lmız· 

da• Ha.an &aft Er1Aaer yUl)'or: 
'Slze -'underdıtlm .bu mel.-1ııpla 

cok !Yi bır iş y ptı}una, ve Eren
köyilnd.c oturanların acılarımı ter 
cürnan oldqiuına cınbı bu'hmu.
,..nmt. tç 'Enınlıııi'yüle ~r l:f.r 
vilAyct mcrkıezi olabUccek vüsa'
te bulunan bu muhitte tek bir 
(mn llalunmamaaından dolayı 

Omada e1ı:.mılic aJıııuk bir fiıiilml't 
ve bir aaachr. Fınoa sokırlma 
blr t r fa dursun, bu h i k r -
d n tlnc ur tile ab rlı v 
mutcvekkıl hal ın bır lokma ek-
~ la~ilmek .oek-1:\ei .eza 
cefaya kafümd ın görmek erci· 
den naı bir uınzo.rad&r. 

Bakkalları nı.n enlerine ols\ı l 
ekmek ıratmağa mecbur etmek, 
veya bırkaç tcvzı mahallı açmak
la ~ kola7 Çift bulwıabllecek 

bu hale edılen ın ıtendd t şiktıyet
llere rağmen km e a1ıdırauYor. 

Ne olur u ı ın ft rt ~ır gi.ln 
bu 'tarafa lUtf.en bır tcnCl&7.uh yal) 
sa <la lbu ınanzarny:J llÖrSe.-

B81ik aşık! 
BOtOn servetini 16 ~atan

da bir kıza baitf1adt, 
so..,ra da ... 

§~gibi adını 
ten ay.: Vaküle ba • 
çıkardı me, bu gtin d 
NÖıe f IJ • IDUlt&ı:IJmll 
:ram.ıştır. 

§ Kaı.k kafalı de 
ctir. Bu. gUıa w ınaan 
bhlı .İle ne tlu . ı 
ğın ikilosu elliden a.J?agı d · 
yor. 

§ Ryaf ette kızmış: 
}l&tıı.:a., &etil" patlıcan. B 
usandım.. Bir patlıcan ız 
tır. demi~. 

P, tlıca çıkarmamı , 
retmiş. Hele dur, cienuş. 
~oe sana göateririm. 

Evet, patlıcanın hakkı 
mış. Bugfü1 sofrasında · 
bs;üiı lnı.lımanı, bütün m 
leli parnınkla gös,terıvo.r 

Bazı aç g&lüler ve 
lıtr, e;lcı susamlı ımitlen 
yattır, ea.ınurdur) diye 
yeye jliki)llet ederi rdı. 
snnit1eri idam lil• gibi 
larına geçirsenu: eami n 
ten {meraı.) diyecekler. 

§ Para, altm anaht 
Laf'! Bir tott.a altın 
olsa git bak, :frnncı 1le pır 
mn lra.pumıı açabilir m· n. 

§ V aktile (katı'k'lı n m. 
ha~a başını) diyenlenn b 
rında ne yeller eatiğiııi · 
yen kalımidı. 

· Vama sulı, yoksa aUÜI 
yen Avrupa. nihayet bazı 

İatanbul :Müddeiumumiliğine Jarın himmetiyle ebedi bir 
garip ve garip ~uğu kadar da .ha ka'\'Uştu. 
gülUnç bır dolandancıhk vak&sı § Ehkiden (kumda ıotı , 
mti.ka.i etnuştir. Hadise ~: batmasın) derlerdi. HaddıR 

YOl'fi:l ismındc '68 yaşlart.'lda. sa 'Şimdi çölleria meşhur 
Wr Uıtiyu kom~lanndaıı 16 hur kumlarına oıwr. Bir 
yaflar.mcla Eıe:ni isminde bit' kı çöp mü 'balmıyor, kara t 
za bir müddetıtenberi 3.şık ol- mi b<'b,yor? 
.muştur. Son z.a.'llRnlanla genç § Ei.kidea (k.ambersis 
kısa karşı o a.n ali.be gittikr]e olma%' mJI, şimdi de (fal" 
artan ihtiyar para ım ve apıutı bs oteB 1riz düğ\& olmuy 
-~-ıaı""' ,;ı_ -crtau.a kc.varak § Vaktile birisine (oonr: 
-..ıs ...... ... ~· 'ol •• •• ) denilirdi. Bugüa 
EJeninin göslerbli kaaa{ftırmak =~ .,n,.vı; gWıuüş) · 
ve böylelikle kendisini kandırıp ~ 

geıaç kızı ııikôlıl.amak istemış- lar. Peynir ekmek, hazıır ye 
tir. derlerdi. Şimcli .ae dcdıkl 

Ele lA buıtunl da ıktifa e•.mi- oğrenemedim. 
yerek Tarla.'b:u ında buiunau bir § hi kişinin yediğını uç 
apartımanı kendı Uzenne yapt · de yer, denirdi. .şinıdi on 
nldığı takdird evlert bılcôf!ğı ıi de doyar deniliyor.. . ... 
eöyıemiştır. Ihıbi çıkaranın g<>zu. 

Yorgi buna da razı olnıu \0 c olsun dı)orlar, halbuki gözü 
a.P&rtımaw kıza \ermiştir. o\anl r 1'a!'lti <:'kvdılar. 

Fakat meni a artunawn •• Daha çok vv unma, 
netlerini alın a ortadan kaybo.- ısmı ~ıktı. Alt tarafını 
muştur. n1Utta ıp bır günde yaza 

Bunun nzeriae Y oır gı miıddcı 
amuıniiiğe mtiracaat ederek a Cevaplarımız 
opartunanmıo. turtanlmasıI!l YC ...;;_-~-!t--
bnd.isini dolandır.ta kısln tcc· 
.ziyesiııi iatemiştir. 

:iddia Mtlddenmıunıilik tara
fından tetkik ol mnaktadlT". 

TüWntller konaresi 
v 

'9gln toptm11yer 
Tiitilnlerimızuı tipleftirnt" 

mevzau etıafuıda d.wam eOOıı 
t.Dplaatl lar.&a SOOUftCtılSU •ı.ıgül.& 
auıtaka ticaret müdüdiij'.iı de 
y.,pı ı araktır. 

Endki toplantılarda tfttüftie 
riıaia alau be.zl büyü firmala
nn arm ''~ dilekleri diwlenı~nş· 
ti. S.gilati toplantıda lngıliz 
at1e1 fınnalan dinlenecek vıe bU 
din iM mimkerelerin netlcele
ri bır raporla teftit edilet'ek 
V ekiJete g6aden-ıecektir. 

KiçtJk 4elriz motör 
uldiyat ~rlij kaıru 
Beş nistJm tondan 50 

tona kadar mcttörc 8&hip 
eller bundan bir mtiddet 
aralanada birlik kunn ,.. 
rar vermişler ve keyf"ıyetı 
tile~ bildirmişlerdi. Dün 
kadarlara ıcteıı enıiTde 
cWerin arzusu Uzerine 
deniz mot5rieri nııkliyı~ . 
kurulma&1na .mfisaade edi 
tir. 

Bu ciddi 
günler ..• ....... ..,.1....,,... _ akın ~..-..-.,~.-..-..~l'VV""""""'~~l'VV~~A.A..~VV.""""'"""'""'JVV.~--

-=== HAZRETİ ALİ===-
Keyfiyetten haberdar 

motbrcüler ilk toplantılarıı 
nümüzdeki hafta içensınde 

lillin vuihDiz OGll VÜMI ..... 
Ja, hayatınızla, ka.ruıuzla dur
~. Bu etddl gtinlerde 
bar vat"D'he 8iliıbl& Jarvvetlere =.. olmıya hasırlanmalıdlr. 

1 .. $ teU.leriııııdıe ........ 
11irJ1k aff«liJemec, Xiaiıı Yui
f"8İ ne olaraa olsun hazırla.o.
mü itila uait ..... Mr. ller
... tifelk lnlhmsnlW, el oom
... atm11m• ve awlaanıbıe .. 
............ --1 .. 
• iiJrn•r"A ." .. , 

IJI. 

Yazan: M. Zeki Korgunal 

dikoduya başlamışlardı. Li..'ltin 
cnlann elSdet rne, yme kendtlert 
gibi münafık olanlar kulak ası
yordıı. Hal.ki lltislilmaııl..ır, 
eadeliğl mımett.de parlak ve 

muht(IJIB. '* ..... alrecd· 
.tenli. OllllriıJin &at Wuıaman 
Hazreti Alinin evleomesi, b\l
~ Fatmıayı alması en gôz 
lum atasa ..... clli'ılerin
dea daha m11ıhim bir oia.)ııdl. Ni· 
telUa Blı&'ıeti l'atır•ma 
rane cib•mu pek ~ 
dl. Ancak 1lç yaz dlrlıem gOm 
ile düzülen tıııa mMwazl cihazın 
>•ıa •tlapmmrmda mll,et'l· 
Jar sarfiyte ..,m. fllemiye
oek kadar Jilkaek kıJmet ve e
lwnmiyeti vardı. 

11.unti fttıma. "'*' olduk
- aelea c1o1&yı celıiaQ, düğün 
ft clemelıBb evlemaek mecb4l
riyet.tnda b1aa poç klm.ra ııe 
lllr.ıel tJir &uek olmuştu. Onla· 
n, JUft tmm mo hıOOld ma-
llUUU bisat ndisiııi misal 
., .. eserek .-e emmel öt 

~ tı g 1 p 

Tefrıka No: CO 

Ç&ttı. Elde ıneıveut para ile çok 
llliiitewua tıir dOğlhı yaptldı. 
On dirilem gtimt.aş sarfiyle Haz
reti Ali tarafından verilen zi-
~ ~Yet erin talldir ve 
haYftlllltmı kazandı . 
Artık ıııünaüklara deaikeda 

mev~!'ahwmltftı. 8q ~ .v
vel ~la.n ~ ilri emç. 
ıüb&yet _otlM,_ 
niia ku .... __ 

aJtaada ve ~r ,. 
..-.ya.~&.-. 
retle Jibnıti AMnlin ha.yat kl
talmida :perıt bir faSll açıhmştı. 
Bu yem f1 hem çok uzan, 
ht!m büyftk hld.İllelerie, bey -
canb maceralarla d hıdur. 

Hazr ti AliAia bu fuıld ~ -
çeıı hayatı, menkiheieri nmhtc.._ 
lif , riaale e kitaplarda 
bütilıı tefeniia.Uyle anlablmlf
tır. Bun1an ••y Sabah'' ... 
tunlarmdt. tekrarlamaktan şim
dilık rl ettifimi ohyu
culanma 6air dili ek :Jildir
mek .ıatıra.nmaym. 

-SON-

pacaltlardır. 
Evvelce de yMJdtğımız 

mevzuubahs birhğin kv 
sındaki gaye deniz tiea.re · 
ki af ettinnek ve mNlekl 
rasında bir tesanüt IM'Y 
getirmektl1'. 

Büyük ktr balosu 
C's.küdar Halkm yardım 

tarar daı:ı muhtaçlara yardım 
1 Atuatos a-...... ...... 
s.llıcak J[ı& .... ~ 1 
..,. ....... bir Klll 
t rt p l-d.ihnıştir. 

t.arsbde valJIW ve &ll&lW ,.. 
cWı6J'e Tı-wıııır tlmia ed 

Recep 8IDlllllZ ..... 
16 .___..ıta 17 ... 
e.• 
6.M ..... 
11.00 
11).28 

PERŞEMBE ...... 
.ua BM .,. 

13.20 11.H ..... 

Tm -ı.56 7.23 
2t 



ç~~~inde kara~ Meclis Pazarfe .. 
.!..~~:.J yağı ~:,ı:ı~- siye toplanıyor 
.. ~ anoanaı ~etin ..;~ı Ankara. (Yeni Sabah) - Ha ...... .....-A. 1 ·-,.;-ı_ 

'slanbul Leıaz111 AmiiijiMeR nrilen Askeri lllaat ilanları 

Aşağıda. yaztlı mevadın ıazarlıld& eıllliillaı.elen 1Nn't1Wlda.JIU6 f:Cia SMt ve~ 
a.s;ı.en .sa.tın alma komisyonları.., aya: oaktlr. Taliı*rin Wi ~ ~ o1duğtı yoaır 
la.rda bulunmaları. (615-8151)'} 

~.>r~.~ *aıelıi t,.ı.. DW.AL: mur mamullerin karne ile k- ,_ ...,..., ta, ... ı- •-w - larına yerme yeni intib.abat ya-
--.u~ ~ ·~&& rem mek satılan yerlerde u.blıt> sn- nunun bazı maddelerinin tadili ıpı'lacaktır. 

Mikbn hMn rL\rM 1 .. 
im<> Ura Lh Cinsi ...._..__ınalldl 

rolara Afe ......_ • .Bu,.;d- tılımyacağı veyahut hıaric;;ıt.eu un ve Maliye .atlı t&'hetıaaitarına f?nciımetı1.ere Verilen 

:;-~ laıerıan .t\ac:a: ~-kame ile ekmek '8ablan y.er hayvan ysıı bedeli \'eıitıneei . Meclise gr:ı~:~dar Qıı
D_;,_ IUlftntflh ,,earet V~ ~~ hamur ~ y.&.ptlıp hakkındaki kanun }ayibalııtı 

Taze kabak 
Kuru ot. 
Kuru soğan. 

200.080 
1.000000 

70.000 
10.000 

500.000 

7.500 
ll.900 
12.000 
31.500 

ll.2a 
893 

1800 
5.625 

.6 i K2 15 Baüwko Ak~• 
13 " •• 16 Ge.Ubol t' 
& ,, .. ı1 0e1ı.ooıu. 

=-'=Uz ht'bhı• teb -:ıu~ yapıhmyacağı etrafında müt.e- vardır. f:1.ere verilen llyihalar şun 
._c~~ ve~ d nakn miitalealar beyaa edil- Ruznanıede bwıdan başka i- "b...- • 

Koyun ve kozu eti. 
Kuru ot. 

10 ,, ,, ıe Gelibolu. 
10 t .., 16 Ge1iho 

-<ıe·~ J1e1tıi ""-L...<;"'- tıruın mektedir. . ı..: . •• .D(M-sa. vılayetinın yollarının kt. ~~ '1'el ıuncı muzakerelcri yapılacıLk .. ..,.,,_ ·ı!t k I!" ır v Kara.nıame ruh ve m&tsa'1ı- kanun layı1ıalan da vanhr. Bun y~ası ıçın vı 11.yetçe a te ı- Pazarlıkla 100 ton '.keçi bo~ J 7~,807 ~ 24 ~~ ir.eflf be- J 39.973 lir Z7 
(JJLı_ 8otnw na vöre, c .. rek ı.. ... ~1,a t.·e....ı-n .. .., 1 lecek 500 bin liralık istikr 
~ c ~""' .....,.... J ı-= _. ar meyatnnda 'ft:teşe~in 'CJ'--A • kefal +_..._ d ~~- ,.._~ ··- A1•••p L---ıi -rı~ L.- • ..._ __ ..... _ ' ~ıaenın eti. ıUJı1Len er~ 

-q -...-.. - - .... ..._.~ J- -~ - •.x:r~rlerinde istihdam edecek 

ııuzu alınaclı.1{1ır. &ısa! "eh~ dolli Merzi.f<mria .iki er pevyonu delli ~mal 09l 
ausi şartları konıısy<>nda. eörü- illŞaS1 kapab. zaril.a. ekııRI~ye zarfla eksil e ıro:c.:n:u.;4~, 

ue .... n..ı;•..ın.;n_ -.ı,._ ~e •- :auır ı .. 1-....: .imali" "ey.a ı.. ... ..,ı... uır-r \e lılersiıı lımanlanma Devl •t 
··'41U~ı 61L&Ude vaı ~ - ~11 

., .........- ,,_ leri erlerin maaş, harcırah iaşe ---= ıı T • lot ll7e ...c.ı n..-,_ IAIQı ve Bele- 'erde mıat edtn ta-'.: yerle-'- ~ryo an ve..maaları ış 
lebilir. Beher kilosunuıı mu- lkıoıımuştur. llıaıı& ıe 8 912 lhaıesı 10 8 g u 
ba.mmen bedeli 22 JcUıl"lılftıJr. paza.ııteliioi ~ aa:at 11 "de .An- de AnkaraQ.a. lıl.ll. \T. 4 .. 

.. .._ .._..... .,, .. .uÇıı r..ıc ve ilbası hakkındaki layiha.. . a ·· ıu~; d . 
!'ll nyaaeu altın"- ~ --.k mümtiln değtldir. l'a- me umwn mu ur -t!ı•ae evıı. 100 ton keçi bo}-'IlUZU t.optaa kaJ-.ada lıl.JLV. 4 No. w .....tııı sa.ta aı.a. komis~YVı.ııı.wa ..... 
illi ua belediye d tat k ed b Türkiye ile Bulgaristan ve TUr- Muharip yahancı Grdu mensup· 

•«C:&enı iktınci "-'--a.- aramam en aş'ka ye-rderı kiye ile İsviçre .&rJlsuıcla alete- lana4an Türkiye""" :ı~;ca c1~ı-
bir istekliye illa.le edilebileceği. almak~ ~k- laca.ktir. ilk teminatı 
gibi daha az mikt:ınna <la ta- tır. lJlc 4ıemılRatı 5985 Jn 51 dlr. T~ tanı.ıai .,~LKSı:~ ~'lbr t"'-=-~ ~nı ~alıp bmeti yerlerde hamur d:........ .J"°' a.w ı!l!r ftıMw.-..ı~ı.wıaaa devn .; .. ıert •--• edı"p satmak ser.._...· ıu::u anlaşmn1a.nn ta"Sdıki, Ma- ler hakkında kanumm dördünc:i1 tip çıktığı takdirde ihale edil& laırultur- Taipleriu kiP?euai ve- rlyte tdldif mektu.plıaıuu 
bilir. Thalesi 4/ 8 942 salı gU- lifi.kaiariyle teklif Wekbıplarma saati"4\ea tm- aut -·~OIQCCl 4\--'-...a_ '"9' UUdJ. '""'" livt> v-l.Aleti 4-n.alr:ıaAtınd" .... 3Ülmüş ve ınül -..ucfnUQe ~ «Oai Wr .._Mal ıahn MM.t'. ""' ıc::AA ~ ~ maddesinin degıştirDmesi, Tcl- 3-

)j be. kornı yonuga ıyat lllurak. a- Hal_ bUki 9er türlü hamur işleti- ppalaeak ~ 4a1r lwniR sz b'INM!Hlf'i lt ıeca IU~l)o 
---- li:yı'haa da hııdrınmıktadlr. 81 · ~-=- ır..•- - t"' ,.,,.. gosıerııen nadde'~e~ıa .. •111. yasak olduğuna dair olan nın uıı '"'"' 1uı.rao:nntn l!IA.rn.1, 

tıi Mat ıı de ~aktır. Th• Ül&le iJHÖ&Cleil Gir aaat eıvv4 :ıona. ~ 
lip1eriı! bt'i üm.inaUM'Oe Har- komisyODA ~- •• • 

ka~- ~1-~ ıez. uzerınde es~ı kararnamenin lıA.la meti ol Saffet Arıkıannı 1stıfaııameft ~~i~ - Atma ya ft!'lnd~ 15-
D -....ur dugua d hatuiaaı k A cari m\lbn.delelenn tanzin~h~ 

+--~ger taraftaa · r;e1ı dı 11 a a lazım- Berli'1 Biylk Elçiliğine tayin dair 9 İlkteşrin 941 tarihli n'1-

b~ Yedek y oblUnda (561-7~!>6) 
Ha'tnt alma komısyonun~ müra· ...... 

.... v;Q edılmek n-- naıi?.d,e __ r_.__________ olund•.Jh--'-- d,_._yı ~ .. ı.,.·k-~ 1f9a ....... -;:.:.,~~lee Ti- .....,_ ~ -- Iaşmavn ek anlnsma d~ Tiirki-
caatları. (556-7861) 

Gümü suyu hastahanl' md1;;ki 
bttha.r kaıanlan t8.tn1r edılecek
tir. Keşif bedeli 1748 lira 80 ka
ruş olup muvakkat tcmın tı A31 
lıra 16 ltY'l"Uştur. flı'\l $1 
1'2 ~ 942 Car$aınba gtınu saat 
11 de açık eksı'ltrfıe de yaplla
caktır. Taliplerin Flndık'tıd::ı 
Satınalma komısyonuna müra-

~ MM~.:-ı.uuan ~I~ Gaadi Japonlara tan istifa eden Saffet Arıkanm ye _ Macarıstnıı b('attt nnl::ı.;ı-
ve bıtihir-ube~. IÖDderilen meb~ istifanaaaesi lı&ec- maMna merbut Jı~rde yazı~ 

Beher kil'lsu 20 ku.ruı:ıtah 
30 000 kilo soda kapt.h 1.arfla 
ekailtmiye konmuştur. lhale>i 
7 '8 942 cunıa giin.ü saat 15 de 
.Ankaradaı M.M.V. 5 No. hı t0atın 
al."'l'la komisyonunda yapılacak
tır. llk teminatı 450 liradır. Ta-

naa - ~ • ledıyeye devroiu. çatıyor lis ~ gelmiştir. Ba eu- baN.IÜ ve amyonet kont~njrı.nl& 
ddtt ay -u ıqe bel~ &rumtız _ Baf t<mıfı 1 tnotdc _ re~~ minlla! ınebuslu~lar d&4e rının tezyıdı hakklndakı anı~ 
tıektir ~ ~ edil-e- dtrm~ yahut b" arlak balıg ~uştw. ~lift ~·lftCa maınn tasdıkma dA.ır Olan ka-
..... ~elce de azdı ~ ~eraıısı üe 

1~'::U şim vefat '\l'e i!tifa eden _w_men ___ -_n_u_n_4l_y;...i_h_a_la_r_ı _ .. -----
~eler deY1,! gımız gibi t-u dıden halli muhtemeldir. !lngil- f IHR 
ı~ıne karar ;~=fından tev- ~"' . Hindistana .- deıı HARB N M AKI 
gıyeeelc: - iJe1eı Yl~ ve böyle bir teminat vermesi iyi .., e 

erin belli vakitten bir saat 
~l komisyona vermeleri. 

~52S-77M) 

caatları. (591-8018) 

lara ı.li-..~ Wa ~ b.rşt1anacaktıJ'. Bu haber, ge- DOG c 
._ ~ 8Urette tevzüııi te- ~n buhranlı günlerden sonr.J. u EPHESI 
1- hlÜd~· bir a.ntaşna haberi olarak te-
~ .._ -~ YUifesuıi llkki edilebilir. 

.... 
500 ton kuru ot pamrlıkla 

sa.tın alınacaktır. Tshmia bede· 

. . .. 
Boş tüpler askeri fabrıka!«ı.l'lo 

dan verilmek ~!'tile bır ~ne 
urfında 2496--3000 tltp o !'>i· 
jen gaza haftada 48 tüp teS-ım 
-ed'ilmek üzere pa1.11rtıkla a 3 
942 P8.ZB.rte$'1 g'Unü sae.t 15 de 
atin alınataktır. Tahpl .... 'in 
Ankanda M. M. V. 2 No ı a
tın alma komı~onuna ~, ... e· 
leri. Ayn ayrı tal.plere pe qa 
parc;'.a da ihale edıleb lır. An a
rada teslim fl'r:>.tı m kur ,,, 
kati temir.atı 3'10 hra. t •ıt· 
bulda teshm fiyatı 320 kur ış 
ntt teminatı 1440 h dtr. 

'-'id~ llyl~ye. i~Usa.t Oa.tdi <}Gt'f'!J'Yf f 
~ k.....;j - TetriDlevveı Vaşington, 29 {A.A.) - Can 
18411 INıfeata · . tevaatında l>u dl Japonlara catrnakta ve Hıo-

a.. mebsı:! ... tutacaktar. diatana. karşı yapılacak btr ta
._ ct ha P8k Yakın<ia a.rrumn askerl btr geantidoo 
~ ...--.;-~n tevzii i- ibaret olmıwca.ğını söytemekte-
~ri iıiif~ uauom bir tu- dir. · 
bUtUn \'~~pılacak ve o giiuü Vaşington, 29 (A.A.) -- M. 
dı~ çıkınıya~:rarC:lerindelı Vancıeı Wi.Utie dUn Röyter Ajan 
~ t~ .1.... • sı mu. habirıne Orta Şark, Rusya 

ve gı(la ihti llMm.ul11n ekm~ ç te.bit edile ncı doğru olarak ~ ıne .seyahat edeceği ıhtima-
t'-1 1.-...ı.. Dltlt. her. ttirfii ... ;i ... _ lindeo 'bahsetmiş, bununla be-

-.. olarak .. ---- raber bu seyahatin resmi bir 
caktır. Orılaıuaia ~ı-. --'-· ..... --. 1.1uwııyette olmıyacağlnı ilave et 

A9'1cıııra p; miştir. 

~ (Y::"'S.~) - ~------·· 
._. ~~ döndenberi Satılık kelepir 
8at1ia baıra.: .. _ ~ ...aniştar. 
~-~ boifti· TEKNE 
bU....ı1.L • ~ blukaQiı ı.':;kaataç 
.... -~~ U4U nını balde, J~. kiireie · lllnkencı!~p..!'kkal- v! ~ııe fllverltl A~ 
oo~e göre kiloau n pi- kiri sandal satılıktır. ı.tek-

8 satı~ 80 ve ilerin Ka.lanuş iskfileslnde 
,,..ı;. Ulldan başk ..._ L. • Ma.nuıgoz Yani Usta 'ya 
"'""t\ da bulunu a .,..kalhrd~ nıuracaatJan. =-- Yor. lyt Arıtep 

lıtan&uı D 
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Roriof Harabe llalindc! Audretlı arnıadala.nıı Okya- lı 35,000 lira teminatı 3250 li-
Sakson filemi, gc~kten, düa- u.ıarda hili emn yet ha.ası radır. Taliplerin 6 8/942 Per
yal&ra ahiptir. F~ eoa ôç yvatama.dıka.nnı görU.yoruz.Al şcmbe günü saat 14.,50 de An
yıhn. oiaylan Gl'taJa ke>7111u9- man sanat erbabı, ciunnak bil- tepte Askeri Satmalm& komia
Wr ki. .-ısuz bynaklvda as miyen a~r altında, b&tanla- yomında bulunmalan. 
zamanda ve kolayca bir müJa· nn birkaç mısh denilıaltı yap- (609 - 8093) 
faa ordusu vUcuda getiremez. makla övihlebilır. Bu aiaCIUlla- • • • 

Ejer. iki muhu:lm ma•wrne rın oynama alaaı artık. yakın 20 7 /H2 gitnftnde k9.psh 
istüdalin illtiıaçlanna göre sularda. değil, Okyanmlana ote- zarf usuliyle ih&leM Dln oluna.a 
1aa.zııia1umt olsakrdı., ga.l.p bır leri. hatti bua denisleridir. Ak-
ihtimalle. beler. harp af~ denizde ete 'bir tevkif Reddi ~ lOO bin lii'tlldr oduaa talip çık-

madığından tekrar pua.-lıkla 
masun kalır, yahut. hiç olma. kilememift:it. Denıwtıiar ve ya münakasaya komıul§bıl'. Evsaf 
sa, t.clire bu bdar sürekli ol- kın ve kaqdıth üslerden bavcı- ve hususi şartla.riyie "'9llnı m~ 
maz ve ateş cihana sarmaroı. lanan filolar, Rommel ord11Su-

Gerçi, harp ""'k veluddur, u.. nun i.km&t konoylanaa idetl e- halleri koat.yonda. ~tftlüp öğ~ 
"""' renileibilir. Biber ~lloııMmun mu· 

fak bir 1aarp d~ ~ ih- mın köprüler kurm411Sardır. hammen bedeli 31~ kuruştur. 
tira.Jar M.J['eder uyandınnıdt- Japollya.. hayat saha.sım kap- İhalesi 5/ 8 'M2 <.:.arı,amb& gtini 
tadır. Ancak, ihtiyaçları kar31- ııra.n denızteri benimsemiş. g. i-. <"'""t 10 da y"·pılacaktır. Talin.. 
lamadlp için tWtrüen tip- Oidir. O da, bu muvaffakıye~mt ~ ka.t1 ~nallaıiyle H,;. 
ler, meydan .mullanıbNl'iaft. ~ dunurıuna. atı.~tğuı&, ,a,.ede Y«lek Subay okut ında. 
dolayısiyle, zengin kaynakl&l'm eüAh ve vaat.uanı giinilll t~e: sa.tın ıa.lma 1tomisyonuna nıüra.
kaybeclilMe-. ~vermek- lan!la uydurmakta ~Jıgı caatları. (!RK-797~t 
tedirler. basırete borçludur. 

General Gazoii, bir vakitlılr Şimdilik ~ ceaalı cephede 
teknik sahada ada anıtmayan nıuha.rebe tAmıası göae çarpıyor. 
İtalyanın da btt&ıliA ftmta ve ei- Muha.rebeoia mihrak noktası 
lihını standardize ebnekte bil· doğuda olıaaltla beraber. kıta
yük mwaffakiyetler kazanda- 18.r aşın faaliyetlerde hayat da
ğını bir.e söylerkea, Roma im· ma.rlarını Mnmak Wbdatlan 
paratorlağunu kurmM istiy_. göeterebili!W'. 
lerin hangi hedefe yöneldikle- Uzun yıll&r acı ka,J!plva uğ-
r.ini belirtmek fikrin~ idi. rayan Angio - Sa.ksonl ra hat p 

Asri ihtiyaçlara •efa ed.ea. bayatiyte iltiıı.a.sı ~tmiştiı'. 
yliksek karakteristiki haiz ei- Artık. yeni dünyada da her iş 
li.h. yeti.ıtin elıemanlar elinde, evinin harbi hazırlamaya: çalış
kanı estrger ve zafer yolunu tığı aıılaşıhyor. Fakat, her ~y
açar. Roam.el. Sedaa yarDUUK- dea evYel, aı-..11- boşlWdan. ka
m, bugüakö ldWe1-'e niılbeUe. patmak, do~ ve Uzalı: Do
mahdut sayıda zırhlı kuvvetler- ğuda olduğu gıbı Orta Şarkta 
le yapmıştı. Harp sonralan A• da arsuabıar& meyciaa wr:me
nıp& oraı.n.- ve oepbıeler ve- mek gerekJnittir. ÇiDde de, Rus 
ren koca Fraasl• ordu.mnun. yada da "fiili yardım,, avazele
telmild9ti nolman yib:laden.

1 

ri yüksel17W. İkinci bir cephe 
yerıilgiJe sUröldendlgtai Gene- tıllMi taJelaiai ince'wnek \U.ere, 
ral de Quüle bağırıyordu.. Londrada Glllıelku~ .,_ harp 

ZAYi 
Develi katıı 1 tulfusUndan aldığım 

nufus tezkeresi ıre Kaysen Liseei 
5/2/940 sent!Sfnde birlnct smıfından 
aldığım tasdiltnem~ı DYı ettlın. 

Yenilerini alacaıımden hilkümWM-1 
olmadılını ilin ethrlm. 
Develi ka~d.,, Ahmet ojjlu Ömer 
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kabinesi inik9.t hnlınde! 
MUhim hadiseler arifeaınde 

bulunduğumuzu ajanslar yayı
yorlar. Don Ye Nil yollannın 
çok kanlı h&dialere aahDe ola
cağı za.ten malOmdur. 

Yeni bir cephe balrlııwc1e m'1-

talea yüı --- tiMe olaylı, 
mı gelişinrlnl bek!emek doğııt. 
dur sanıyorum. 

(562 7M7> 
• • • 

120 000 kılo saman naca ı .. 
tU'. Açık ekBiltmesi 20 ~ 9-U 
~ günü saat 15 de- ~ 
Ant.epte a.ıkerı &&tın alma Jfo· 
misyonunda yapılacaıktır. Ta.'1· 
min bedeli 3600 Lira ilk t:emın~· 
u 307 liradJr. Taliplenn hem 
v.akitte lromisyona gelmeleri 

(617-8127) 
••• 

21 7 942 de p&zllrhkla h k· 
ei ilin olunan 1000 ton nohuJ 
talip çıkmadığtndan tekrll· n U
aaJreeeva konmuatwı-. Ew ~ ft 
bwtusi prtlan komisyo~ ı;ö
rWıebilir. Beher k.iloswıuıı nrı 
h.amnten bedeli ıl~ n budun cm· 
si aşağıda yazılı şekild:;.><111 
(1000) ton nolıut tO'}>tan bu· il'l~ 
tekliye ihale edilebileceği gilM 
daha az nliktanna da talip ~u
hur ede.rae ıhıılesi yapıl ı.hi~;:'. 
İhalesi 6 S 9'12 perşembe g Un U 
aaat 10 da :fa;pılacağında.n Ta.
lipleriıı kat'ı temınatlarlle H:u·
biyede Yedek Subay dkutunda 
sa.tm alma k~ mll 
m1lracaatlan. 
SO No. lu lmlbar tiıııtö hpuı.vol • {589 7981) 

ISTANBUL D E F T E R D A R L J(J 1 N D A N: 
Sıra 

No, 

lM 

Maltalleei Sokatt 

Mecldı7ekö1 Meca<li1• 
C•d. 

T.aj 
No. 
a 

Kiltıiik: Paf*a AH ... ... " 
241 2 " 

Parsel M-.UJ Tah. et• Mukadder Muhylnln 
No. a.ıı111,. rtr kıymeti Hı ve•• 

M .2 0. ... Llnı Kr. 

14 5l Ar• 51 oo Fa.una Ya lruz 

••• 
YAmnşat' kiklluk 30 !} d('I( 

seytın \l&gh d\ltma pa.a •.la 
&atın aünacalt:tır. İhales i2 8 
"'2 Ça~nıba. gılnil Mat 10 da 
Çanakk&led" Askeri Satın&ln.ı 
kOIBiıafonund vapt CAkW- Ta 
liplertn tenıinatlanyle belt 
kıt kom sy)M ~en 

(61 - 84)94 

• • • 
l)i)rt parti \·e d rt ma ~ne 

16 ... >oo n nıulıt:eüf na··uvat 
yat>tmlacakt.Jr. K ıpalı zıu fla 
cksıltme.ı 8 8 942 Cumart caı 
günü saat 11 de Bo a • ircle As 
keri Satınalma kom· yomı <l& 
yapllacaktlr. Talınlcrın kanuni 
\•esık&lariyle tekhf mektup! ~ '.'l
m ıhale fiMtR.tinden hır saat f'V• 
ve komıS}I na veı l len 
T~ bedeli T tıMh 

Ura Li 
45,000 337} 
25,500 1912.00 
19,000 1425 
17,100 1282.00 

(598 - '»2ff) 
• • • 

37 3 H, lıra 47 kuru. k ş be· 
delil EtimCtSut'ta bir depu ın :ı
aı ı~ ka.J)alı zarfla ekgıltmıv~ 
kmunuştur. Thalesi 3 18 9t! p.ı
zaıtest günü saat 11 de Ankara.· 
da M M.V. 4 No. hı tın lnıa. 
komisyo!lUllda vapılaca ctır. ilk 
teminatı 2800 ara 83 kurwıtur. 
Taliplerill kanuni ftl!likalarifle 
teklif mektuplannı ihale saatin· 
eler\ bir saat evvel lkomısyonı 
vennelen. {503-7080) 

Cuma '1/8/M'J 
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. , .. 3/J.O 247 2 A 15 138 ,. 96 60 Hayrtyct ., •ı 'r/a/MI 

lft 
ltl 

"' 200 
201 

2ot 
21n 
2ot 
201 
210 
211 
21Z 
21S 
n• 
21$ 
216 
217 
218 
219 
200 
2tı 

&il MI 1 11 MI 18 ., 71 .O Klmü " ., 718/IMZ 
SlT ,. ,, 7 /8/HJ 

,. • 
.. M • ı u 1' 31 ,, 32 oo Kamu ,, ,, 7 /8/9U 
.. ~ - 1 • 11 m ., 227 00 İbrahim varıaı l"fewMte • '/&/Mı 
,, iti 111. 1 • 11 • 11 723 00 Mükerrem # ,, 718/HI 
., - 2 D ı 585 ,, 115 50 H~)'l.Q İnce ,. ., 7 /8/9U 

s.w. • 2 u. 2 168 ,, ıoo M Emıne mu.. " ,, 7/8/942 

.. ,. 
..... il ,, '1/819U 
~ .BI 2 a 3/1 151 .. 7ti 50 MuhatTem Uiuda4 ,. 7/tlt4t 
... .W .2 13 3 112 1, • 67 20 tsmaıl Köçek ,. •• 718/N,a 

; ~ %51 1 23 4 122 ,, il 00 Hamdi 1'erez • .. 7/8/9'2 
,, ,. Wf 1 13 4/1 • ,, f02 50 Handı Ah.-pufat • ,, 7/8/~ 
., ,. iM ı • ı ıa ,, 91 oo Şukıiye Fırtına • ,, '7/8/042 

11 
,. - 2 !t 6 483 ,, 241 50 AftlDet Aıwl 11 , " 7/llMI 

,. ,. 199 2 tJ 7 231 ,, 115 10 Ce · ı ö :cı1 ., .. 7/8/942 
" .. IU 2 13 1 dl ,, 229 00 H t cc ŞımGell • ,, 7 /8/842 
., ,, _. ll 13 11 137 ,, 68 50 Hufıze ., 7/8/kı 
,, 11........ M5 2 K l 19& ., 114 00 Duı ut Bala 7/tı/942 
.. ,, 1i6 2 '4 2 196 .. llf ~ SMıye 'l\tmttl'CUftl 7/8/942 
., ,, "1 2 !4 3 lH 98 00 M .. lı 1ut Du can '1/8/94.2 
., ,, • 2 U 4 Hl ,, 1116 00 Mu ad yı \ari len 7/8/MI 
" Eelıl C*md - 2 H 5 51 f ,, iti M ~ Y•ce.rar ,, 7/tlt4i 
" l'.dd Oı1nw* l'ff 2 14 6 431 ,, lM llO J'at.auı Kaa.-ab " 7111M2 
,. Seki o.man1ı. nı 2 14 '1 LH ,, ili oo 7/8/943 
" ~ ~ lft 2. 24 8 202 ,, 101 00 ,. ,. 7/8/NI 
,. '-rd~ m 2 2-l 9 80 .. 2ıe 19 .. ,, 1 /8/fHt 
,. .- l'H 2. 14 9/1 179 ,, N TO ,, 1/81141. 
., ,, m a H lO ın ,, as 50 .. uaıMı 
,. M.....-ı IT6 1 14 10/1 144 " 72 00 H&tlle ,, 7/81942 
,. ,. m 2 "' 11 171 .. 87 50 ttn \ übau .. " 7/8/94% 
.. ,, 178 2 24 12 328 111 lGl 00 Halı..me T htabat ,. ,, 7/8/942 
,, Sakızaiııet ı• .. 1 63 13 Uı15 ,, 742 50 Me 1 t Peh!' ,, ,, '7/8/942 

Nipatq GU&etbahçıe '75 1 1 3 342! ,, 1'110 50 C d-et Kerim tn eclftYI ,, ,, 7/81'142 

ı - Mülki,.ett Ram~ alt~ Mecldi,..,.Unde vAkf w ~ Çiftllll nn ile maı'\lt g3:rrfmenkuı dalıilirıdel.ı cuzıAtamlwun .Yı.atanda 4llAI ve QYAfUe tnıaım& olare 
mukadder kıymetl«i ıöaterilen peeıeDer lcra Vetilleri H~nın 16/4/Ht tarih ve 2/17729 "ayılı ı aınrnumtsine baiU talimatname bükmwıe l ıstenldcn ve 2490 sayıh kanunun ü 11111 
maddestnln D tıkr8lll mucibince mubJilerl natll.lfttt Uıalesi icra edılınek üzere satışa çıkanl•nışt r 

2 - !atıf ,.ubnda sütunu melııMasunda gtieıteı-ılen ıt*n ve aatte tstanbul Defterdaıh nh ( füli E C ak Mudurliliü) miıt~kk:I kom Yôll tarafından lcta edllecektır. 
3 - Satış bedeli blrinet tlılıllt fha1e taribinden 1\ biı!'en 15 gun ve mütebaki taksiti de he yılın Haz rnn ayı itinde ted !le ed 1 ele zer , t taksitte ~. 
4 - Jıfu,tert, illalıe:rJ mUte.ldp 15 libı zarfında n m ne ine uygun ve notere tasdi , lec • b ııened tanBlm e JUIJ'll rnedburdur 
5 - Muh11 ~ ölmüş ise nrtalerl, bu Ulnda llSsterUen gunde &df ~unda bi t vey b 1 le ha buhl unaılar ven a l•yt mCi"91klp 16 sGn zarfında borç eenoca 

vermede' ve ilk taksiti ödemederse 15/2/936 fat'ill ,,. 2/4111 sa11lı' Vekillel'. Heyeti kararnıtm ile ın ll ola&ı bötıin halden u' 't ol k ve ıı t.ınenkul 2490 şa,W kaııunuA ıuııumı 
a.aomı.rt da.lreetnde arttırma suretııle satışa C*attt.caktıt. 

(Varlllerta YerMeıt ilAmlarUe w b1küm1e allkaclaflınn nlfua hUvb"et .._letile biri '9 le m .} ona muracaatlan şa t ., 
e - ..._ • ellbdarlara tAbriren 1Ql1ıılMI tebUM lıükmurıdedir. 



Sayla.: 4 

YAZAN: M.S. Karage/ 

Mcneli g:Uzel bir atlet vticu-da 
mali'.ıti. Boylu, pc::ıslu idi. Ala
ıfranga gür~ çok iyi biliyor
ldu. 1896 ilk Atina olimpiyadma 
lutfraSc ederek derece alını3h. 
Bu sebeple Yun:a.nlılar ve Rum
lar Meneliyi .k.a.hra.manlar me
yaıunda takdis ederlerdi. 

Biz o va.kitler Beuiktaş knlU
bünliıı miletısislerinden ve, ~
ııne giireeçilerindeııdi.k .. Ve, Rl'
~ şunlardı: .Ah'lı.et 
l'etpri Şueno, ıkar&şi merhum 
IJllielıJnet; Fet.g.eri Şueıw, Kara 
)[emal, Hattat Şevket Hoca .. 
favil polis merhum Münir, ~ 
altı ay evvel raıhmeti rahmana 
bı.'UŞan çok aziz ark.adaşım ve, 
mektç yoldaşım Ali Seyfi, Ihy 
makam mütekaiıt M'.a.ib.a.r Bey 
hocamız. her hafta Tatıaıvlayu 
gidsr, Rwnlarla boy ölç.UşüT
dük .. Oraya bazan Ermeniler 
de gelirdi. Fakat Rum güreşçi
leri ~oktu. Atinada.n, t.Skendc-
riyeden, Kahireden, Adalıard1n, 
Pireden, Marsilya.dan Rum de
likanlı1arı gelinli. Bunların R.ra
lannda iyi ?iireşçiler bulunur
du. 

Heraklisi kulübüne gJrişiıu'zı 
anlatır ve, yazarsam okuyncu
ıanm bel:lti inanmazlar, tereıl
düde düşerler .. Gençlik bu .. Aşk 
bu.. İnsana neler yaptınyor? 
Beın Kuffikapı Tavşan.taşır.da 
otururdum. Merhum Ali Seyt 1 

.Aksaray Küc;ük Langada oh•.
:rnrdu. Kış kıyamet olurdu. So
ika:1dan kar doldurur ve trrun
va.ylar işlemezdi. Güreş ·~ünle
ri cumartesi akşamlan pazarf,;e
cesi olurdu. Bu, kar ve k~ta 
Beyazıttan yola düzillürdük, A
:H Seyfi ile yürüye yüri1ye 'la
ta v Iay.a. gehnlik ... Yolumuz, kı
sadan giderdi. Bej azıttan, 8u
leymaniycden, Zcvrek, Unkapa
ru, Şişhane ·karakolundan, Ka
Slmpa.şa deresi i<:indcn T:ıtavl::t .. 
Ef>e-yt:e yol değil mi? Biz, onu 
bır sattc, bir Raat bir çcy>·e~t.c 
kıvırırdık vallaJı! .. YaJnız ge
lirken iki saati bulurdu. Çünlüi, 
güıcşten yorgun çıkardık ... 
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Jdz, baldırla.nm otuz sekiz ııa.n
tim idi. Ben, boyca Ali Seyfi
den birkaç santim yUlmeıkthn. 
Okka itibariyle de btrlmı; kilo 
&zla .. y etmi§ üç kilo çıplak ge
liyordum. 

Neyse, meydana çıktık, sıra
ya girip durduk. .. Adet böyle 
idi. Soyunan.lar c.tns ve m~ep 
teıtıik edilmeden aıraya gelir, 
dururdu. Meneli'nln :karşısına 
dizili1'tik. O, kilo ve, !laı.tagori 
farkı göı.etmedeıı, fakat aşağı 
yuklln denk ola.btıecek.Jerl gö
ziyle seçerek eş tutardı. Benim 
yanım.da iri ve, şişman birisi 
vardı. Kalıplı bir Ruma benzi
yordu. Ali Seyfinin yanında 
da zayıf ve çelimsiz bir.isi du
nı~u. Kara kuru !di. Fa.kat 
gözleri bir kurt gı'bi parlıyor
du. 

Allah rahmet etsin, Ali Sey
fi yan gözle benim yanımdaki 
kalıplı Rwna baktı ve, g&Liyle 
ışmar etti. Yani şunu demek 
istiyordu: 

- Bu, herif düşenıe bize., ha
limiz lıaraptıı· bu aı'k'şaın ? .. 

İkinci ıı;.1Dlarla zayıf kara de
likanlıyı da göstererek: 

- Aıh, şu düşmüş olsa bize!. 
Demek istiyordu. Mendi gü· 

~ilere eş tutup mindere scv
kediyordu. Sıkı kapışma oln
yo/1u. Nihayet sıra Se)fiye gel 
di'. İri yıarı Rum delik:ınlısını 
Reyfiye eŞ verdi. Seyfide şa
fak atmıştJ. Güreşi çıkaramıya
eağına kani idi. Ne yalan söy
Jiyeyirn, derin bir nefes aldım. 
Kendi kendime: 

- Oh! .. Şu zayıf kara Rum 
bana Jfü;cr inşallah!.. 

Ali Seyfi merhum, iri Rum 
delikanlısını götüı uli. Mçğel'Se 
~a basoğan imiş. Seyfi güreşi 
iyi bilirdi. Benim gibi, Kara 
Kemal gibi yağ güreşi yapmış
l:ı nJ:rndı. Tam atlet komple idi. 
Güzel ve ağır gülle kaldırırdı. 

Sn.a barıa geldi. Meneli, i~
ret etti. J{ara kunı Rum deli
kanlısını bana eş verdi. Ben, 
genç iken hırçın ve, didişken 
i<liın. H~ şimdi de öyleyim ya! .. 
Malfım ya huy canın altında
dır. 

(Sonu var) 

Her ne ha.l ise, bir akşam yi
De Ali ~eyfi ile yolumuza de
vam ed~rek karda kışta Tatav
laya düştük. Kulüp kalabalıktı. 
Gür~çiler soyunmuş beklıym 

lardı. Me:11di de jimnastikhane- ' 
nm ortasm<la mind('!' başmdıt 
beklıvordu. 

Askerlik itleri 1 
Mayolarımızı giydik, adeleh,'

riınizi şişirerek sakına indik ... 
Gunır için<le idilt. Eh! .. Beoıın 
o v:ı.kit otuz dokuz ~antını ba
zıım vardı. Ali 8eyfi de R'mı 
idi. Bir metre OCş ı.,;antinı göğ
aılın wı.rdı hali tabiide .. . Ş1f'iı
diı'Hm zamın bir metre on be~ 
<>l~rdu. Yalnız a.şağılarım ınce 
idi. MeGc>Ja, oyluklarını elh ~t"'-

Beyııglu Yerli Aı. Subea!ndcn: 
Yd. Top. Tgm. ıı .. ~ . n o~lu 1''durı 

Tcınyerı (4660R) nııı rıı:ele şuhE>ve 

.. ili .. 

Fat•h As. Şubeşı Reıahginden: 

T<'J). l~stegm. H. :ın oğlu Ali Z11.:ı 
'55937), Top, Astq,~nı . Mus1afa oglu 
lbr. hım Tütmım (55698). 
Bıı .sııb<ıyların şııbrye mtiraccı,.Ua1 ı. 

...... İŞÇİ ALINACAK liilll--ılı 
BOYOKDERE 

Kibrit Fabrikası 
MUDURIYETINDEN: 

i<ıbrit Fabrikatı için apO•dll )'~•lı tartlar a~tıncla erkek, kadın ve 
çc,c;uk işçi alınııçaktır. 

ı - Tekmıı .labnk9 ~"ıeriCJe ~ aunlf'ı ı p:u-a,ı.ı »ıcuk ogle ye
megı \erılir .. 

2 - ÜCRETLER: 

A) Erkek ltçılerc: 

Nornıul mestti :ı:ıattc"'f'i ic,-1'1 erkek iwıleıe yaptmlııcak işin mabı · 

yetme göre ı;:ıat l.>a~n.1 ur.ret het:nbile gı.inM 100 1"ırul.iian 170 Jlu 

ru~::ı kadar. 

B) Kadın itçilert: 

Normal me11al so;atle'l'i ıçın l<.ııJm ı~iJeı·e 1aptmlacall işuı mahi}'ti-

üne gur~ 75 kur""t.on lltl kw~.ı kad<ır. . 
C) 12 yaıınd•n 16 yqına kadar olan erk.t< ve kaz '°c.,.klara: 

Noı-mal mesaı ~ileri iCin ~ulı. iecne.re saat bsı~ı üweti hetıablle 
6!1 kur~. 

D) Tıllmıı ve Tahliye, Avltı IHlltrio: 

Bu kabil ; ·Jerde çah~anıa.1e ;Şo mııhi1edne ~öre l60 kurQttan l'IO 
kurU§a kadar. 

E) Fazla Mesai OcreUerl: • 

Koordinasyon heyeti kararı1le fabrlk.anuı ıünde yapacaıı 3 saat

lık faı.la ı;alıcımaların % 30 :.ı.a.ın >lAve edildikte normal meslli ile 100 -

170 kun~a kadar, ücret alan b\r ixi1• .160 daı :;160 kuruta kadar; 

?5 - 110 kuruşa kadar alan bır iaçiye 110 - 180 lnlrU§a kadar, f-ö 

kuruş alan işçiye 95 kuru~, 150 -170 kw·uta Dıdlll' alN1 jfÇiye ~o -

250 kuruşa kadar gündelilt veslloflcektiy. 

3 ~Kanuni vergiler i§çilere ait olmak la.ere ücreiler, ~bl'ika tla
hilı talimatnamesinde ya2ılı hükümlere göre her 15 günde bir ödenir 

-t - lsc;iler, yatacak yerlerini kendileri temin ederler. 

5 - Talip olanların Buyıikdetcde Bü1ükde!'c - Bahçeköy yclu 
&erındeki kibrit J:abrikası mtidüriyetine nö.tus tezkereleri ve altı fo
togrufla beraber muracnat etmeleri il.An ohinur. 

Tesviyeci, Tornacı Frezeci Almacak 
Kıbrıt imal eden daireleı·de vey(l !abrika uunirhanesindtı maki-

ru t ve mnkinlst muavini olaruk çalısmak iaere birinci sınü teaviyecı, 

tomacı ve frezeciyc ihtiyaç vardır. Fabrikada yaptlncak imtihan netice
sınde gösterecekleri ehliyete gore mans veya saat başı ücretleri tayın 

edilecektir. Talip olanların 'V'e9llldle birlikte Büyükderedeki ki)lrit 1 
:fnbrlknsı müdUrlyetine mtıracntıtları ilfln olunur. 

YENl SABAB 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat il4nlan 

Aşğıda yazılı mevadın pazarlıkla elnilltmeleri hizalarında yazılı giln, saat v~ mahallerdeki 
Askeri Satmalma Jtomisyonlannda yapılaca.ktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyona 
gelmeleri. , (616- 8100) 
CiNSi - • · Jf ckf4n Tut.an Xemmah llw'k Gfla, Buat ııe MaMlll. 

Kuru f&suly~. 
Koyun eti 
Pe.tııca.n. 
Taze fasulye. 
Kabak. 
J:Xmı.a.tes. 
Dolmalık büber. 
Kuru ot. 
Patlıcan. 
Bliber. 
Kabak. 
Taze fasulye. 
nomates. 
Soğan. 

Kilo .Ura .Ura 
25.000 ~.18/942 ~ Hadımlıöy Guiler 

18,000 21,600 1200 3-10.17/8/M2 Balıkesir. 
'l~ . 16,64-0 1173) 
~000 . , l~.~00 1080) 
24,000 ıl . 1,920 144) 
24,000 tl 4.,800 360) 
24.000 .~ -t,ŞOO 860} 

800,000 ı 56,000 M-00 
4:21900 ! 7,293 M-6.97) 

- '42,900 :j 10,29e 772,.20) 
. )Z900 ~ 3,936 295,20) 
ı . 12,900 . 12.012 f}00,90) ' 

-: 28,400 . 6.674 ®0,55r 
:. · as,.oo ... ıs,112 383,401'. 

7 /8/942 16 Bol&.yir. 
2/8/9'2 15 Kayseri. 

'· 
8/8/9~ lö,80 1WU ıwrta.'l'ti 

~-~ 

30 'l'D~ 

M. M. Vekaletinden: 
.Askeri lise ve orta okul ve g 
hazırlama orta okullarında m 
bulunan Matemati.k, Flzllı, 
Tabiige, lngtllzce ve Almanca 
lerl için iJğretmen alınaealıt 
dersleri Dhutmaga ehliyetli 
ialelılilere 8656 sagılı Jıanu11 
ilcret verilecektir. Dllelzc~ıe~ 
lanacalı lüzumlu evnlıı müsb . 
askeri liseler maı~tt'lşllğtne 
caat Ulzumu llAn olunur. 

Aşağıda yamı mevadm kapalı zarfla eıtsillmeıeri hiz3.lamda. yaz.ılı gün, saat ve ~Jll•--1•-.. •--•-•••••llllİ 
]erdeki Askeri Satmahna komisyonlarında yapılacaktır. Taliplein kanuni veslkalartle ie1dif 
mektuplarını ihale saatıerhıderı bir saat evvelbıe kadar ait oHuğu komisyona vermeleri. 

CiNSi Jliktan Tut.an Teminat 

Odun 
Patates 
Soğan 
Odun 
Odun 
Odun 
Odtuı 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 

KUo Li1~ Lira 1hale Gim, .Saat -ve Ma.Mlli. 
6,000,000 75,000 5000 +o/8/942 16 Gdibolu. 

51,800 15,540 1165,50) 
51,800 15,540 1165.50) 

M0,000 10,000 . 750 
400,000 8,000 600 
600 000 12,000 900 
8(10 000 16,000 2400 
800,000 16,000 2400 
000,000 10,000 750 
800,000 16,000 2400 
800,000 ' 16,000 2400 

13/8/942 10 
13/8/942 11 
13/8/942 16 
12/8/942 11 
10/8/942 16 
18/8/942 11 
12/8/942 16 
11/8/942 11 
U/8/942 16 

Ka:raköse. 
Çanakkale, 
Çanakkale. 
Çanakkale. 
Çanakkale. 
Çanakkale 
Çanakkale. 
Çanakkale. 
Çanakkale. 
(~95- 8023) 

Pazarlık ilanı 
Akyazı As. Kereste Fabrl 

Müdürlüğünden 
1 - Akyaz.ı Askeri Kereste F~brH.aııı ihtiyacı için (60) 

budak kalası ve otuz be§ bin adet Di~b\ıdak arabiı parmağı 
aı•nacaktır. 

2 - 5 Ağustos 942 Çarı;amba günü saat on diinte Ad 
lıarsısında Fabrlkaıuo yollama dait esınde ayrı ayrı paı.ar 

3 - lsteklllerın muayyen günde saat on dörde kadar 
mürKaatları. 

Maarif Vekilliğinde 
Aşağıda yazılı mevadın kaJ>3}ı zartla eksiltmeleri hiza.lan.ada ya.zıh gün, sa.at ve matıab.erdel\ '.Ankara ve İstanbul Bölge Sanat Okullarında orta ok 

askeri satın alma k<Jlllisyonlarında ynpılaca:kıtır. Taliplerin kanuni vesikalarlyle teklif mektuplarını birer özel e1ektrikçillk subeııi açılmıştır. 2Q yaşından bt 
ihale saatlerinden lJh< saat ~l ait olduğu komisyona vermeleri. (6()6.. 7668) orta okul diploması almlt) bu1unanlann kabul ed1ldi&i b 

Miktarı Tutan Xemina.tı • müddeti iki yıldır. Bu şubeden memn -01anlar (5) smıllı 
Kilo Lira. Lira nu gön, ~ve mahaJll. Elektrik Şubeei mezunlarının hakl:mnı kuanırlar. Önüm 

l.000.000 74.200 4.960 4:/8/942 15 ~ için bu :;;ubelere de Mi!U Müdafaa VcltAleti besabıııa p 
Cinsi 

Tel balyah kuru ot. 
Meşe odunu. 
!Koyun eti. 

8,000.000 64.200 4.815 30/7/ ,. 17 Gelibolu. ,-:fi be alınacaktır. Bunlar için (2) Eylıllde bütün vılSyet m 
13.000) okul müfredat programına gör~ Fiıılı:, Kimya ve Matema 

Tel balyalı kuııı ot. 
tp balyalı kuru ot. 
Kuru soğan. 

5.000.000 350.000) olmak fuere müsab<lkn ımUhanı yepılacakttr. İsteklileri 
5.000.000 325.000) 3/8/ 0 16 Gelfbolu. belgelerle vaktinde Manrü M.üdurlUKlerine muracaat etm 

100.000 35.000 2.626 4. ,, . 11 15,SO Sankan'ng. :,,. l - Dilekçe 
2.100. 000 353.510 11.514 31/7 J 11 17 Galibolu, 1..+) ·ı 2 - Nüfus hiivıyt-t cuı>.danı t W'eti Tel balyalı kuru ~ 

Kunı ot. l.000.000 70.000 5.250 31 ,, 11 10,30 Adana. 3 - Aşı kağıdı 

Koyun eti. 100.000 80.000 5.250) 4 - Oı1a okul dlpl<>m .. sı veya Lise ı:ıruflanndan ge · 

Sığır eti. 100.000 45.000 3.375), 31 }' ,, 16 lta.yseri. · 5 - 4 tane 4,5x6 buyültlueimd~ fotoğraf. 
Tel balyalı .kuııı ot, 
lp balyalı kuru ot,, 
Döküm kuru ot. 
Muhtelif iıışa.a:L 

l.000.000 74.200) 6 - Orta okuldan mezun olduktan veya Lise sınıl 
1.000.000 69.000) tab~ni terkethktcn s<ımR arod;ın zaman geçmiş ise po · 

1.000.000. 47.500) 5/8194:2 ifl Sa:rık.Mlli• hal vesika~ı 
23.987,30 1.799,5 6 u ,. ' 13,SO Malatya. ,... Gündu7Jli girmek istiyenler :çin imtihan yoktur. 

Aşağıda yazılı JIW'll'8ıdm açıkeksiltmeleri hizala.ruıda yazılı gUn ve saatlel'de Elbiğ askeri •bn 
lma komisyonu.uda. yJJ.pılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde komisyona. gelmeleri. 

llik1nn Tutan l'eminatı 
Cinsi 
Tuz. 
Kuııı fasulye. 
Kırmızı biber. 
Saman. 
Zeytin taneei. 
Kuru soğan. 
Sa.Jça. 
Zeytin yağı. 
Kuyruk yağı. 
Pirinç. 
Nohud. 
M rcimek. 
Runı ot. 

Kilo Ur.-. Ura 
5.000 425 31,89 

15.000 2250 191,20 
2.000 1200 90 

2::').000 1250 93, 75 
3.000 8000 225 
2.500 ~00 37,50 
1.000 1000 75 
l.500 2025 15l ,88 
1.000 1400 105 

10.000 4!,)00 337 ,50 
2.000 1 260 19,50 
1.500 225 19,SS 
7.000 4200 315 

,, ,, IJ 

,, t' u 
3/8/ u 

" IJ ,, 

lı il " 

6 il it 

" 11 u ,, .. ,, 
10 ,, " 

11 IJ t> 

" ,, ,, 
13 ,, n 

" 
" 
" 
" ,, 
" 
" ,, 
" 
,, 
ti 

( 5(}5.. 7662) 

Aşağıda ya.zW mıevadm pıı~:arlıkla eJksiJ:tmeleri. hiızalarında yaztlı gün, saat ve m~ 
askeri satın alına. kı:mıieyonlannda ya.pılacaıktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komısyon
larda bulunmalan. ( 634...S153) 

Miktan ~tan [l'eıniMtı 
(}im;i Kilo Lira Lira lbaJe gün, -.t Ye JDa)ralli, 
Ayaktan sığın 5 JIVÖc 2.500 
Ayaktan sığır. t5 pe.rt;. , .2.500 

17 /8/ 942 lf> Ç.atalca. 
20 ,, ,, 15 Çatalca. 

Kuru iUılb:n. 20.000 10.000 1.500 
1.800 
1.000 

31/7 / ,, l l> Y a.lova. 
Odun. 000.000 12.000 19/8/ ,, lG Galibolu. 
Sığır eti. 10.000 10.000 
Koyun eti. 100.000 125.000) 

13 " ,, 16 Gelibolu. 

Sığır eti. 1-00.000 85.000) 
J{a:bak. 14.500 l.160) 

10 ,, lt 16 

A. K. Fneulye. 14:.500 5.075) 
Patlıcan. 14.500 ~.350) 
Bamy.a:. 14.500 5.07{S) 
Biıber. 10.000 2.500) 
Domates. 12.000 1.920) 
Taze baş~ 12.000 1.680) 1.632 31/ 7/942 · h:miı· Bomova. 

A şa~da yazılı mENadm kapalı zarfla eksiltmıeleri hizalannda. ya.zı1ı yıin ve saatlerde Ada.pa.
zannda askeri abn alma li.ornh1yonunda. yapıl.acaktır. Taliplerin kanuni \7 esika.Jariy1e t.ekıtf mek
tuplarını jıhaJe saatlennden blr saat evvel ilromisyooa vermeleri. (627-81ttl) 

JDJrta.n Tnbln rl'tmlnab 
OinN 
Kuru ot. 
Kuru ot. 
Saman. 

Ton Lira Lirn. 
700 49.000 3.675 
360 25.200 1.890 
730 36.500 2.737,:SO 

1blaJe .. WJ ,.ati 
1-i/8/~ 13 
17 il .. 1!) 
14 " •• 16,30 

Aşağıda yazıla mevadm atık ellsiltm~ ~ar~a ~azılı gün ve saatJerde ~ alJkeri 
satın alma k~ 7apı1acalrtır. Taliplenn bellı valtitleroe kom)syona gehDEileri. 

11ik1an TutMn Teminatı · 
()insi 

Kurufaawyo 
Şeker. 
Sam.an. 
Kepek: 
'Meşe odunu. . 
Kuru ttzüın. 
~. 
Nohut. 
Beyaz sabun 
Çay. 
Zeytin yağı. 
Salça. 
Kok kömürU 
Kuru soğero. 
Patates. 

Kilo lin Um U.. gön, lMCi 
. 2.000 34-0 25,50 15/8, 942 10 

1.000 1.180 88,50 15 " " 10,~ 
10.000 500 37,50 15 " " 11 
1.000 50 3,"15 15 " ,, 11,5 

100.000 3.000 225 15 " ,, 12 
1.000 6lS(} 48, 75 17 " " 13,5 
7.000 3.150 226,25 17 ,, " 14 
2.000 260 19,50 17 il " 14,5 
2.000 2.400 180 17 " " 15 

20 437 ,50 32,81 18 il " 15,5 
700 945 70,88 18 . JI 16 

6.000 3.000 375 20 " " 15 
100.000 3.848 288,60 20 it " 16,5 

3.000 900 67,50 21 " " 15 
2.000 800 60 21 ,, il 15,5 

(632-8151) 

Aşağıda yazılı mevadın '.&palı za.rfla e~leri hizahnnda yavlı gün, saat ve mahallen.le · 
ki askeri satın aJ:ına aromisyonlarmda yapılacaktır. Taliplerin kanuni ve~ikalarıyle teltlif mektın,... 
}arını ihale s-aatJenndcn bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri.. ( 633-SJ 5~ l 

Miktan Tutun Teminatı 

Odun. 
Saman. 
Saman. 
Saman. Dökü:m halinde. 
Sığır eti. 
Kloyun ~i. 
Döküm tıalinde saman. 
Beyaz peynir. 
Zeytin tanesi. 

KUo I..ira Lira tlıale ~ün, ~t ı~e malınlli. 
5.004.000 173.196 12.989, 70 17, 8/ 942 16 Metris. 

200.000 ıa.19{) ı.oo~. ı") 
300.000 26.4511ı ] .983,{}'i) lı 9ı 942 15 
GlS0.000 20.344 3.052 17/ 8 942 l6 
48.000 24..000 1.800 ) 
~8.000 38.4.00 2.880 ) 

8.250.000 9.690 
40.000 48.000 3.600 
40.000 2a.ooo l.9nO 

17 ,, il 

17 " il 

20 ,, ,, 
17 " .. 

11 
16.30 
17 
17 

Giresun. 
Erzunım. 

De.\TC'k. 
Ifars. 
Gcliboh1. 
r,eliholtL 

Bunlaıın 2 Ağustostan 24 Eyl(ıle kadar Okul 11.fiıdür 

etmeleri Hiıımrlır. (5949) 

~ağıda yazılı mevadın pazarlhkla eıksiltme 
martesi giinU saat 9 da Ezmede askeri satın .alın 
yapılacaktır. Taliplerin bell' Yalritte komisyona 

C"ınci .Miktarı Tutarı 
Kılo Um 

Bulgur. 22.0'l(ı 6050 
Kuru fasulye. 
Pirinç. 
Nohud. . 

16.000 4640 
17.000 9520 
13.0lıO 3250 

• • • 
10 6 942 gününde iıhalesi n:n olunan ve tali 

temdit eaılen 45 ton sade yağı bu kere yine pazar 
ya konrn1.L'?1.ur. Evsaf ve husu!"i ~rtları Jwmisy;~ 
Beher kilosunun n.uhanınıen be<Miyle asidin aza 
ğın nev'i aşa.ğıdıı yazılı şekildedir. 45 ton sade y 
tekliye ihale edilebileceği gföi ?O tond1.n az o 
daha az miktarına da talip ~ık1 ğı takdirde ihaJ · 
lesi 14/ 8. 942 cuma günü sa·ıt 10 ela yapılaca: 
kat'i teminatlariyle Harbiyede Ytdek Suba,y okult 
komisyonuna. mlira(.'aatları. 

'}o 7 A.~itli Diya:rbakll' l~r:miş ve süzill:m" 
~o 7 Asitli K.aıı; menşeli Erimiş ve süzül 

• • • 
21 6 942 de ihalesi ilan oh nup tali:bi zuh 

temdit edilen 45 ton sade yağı yine pazarhkla 
mW}tur. Evsu.f ve hususi şartları komisyonda g· 
kilosunun muhammen bedeliyle asit dereceleri v 
leri· aşağıda yaz.ılı şekildedir. 45 ton sade yağı 
liye ihale edilebileceği gibi 20 to dan az olmama 
az miktarına· da talip çıktığı takdirde ihalesi y 
10/ 8/ 942 pa.zartooi günü saat lOda yapıJacağınd 
teminatlariyle Harbiyede Yedek Subay okul 
misyonuna miiı'8.caatları. 

~; 7 Asitli Diyarbakır Eı;miş ve süzillm.' 
~f 7 Asitli Kars m~li Er.imiş ve süzül 

• • • 
20/7 / 942 gününde kapalı zarf u.suliyle iba 

(1000) er tonluk 11 parti kuru ota taıiıp çxknı , 
pazarlıkla münakasa.ya Jronmu~tur. Evsaf ve h 
teslim mahalleri komisyonda gc:rülüp öğr.enileb' 
riyle beher kiloeunun muhammen bedeli aşağıda 
thalesi 5; 8; 942 çıarşamba gtinli saat 11 de yap 
rin kat'i teminatlariyle Harbiylde Yedek Suba 
alma komisyonuna müracaatları. 

Tel Balyalı 
iW OJıeti Askeriyec'lm 

6,25 

• • • 
Açık eksiltme ile 200 kilo sarı 

&abunlu k&ele ve 100 adıet me· 
çin satın alın&.eaktır. Köselo
nin kilosu 680 kuruş, ~inin 
·beheri 700 kuruştur. tık temi~ 
na.tı 154 lira 50 kuruştur. Ta
liplerin 13/ 8/ 942 perşembe eil
nü saat 15 de An.karada M.M. 
V. 5 No. lu satın alına komis
yonunda yaıpılacaktır. Taliple
rin belli vakitte komisyona gel
m€ leri. ( 630-8149) . . .. 

54.347 lira tahmin bedelli 17 
kalem tezgah vesairenin pazat•
Jıkla ihalesi 7 / 8/ 942 cuma ~ü
nii saat 15 de Ankarada M.M. 
V. 1 No. lu satın alına komis.
yomPıda yapılncaktır. Kat'i te-
nıin atı 793·4 lira 70 kuruştur. 
Tali} lerin belli va.kitte komis
yon . gc:!meleri. ( 608-809:!) . ~ ... 

100 adet akiimlfotörJc ve 100 

ı 
adc-t ceı'l:yaula işler 200 auet 
a 1 cı ı ad o c · 11:ı.zı 6 8 942 peı·
, n !!'Ü Ü sat rn de An~rıı.-

ra.da M.M.V. 
ma Jromisyo 
satın ahn 
yenlerin üç 
nümunelerini 
ne venneleri 
lif edecekleri 
teminatlariyle 
meleı'i. .. 

26.685 lira 
Kayaşta. iki 
zarfla eksil 
İhalesi 17 / 8 ı 
nü suat 15 d 
V. 4 No. hı 
yonunda yap 
natı 2001 lir 
nuru vesikal 
tunlannı ih 
saat e\'Vel k 
ri. 

Nqrtyet MUd 
lahlbl: A. ta 
BMıldfÖt yer: 
A. Cemaleddl 


