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15 AGUSTos 1942 

[CUMARTESİ 1 

Beıiııci Yıl No. 1537 

iDARE YERİ 

NurııO!Oilll8nlye: No. 17 
Telgraf : yeni Sabah fs!ımlııiJ 

'11ılefon : 26795 

Her Yerde 5 Kuraı 

·caret'Vekili Şehrimi~de1 ın;ı Kurultayı kapandı 
e! Uz, ekmek tevziinin memnuniyet verici bir hald~ 

--=-- ---r: 

1 .. gllnu ve ekmek 1kalitesini iyi bulduğunu söylüyor 
~aretVıld:--~~~~~~~~~~~~~~~ 

oplanhyı şereflendiren Milli Şefimiz Çankayada 
Kurultay ~yelerine bir çay ziyafeti verdiler 

Ticar 1 e li, fırıncılarla rızan bir görüşme gaptı v~ lzmirden gelen -v--.-! ve Sanay; Borsası miimessillerlnin toplanlı•ına reislik etti 

enı Ha ricı ·ye Yekı·ıı·mı ·z 1 ~::!~:s~~: 1s1:;~~~;~ ~~~=:t7l~1:r1~~tEJ·t~: 
Relsicümhurumuzun üyelere büyük iltifatları 

"Kurultay, ana davalarımızdan bi? olan dil me•.ele~ini 
izlere emanet etmiş oluyor, hepinıze başarılar dılerım,, kıl Haydarpaşa garında Val: ve lstanbulun t>krnek işi memııuni 

belediye reisi Doktor Lütfi Kır- yet vericidir. Btıgünkü ekmeğin 
dar. Mıntaka Ticaret Müdürü kalit~lni çok güzel buldum. Ge 
Baha Euger, Belediye iktıs<ı.t çenlerde bir gazete Arjantin
miidürü Saffet Sezen, Ticaı-ct den buğday getirilmesini teklif 
odası umum! kiıtibi, Ticaret ve ediyordu. Sadece ArjantinJeıı 
toprak ofisieri müdürleri tar.ı.- değil, mümkün olan her yerden 
fından karşılannu.5tır. buğday getirtmek için teşeb- ; 

Maarif Vekilini~!! 
llilli Şermıiziıı tlttf&tıan 

Doktor Behçet u,, istasyonda bli<Jere girişilmiş bulWiUluyor. 
kendisini kar~ılıyan ga.zetecile- Börek, eimit imali hakkında 
re şu beyanatta bUlunmuştur : burada yapacağım tetkiklerdtıı 

Y _J "- lstanhulda bir hafta Jm-ı 11onra bır karara varılacaktır.,. _azan ; HÜSEYiN CAHJD--Y-A_l_Ç-IN___ dar kalacağım. Bu müddet ı.ıu~ Vekil Haydarpaşa garında 
~ fında Ticaret Vek!Uetim alaka- (Sonu Sa. 3 Sü. 5 t•) ~a~ekiJ Sarac.oğıu 

Allkara, 14 (Yeni Sabah mu
habirinden telefonla) - Beş 
gilndenben devıam eden Türk 
Dil Kurultayı bugün, Maarif 
Velılli Hasan Ali Yücelin güzel 
bir nutku ile kapıırunıııtır. 

Bu toplantıya Milli Şef :Lmıet 
İnönü dt• ııeref vermiş bulunu
yorlardı 

Arikara, 14 (A.A.) - Dör
düncü Dil Kunılt~ın kapa
nışını müteakır· Reisıcümhur 
1smet İnönü toplantı salonun
daki loca.sının, başta & şJ. an 
Maarif Vekili Hasın Ali Yücel 
olduğu h«lde yen. j!enel mer
kez kurumu beyetıni kabul bu
l"urmu~lar, kendilerine şu be
yanatıta buhmmı.ı;l.a.rdır. 

Kunıltayda görült·n rnıl\",,ffa· 
kıyet sizlere yenidct> \'e en-el
kin<l!'n daha sıkı çalışmalar ve 
gelecek Kurultaya daha çok 
\'erimli çıkmak borcunu yük
lemektedir. Ana davalarıml?? 
da.n biri olan dil meıı.el.~ini Ku
rultay sizlere emanet etmi'ı 
oluyor. Bunu da gözöniinde tu
tarak ona göre çalışacaı'.'ınız
dan eminim. Hepinize b.ıı;arı
Jar dilerim." 

g"''"Yo Vekilliğim ~n H~- ı kuvvetıenôrecektir. Zater. vü 
11111.q .ı.t:erıcllıenci<ığh,·na um n ' cnt bıılmaıru~ tmr şüpheye ar
eııd11' 81Yaııi mıı.hfillerde ;;11'"~- bk .~i~ bır yer kalmadıi:J bütün 
lııiJ• Şo ve ten·drJUt. te•kil ç~ır butıın teyit edilmiş ol~yoı. 
tiha~ muvaffakıycUi bi . e- ~um,ın. MenE11ne.ncıoı;luııu ec-
1· Jq ~r. Hıtta denilı>b"l·t ;:ı,- nebi r.:ııılut!Hi dı> pek ıyi t.anır
ıcatıi' ~tı Esasiye Kanıııttı~" • lar ve ta k<lir E-derler. Siyasi, 
n : e Hariciyp \' kiti ıu;oıın ıktJs..~<li ve maU m<ıt1elel.,re dair 
d~u!:a mi~ hır ,~lta et~nı~ yaptığı ınilı:'.<kereleıuc, o, h.i~ 
rııı~n hbc.ı"<·egı dtişüv!iltlü• '.'"' b:;r -~~n lu:ı:umsuz mceliklert! 
rına lıeeuı erı <:\'\'{ 1 d ı:;u z.1- / tlokulup mtlşlciilat çıl<dnnak gi
flluını gelen i.ıı-.ı, onuu. ~~~k~- h. ~'"ır ,.e yuracı . bir mc·slc:-k 
lekt "

0 ""!-enetncııci,ıı.;;u "Y ı 1 ~~kip E"tmiycrl'k .ı .. ıma meı«>le
lııa en Yettşmtş bun. b; • ı_ncs- •erın nıhuna nıi.f'uz tt.mevi '"' 
tlci~'\,On üç sene(}· 11be, ~ı~0- genuı bir gi.•riışle ıniit~ kabil 
lUu ~ ~etinin ıfa etü '.! '!: j nıeınnı~:Ye1. ve ~anıimiyet eo;as
lı b!J' ~ mııotıız1Un v ı<- bü la.rına mmıt<-nıt anla>;m:ılar yap
tecliiııe'~ olınuş Ye b~ :ıı~ nıayı tın'llı eylc·mı':ltir 

iAŞE iŞLERiMiZ Sa.ıLt 17,30 da; Kurultay u· 
yelerine, Çanlm.yıı köı;ıkünde 
bir çay ziyafeti verilmiştir. - ''Seçiınmi.zj tebril< ederim. 

Ticaret Vekaleti merkez teıkilatının takviyesi 
için 45 memurluk bir kadro ilAvesi yapılıyor ~SYA'DA ıı B. 

. 

Meclisinde 
1 

Ankara. 14. (Yeni Sabah) -
,----------, Tıcaret Vekilleti ·aııe miiste~aı·-

bğı merkez teı,ldJA.tının ilgam 
lıekkmda.ki kararname bu-günkü 
r-W gazetede neşredilmiştir. 

• 

nı:ı cictd· CV!"t!Sı esnasını!• da" Numan Mm4"m(">ndoğlu fikri 
le takıJi~ Ve \"\~uflu Qalı.'!l~a.~i:;'.: 1 \·e arJa.Jıi meziyHleri kadar hal 

Jr.__ ve ıtıınat <X>lbctmıştir. J Ve lavnnın. mıra~<'l_""1nin, ne-
1,, :-ı.ıııkter sahibi . , zak<'tı Ye :;evmı)ılı~'1 ıle de sem-

Hindistanda 
Sükunet! 

Her tarafta normal 
hayat başladı 

clir Ve cok h' • af'!, nıu1t- r.ı Lelhed r. Dudakldnnda 
. k • · · il°•?Jlctli .bir ha- ı dairııa hafif bır gilliım cın~ tit- Çıkarılan karışıklıklar 
~~;:n:ı Nrıırıan ıte~ b!r e\· a- n· iti, j:'iızkrin'n bokışındal<i 

. Jk b:ıb:ısı bUyt, eıı;<>:ıd,,;..Ju, ııanumıyetle b~ı ınre ıstiiı:t.a
!°~ltn bayıu,.,~ ı:ıi{ ~ıtmık Ke- yı değil, incciiğı vt: :<ekavı giis-
.-e •e Vutan •• ı.,_ 'il ı~ hilrri- terir. · • 
•~'lnlı caıı.ıı -l'UJJı da ka 1bınr! 1 N 
rrıeıııı ~ Yll::ıttru·nk h · c ' unıan Mt·r.emf'ncıoi;1u"nun 
bir 81~~t~e hıznıete \\~k%~tını hazııhnnıaım:w. ve kiığıt üzeri
Onun ,~; "r!lk temeY)iiz :;ı.ı? ne konm.~ına t;Ok yakından i<r
>.ııt bııJ d ""fln<k>n balısc·t~ cı. tırak eltıgı mııahcdderi, mul<a
kiıı,.tt<' u~. · ara ;'rlu n:.:;:;~ '""';:,~en,, ~ak ve beya.nnamele-
lı rl g!·nış ve r m' · e- rı "'-'Yllk hır &ıdal<atle tatbik 
"'~il l!ı ......... , ol l Tr.l'f\t>]r... oo~- -. l 1 . .. h . 
• "rlı ~": dıt:.,'lı sır· I· · • ".P{.:.mc <' ı:ıç 'l<l!> e edıleınez. 
i~krin 1" 1Ycsırun her @ •ı:!- 'ı!~n. l:!arıdye Vekilimizin po
e • ın ccı·cy3Jt tarzı n u lıtikası ıl< uzun senelerocnberi 
r~ı:" hiç lüzı nı l1Q nıcrak 'ı Tüık1ye Cüınhuriyetinin takip 
n.e r. <;uiıkii Nu hı&~ctıniyc. ctt.i~i mil;; siva."<:tinden ibar,'t 
ğ rıcırıgıunun Il .~an Ml'ne- r•lacııktır, Bu. hiir ve mfr,t:ı.kil 
l;ne gelnıcsi veJ:!"1cı~c Vekilli- 1 Türkiyc·nin TÜrk olan ın;~·e.ti· 

'1'zılb"Ja .. . "etııı <'nlı~ıoa ,. B 

Harp gayretini hiç 
sekteye uğratmadı 
Anf:a.ıa, 14 (Radyo Gaze

tesi) - "Hindistan mellt'leo'i 
hiıla dünyanın dikkat naı.aı
Jarını Hirıdist:m Ü!!'Rrıne tor; 
lanıı~ bulunuyor. Sert tedbir
ler geı;cn Pazar günü alındı
ğı için aradan geçen beş gün 
içinde memleketin her ye
rinde asayiş temin edilmİ.\! ve 
stikiınet avdet etmi~r. 

Mihver radyoları. bu kar
gwıalıklarda 500 ki~inin öl
düğünU iddiı> etmişlcrııe de 
Hindista.nın 40(} milyon nü
fusu olduğu düşünll!Urse bu 
pek çok görülmez. 

Son vru:iyet harp gayretın ; 
urrtce ihlal etmemiştir.,. 

Um-umi Va.ziyet 
Londra, 14 (A.A.) - Dün 

Hlndistandaki vaziyet olduk 
ça emniyet verici olmuştur. 
Bombayda geçen günlere na
zara.n Lisııedilir bir aeliı.h gö
rülmüştür. Müteaddit fabri
kalar normal ~!erine ~Ja
mışlardır. 

L<>ı~4<1Tle • l?0 r ' 'erinde uf" k" bi . oır · ıında ht-r şey öl~t:lmüş, 
l;inin ~ile \"Ulıııa geln . . ı hayal ve ahtJraıı bir tııl\lfa bıra
rao.oğıu ııtatı dc·mektfrı )~;- kılmı.ş. ı<ad~ milletin realist 
k ı.· J,Iaıiciye Vckilliğ'. d •. a- menfaatleri, e.ı.wh ve daimi ih
nı ıııı~ . 1 ll:nıurnU.iylo n~~l ~Y: tıya..;lan l(Özönü~e tutulmu~
ele ~al \e J>ren&p daireaind ~ t~r. M~nemeııooglu, uyı;al, na
k~ı. lt lıırnış ise, çhn<ti !.! e, zık_ ve gem!} bir miizak<'reci ol
liıui/ huhınduğu zam a.şı;e- ılugu kadar ıcabın<la kat'i söy
Yet v:~e v:eltlliyle aynı S:". d_a. lenıesin! ve bir adını geri <;ekil
&iıı<Je . fıkır mutabakatı dru!lıı- rıeınerunı de pek iyi bilen bir dev
rııan :birliği YafncaktJ . oı;c- lc;t adamıdır. Onu hararetle teb
i'JYe \'A~~~n~~ncioğlu'nun \ 1 l!- rik ~derken l'ıirk politikasının 
l';{•ğı '""'l:iı;ıne gdm~ı aı~- l<endı•ınd..n ~o.k ...,axh lıizınetıe.r 
~. .~!Ilı _Ba..<;y·ekiJ!i •• ın' Sara- ve muvaffakıyetleı· bt·klroiğinı 
ıla lıô U>-<oru1e Türk ~ı;J:::!,,, et- ve • .'>tt intizarın tahakkuk edc
~ıt«Iar ııcy değişıniyeceğ· h~- ~gıne ta.nı.'lmen emin bulundu
liıt e<I 

8 Yaııi lllulıit!erd 1
t - gunmzu ııöyiemekle bahtiyw· 

en kanaati b. e eve!- oluyoruz. (Sonu a •. a au. 4 ..,, 
----....::. ır loat daha llüseyin <lBlıld y ALÇIN \. ..) 

Uumumf intiba heyeca:ı:ıııı 

Ufahedelerd _, ______ _ 
"esikat1sul'" 1~n a?laıılıyor ki, tayınlama sistemi, kart ve 
bulunduk U.,e ~ yıyecek ?1addeleri kafi. derecede mevcut 
-- ç lllusbet netıceler veren hır mekanizmadır 

·G~mrük çıkış vergisi 
hunun h kk • 

d ü k .. a ındakı talimatname 
n u Resmi G d 

neıredil k •zete e 
A-· ere nıerı· t ·rc1· Q~ill'a, H <Yen; SabaJı ye e gı 1 

iti tıııirııai!: Wırgis; h~ ~ahı, mallanıı Tllrlıiyedre 1ıeıı
~~ a.ıne bUJı:liıı:ku ~ liın n:ı.evkii™'e.n llllkil vasıtasına 
:raıul'ı~. !!1~ne kadar olan ınas-

Yerij ~ ye göre, bUtiin di;-..-.a blrlikUı sab§ bedeli. 
hırı 'l'tırk.iy • Ya~cı ~ o- hııi"'-:tlıraeat bedelleri tizerin.de 
~ek! eye ~ Verı:isi -..,,,~ Verilen primlere 
faydalan.ı.-~a muafiyetten ~çıkış \'e2"glı!i mııtruını
lltilın_ -"":"'"arak .,,..ı,...ı....-,, 0 V ııa~"..e olunaca'ktır 
lliiın--.>ın.ıı; llla.llar ~wııı...,, e "'~ . 
G~~<' tlbkı~ gtı- ~glaini~ ~ ~ 

çıkm v~n nıat- eme ~, Vtıy-a iıaııia.ra te. 
'°"" Sa. ' Q, ~ de) • 

ı -7[*]- . 
f Muhan-ir A. Teleld, kara bor-

1 

ııa hakkında diyor ki; 
"Her memlekette reernl ma~ 

ka.mlar ellttinde.n gelen gayre
ti esirgeıııiyerek kara borsa.yt 
ve ~!arın sebepsiz yen yülr:
eelıi!Jini ortadan lraldırnuya ça-
lışıyorJar, Hatta bu hususta en 
liddetll yasak V'e müeyyidelere 
de başvunı~rkırsa da., bilhas
ıra F\'ansa ve Belçika gibi, sefa
letin enginleştiği ülkelerde res
mi ftyatıann ild üç misli fiyat
ı& İ!I görilleıı kara borııayt or
tadan .kııı.ldımııya muvaffak oJa.. 
mıyoriar. 

Evvela şnrası bilimnelidir ki, 
kara borııayt sefalet ve zaruri 
ihtiyaç maddeleri yoksuzluğu 
yara.br. Fransııdıa ki sefaletin 
ve yoksuııluf,'ıın derncesıini anla-

t 8on u Sa 3 S.U. 6 da) 

Neşri tarihinden muteber <>
lan bu kararname ile ia.'.'C milş
teşarbğı merkez tıeşkUAtı ilga 
edilmekte, iaııe i~erini görecek 
olan Ticıırot Vekaleti te.şkilil.t.ı
mn takviy · · İ<;in V t>ki.I~, 
merk.e:z ve vilılyetlenle lruilanı
lehilmek üzere 45 memurluk bir 
.lmdro iliwe edilmektedir. 

Bu kadro, baremın birinci 00-
l'C(·E'tl.İlld··n bir harp ekonomisi 
bürosu şefi ile bir propaganda 
bünısu çefi, 15 müfeltiq, müşa,. 
. • lld ' ıı;ü..-• 

f PASIFIK:!LJ 

Salomon adalannda 
. harekat yeni yeni 
inkişaflar gösteriyor 

Japonlara göre 

lrlüttetllılere ait 13 knıvazöc, 9 
muhnp. 3 denizalU ve 10 
na.kliye gemisi babnldı 

Kafkasya Cevresindeı iskenderun ve Mersin 
• mesleki tetkik okulları açılmasına 

limanlarile 

Ruslar tJBrp d.ağ- dair lıanun layihaları kabul edildi 

/ardan f agdalana Meclis ikinci teşrinin birinci pazar günü toplanmak 

rak anadan#! bir ozere içtimaına nihayet verdi 

88V8~8 bBŞ/BdlfBr Aı:k~ H (A.A) - Büyük/ vekılın inhal'ı Ve<:hıle lsta~b:'! 
\ M"ıllet ME"Clıs. bUJ.'Ü:ı Dokt.1r Mebus.ıı Numan M_cnrmeneıo~-Berlın, H (A.A.) - Alman Mazluır Gennen'ın rt-ı"!'ğınde Jıınıın tayın ed1ltlıı:;ıue daır ), '· 

tebliğ; . _ ""; tor laJ'n::ı,tır 1 yasetıcümhur tezkeresı okuı:.-
Kaflras (;t"Vl"Et'lınae, uuıı....ıı& ' ~ .. • nıuş ve muvaffakıyet dill'klcr, ıullda.fa."\Y'k elveıişli dağlık ..,.. . Cel~ dL1lm?J!lm .m, u.<>a- k ı 

- 7.id<' fa•"'·lanaıı dÜ!"""°'<, ır· kip v~kö.Jeter ıaare edı.mekte 1 \"e alkışlarla arşı an ı~tır . 
•• '"" ·.--· · r. •r • B3 ·- :Rıındnn sonra Eninc:ıın M•-maı R'afka.,;ya kıyısı ııntarJaıtrı- f ...... ~<- , bıısluğuııa seçilen Safi Ertklll 

d:ın beşlan:ıak iizt..re ~€0~ y~- ı and içmiş, mücbir ve .zaruı; -
lu_ 1 ncatını .ilıapt.tma.K 1.çıı: '° Ak d d 1 b;-plcrle takip ve tahsil' ne> lm-natlı ı:rı~ mlliCA,·eme:. l'O~ter- eniz e kan !!,öriilemiycn bor('ların trr< 
meıktalrr. _ ı ~linine, e<}kiya mü.'lademcs''IC<l. 

Bu mı;J;av~e ragmer., Al- • maliıl olanlaı-ın iktisadi bıılıru:ı 
ID3Jl Kll\'VetJenn;n taa:rrnzı:' ıyı ltalyan ı•ddı'ası Wrgisi istisııaiyetinden \'C İnlı:-
1$11rÜar~. teraklci et:m~~ sar e~yası beyiyesindc:-ıı i~lihia 

lU Aınıı<t.cıP ı:eces: ~ı d~ hı:5usıında harp maliılü hi:/.· 
iııZlı botu_ Tuaı:-;e açığınd:ı münde olduklarına dair ka">U• 
~:~Uılf bir taıııt ıı:emı6, ha· Jngil/zl~re Bil 1 1 nun birinci maddeı;iııirı kfsıı;· 

v ; · de Bolf<e\-ık- k 1 h • 3 ne, Samsun eskı bdcdıye re:•. 
•--· Ql"OD<>.;._ ~'6VJ"ieseetiınlli •· -_:·-'an UÇa , mu Tip, İhsan ile Mühendis Ali Rngı~ ,.,,.in ya,_gı "'dJ"TUU Tnıtk ' i f"f" 
eltim kalnu.'}'tJr. Çetin çarpı.şnıa- ı ticaret l'e 8 nakliye . ayın ceza. arının a ına 
lanlii 56 tank tahrip edilmiı;ıtir. aıt ha?unlar mwrnkeı·e ve ke· 

lıı:rıt,n göllınü.n cenup doğıı- gemisi batırmışlar! bul edilr?ıştir'. .. 
sunda Vfl Volkov cephe<ıınde :&.hire 14. (A.A ) _ İngiliz Askerı fabrıkal~r tekaııt : ~ 
dü.şman 1.awTuzlan Alman kuv- teblı" . muavenet. sandıgı hakkıııc!J.;ı 
vetıeriıım ina.tl:ı mulnı.vemetle- 12~13 Ağustoo gK·eeı; devriye k:ınunun .as ıncı mad~esiniııır t~~ 
:sivle lunlını.<ru.r f li . ,_ d .• tmi• ve sırıne aıt m:ızbatoı ıle as. c ı 

- • ' aa yetım.L e\lt.rrı .. e • memurlar hakkındaki 14.55 .,a-
R<ıı. Tebllgi §)inı.al k~e du.5manın e.- . 

le b' lil<Je · ı d · kıta. yılı kaıııına bir rnurnkkat m.d-Mosirovı.. H (A.A.) - Sov- ~-- kır 1:rıy e _,1"T.1m.yeşt. - de eklenmesine. de\"let memıır-
tıe:b'·"" · ....., ""' aytp ar veıuırı ı ır. 1 ki · h"d 

C b A Ati t"kt ~3 .. ~~ gecem kuvvetle- Gündüz av - bomba uçakları- d3:r1~· alylkıkardınılti~ 3t6e56v.' vel tkıu: enu 1 an 1 e .,.,,;• . . dü an taıııtlanna ve as- il u ıa ın a sayı l a 
riıruıı Klet.skayııı, K?telnik?vo nm şın , , _ nuna bağlı bir sayılı cc:-twıin 
"'-al dnö-n~u bö'"'elenyle Mllıe- lı.eı:' toplUluklanna t.aarırı: et lliill- "'"d•' " k" I ı· ı-I .,u., -,,~. "" . ınişlenb ı ""ıı ;uaa • e .a e ı .. ard 

Alman harp gemileri 1 r-.ı.lnivodı, Şcrl<:ısk, Maıkop d~·e rimtyan ~l>liğ) kıgınında deği~iklik yapılma ·ı-
• • Kr,;..q;nodar çe\";e~ennde • ş: Roma., H (AJ,, ) _ ltalyaıı na, ~skeııderun liı:ıanının d~vld kuşatıldı, ımha ve tahrıp manh.. carpı.şmalal yapmıı;lar iebliği: demıryolları .~·e .. lı'!'~.nları ışld· 

• · b" · ·ı k · dn · c. · A.kdeni2Ale 601 günlerde ya- me umum mudur!Ugune devrı· ışı ıtırı me Uzeredır Jloı.ho""4 i)'a(A ıl"'ı - AJ. h!ansn ve u.arruz Wılc.11 dil.~- ne Vf' mezkür umum mlHür1iiK• Mookov:ı, 1 . 
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Müttefik tAşıt gemisi Rio de 

-Janeirod:ın 1.500 kilometre u
.za.kta Alman gemiJerlııln taar
nızuna uğramıştır. Taşıt ~i
sinin telsiz haberi bir İiıgiliz 
lınıvuörii tarcıfından alınmış 
ve bu sularda bulunan başka 
İngfriz harp gemileriyle biı·Jikte 
te:Rizi alan kruvazör harekete 
ge<;et"Ck Alman gemilerini ya
kıılamış ve kuşatm•ş!ardır. Al
man gemilerinin tahribi işi bi

Yedi ton limon tuzu 

tirilmek frrıeredlr. 

Dün az daha kara borsaya düşüyordu, hadiseden haberdar 
olan Ticaret Mildiirlüğ/J satışları iptal etti ve malın 
Ticaret O/isi tarafından dağıtılmasına karaı· verdi 

Tokyo, 14 (A.A.J - Salo
mon adalan deniz nıuharebesi 
hakkında Jıapoıı umtDtıi karar
gahı yooi bir tebliğ neşretmiş
tir. 

Dün Tütün gümrüğüne (TraJ.; - - -
ya Ticaret Limited :ıirketiue) / G •• •• k 
ve Haııırcılarda ~4 numarada umru 
Monlo Rodrjg 'l'icıtrethaııesıne Müsteşarı 

Bu tebliğe göre, §inıdişe ka
dar t.esbi.t edilen rakanılar şwı
lanlır: Japon kuvvetler! 13 İn
giliz ve Amerikan knıva.zörtinü 
9 torpido muhribini, 3 demiz.altı 
ve 10 nakliye gemisini batır-

ait giimrıllı: antrepolann?a. mev 
cnt 20 ton mlktanndalti limon 
tmundan l>ir miktarının satış 
muamelesine başlanmışUr. B:u 
ticarethaneler fatura mulu.b~
linde ma:ım bedelini almakta . ı
diler. Limon tuzlan ferdası gUn 

Mahmut N dim GOndOzalp, anbar ve antrepo 
ihtiyacı, Edirne seyahati, Trakya ve boeazlar 

gOmrOk muamelatı etrafında beyanatta bulundu 

( Sonu ... 8 eu. 4 ••> (Benu a.. 1 Bü, 7 de) 
Gümrük ve lnbisarlar Müs

teşan B. Mahmut Nedim Gün
düzalp, dün de gazetemızc güm 

M••h• b• t e rükte mUlı!elif işler üzerİ!l'le 

anılın şu beyanatta bulunmu~tur: u ım ır "-Avnıpa trenlerinin uzun 
--------• müddet i.şlıyeınemesinden dola-

• . rde b" k ddel · yı muhtelif meınlekl"llerden 'l'iir Tıcaret VekAletı, bazı yerle ır ısım ,!'la . erın kiye için yoıa çıkarıınıı~ pek 
USUISUZ sek ilde İdarf tahditlere tabi tufuldligUna IŞatef I c;.ox iica.r~ ~ası Bııl?ariıı!an-

• t d' da muhtelif lıman ve ıstaı;ronederek vatandaşlara gllçlük çıkarılmamasını ıs e ı .ıaroa biriJani., kalmıştı, Mı>ri~ 
ve Arda köpriileriııin tamirin· 

- Yazısı OcO ncü ı-.avfamızdadJr - dPn ı;c,nra 16 ffiiz rnnıln 1 e ur 

demiryolunun işletmeğe a<:ılma 
sı iizerine bu mallar letanb•ı!a 
gelmeğe başlamıştır. Böyle u
zun müddet yollarda kalıp r.irik 
miş olan malların birdenbiıe 
fazla miktarda İstanbııla gelme 
ğe başlaması ortaya bir anbar 
ve antrepo meselesi çıkarnnş
tır. Devlet Demiryollarının Sir· 
kecideki anbarları dolmuş oldu· 
ğuudan birbiri arkasma gelen 
\'agoıılaıılaki eşyayı liman işkt 
mc~i umum ınüdür!Uğü taraftıı 

(Sonu S.a. 3 Sü 1 d•\ 



EBU AL. A 
.. Vaun: 

M, Zekt KOf'\lUnal 
· -: No. 6 Nakli vo 

lktıbö :baklQ mahfuzdur 

Emir Abdulla.h, Meta kel&- irelebekt:!r. Fakat daha evva 
~ btlyülü ~ yak&- çok korlrunç bir hcrttn.ktı. Ge

iannllştı. Göz!cıiuj bir ce yarısı yatağımda. peyda ol
Wrlil ayınmııyoro.tı.. Garlı> d&- m~ vo kuru pmımakJan ile gırt 
ğil midir ki kelebek a:rt1k gU7.el la.ğmn yakabmıştı. Tam beni 
AA göıiinmüyordu. Tasa.TI'Ur e- öldüreceği sıra.da odanm i"inde 
~ecck kadar çlıidn 1llr neden hasıl olduğunu Mm an
ınalılUk hal.ine gelirermlşti. BeJ... b;yamdd.ığım b!r gflrltltn kop
iki gümn1,iiııden bir fJf!t'J kaybet- ta.. Bundan başka b'...r f16Y ~ 
ıneıniştı de Emir A'bdııll,.ı.hın gö lamıyorum. Gözlenmi açtığım 
süne böyle göıil.nfiy rdu. zam:m. ltendiııri §elıir dıgmda. 

Postahane 
ve 

Sı h 

• 
1 

zv 

arkasında bir höpeğin huduz 
bazı kimseleri · ısırdığı anlaşıldı 

oldıığu 

-• 
~ı : 

D mlryotu m kinistleri 
nin çahşmaSlm tanzim 

tmek mOmkOn 
dıeğilmidlr? 

Bir emlryotu maklnfwtt dl)"Of' kit 
- Aylık olarak ~ llıa dbl a-: 

bir pnru alıyorum. En ez 12, en 
çok saat mokine baimdn ta
ıa :ız ~nım ve alclekt:cr 
10-11 sant fstirtıbnttcn sonra tek 
:rılr 1 cıkıyonım. Bu ·~ .me

a ahat 
Pavlinada! 

Y.:&-•n ı AKA G0ND0t 
==================;;:::$ 
E ı.ki halk sa.nntkarln 

meşhur Küçük 1 
Efendi, Kel Vlrjini ile bir 
mik kantoya çıkardı. H tı 
da. kalan şu: lki evdalı birbi 
rini suçlaııdınrlar, lıic biri sU~ 
kabul etmezdi. Sonra b" bırle 
no sorarlardı: Kaba.hat kiJl'lrdcte 
Thisl birde;ıı cev p ver·rı 

Aksi gibi sahafuı. da çok va- büyük bir e.ğa9 altında lbuldırrn. 
• vardı. Da.ha. gecenin ilk yar Baş ucumdn. derviş kJyafetli ~ 

TlSl bile dObnam:ıştL Sabah e- ri.<Ji oturuyordu. Sırb.mı okşl,}'llr 
anı duyulımcaya kadar beki&- rak: 
mwk ne büyük :işkence idi "- Geçmiş olsun, dedi BQ-

sık kuduz hastalıklıın görill- kana karışacak ve o kimseleı' Trrunvuy yohından KatırcıoğJu tıyoıı. Gerçi fazla k:ilometı:e başı-
Son gihilerde şehrimizde sıkı mektedir. Aksi takdirde mikrop ı - Eminönil • Bahçekspı wl, .imanı çok yoruyor ve ,.ıpra-

mil.'ltür. ~n gün Bahçeka.pı de kuduracak, ihmalleri hem hanına kadar imtidat eden ma- na ıo P8t'a llh7<ıru:ı. Btl Vcrettn 
Trnmvay yolu ile Katırcıoğlu kendilerine, hem de başkalan- halde mUteaddit kimseleri ı ı- 60 p:ı.reyn çıkarılac~nı dUTtnU,J-

Pavlinada ! ..t• 
Bu Pavlina kiındi? Onla_~ 

ne münasebeti vardı ? sn.ıın~ 
~ yolr. Koliste deseL"l ı;v 

rt.irunüyor. -1· 

Elm.ir M:xlullah, kuruntu ve u-nı,.. bir ·~-""ıa. tıa++--- A - ..:ı. 
tiiilntü. için.de kıv.ramrı....::en. §id- iJ <Ullo. ~e a ı..w.u.. n.z. wır 

hanına kadar olan mesafede bir ruı zarar verecektir. ran bir köpeğin kuduz olduğu tuk. Fn.kat tahınkkuk ctmoo H r 
kttduz köpek bir c:;ok kimseleri Sıhhat Müdürlüğü halka hi- tahakkuk etmiştir. h ide demiryolu makınisti rinid 

Saçsaça başba~a g "len 
dalılar avaz avaz baybnP bii' 
tün kabahati meçhul ve zIJ.'.,J 
Pavliruı.ya yUk etirlcrdi. Biı 
gülmekten kinlırdık. 

dotli bir rüzgam itilmiş gibi ~ ~=er:~iınıi!n~ ! ısırmıştı:. Faka~ ~sınlruılarda.n t.a.ben bu hususta bir tebliğde Bu köpek tarafından ısınlaıı bu cok ır çnlı§11la §:ırtl::ınnı 
yalnız bır ~~ın Gal~ta ku- bulunn:ıuştur. Bu tebliği aynen · larda.n yalnız bir tanesinin t;e.. harutetmek ve tan?.l!ll etmek ~-da. kap a.<;1klı ve dışa.ı:ldruı i- rasmd& can verecek.tin.. Seni 

çer·~e evvela bir baş, sonra dtı. ölUmden kurtarıp buraya getir
tıir gövde girdi BU. geleceği dim, kardeşim Ebiliharsı daza.. 
beklenen hortlak değildi. Fakat rarsız ıbir kelebek §ekline sok
Emir .Aıbdulhılı fena halde kork tum. Bwıa rat"ID.ell. ev halkı, so
muştu. Nasıl korkm sın ki içe- ni odanda Yiııc ~~uş bula.
ri gfı.rip karşı.sına dild1en h'CCO caklar ve yann menı.!rlmle def
rtıisafiri, dün gece hortlak - nedeoelder. Halbuki defnedecek 
rafından boğulm3.k sureti:yl& leri ölü. tarafımdan senm şek
öldürülen, g.ündilz de hazin me- line sokıılarak oda.da bırakılan 
~e defnolunan has veziri ta- kedi yavnısuzıtluı b'J..ska bir 
ve vcfakfır e.rk:a.daşı Balidi.n tA -.v ... ı ..... ~·acaktır~" 

d~ .. t~~~e murncaat neşredıyoruz-: daviyc gitmiş ve diğerlerinin zımdır. Ciddt bir dikkat ıstiycn 
ettiği goıillmliştür. Sıhhiye Miidürlii.ijünüıı gitmem.iş olduğu yapılan tab- bu vazlfede bu şekilde cıılıştırıl- Deı; irler, tarihler, muhi·~ 

değişmesine değişiyor aın~ 
hayatın özündeki bazı ınli.n 
unsurlar değişmiyor. 

Diğer ısınlruiliı.rın süratle tc- Tebliği kikattıı.n nniru,ıJmıf}tır. mamız kadro imkAnsızlıklnrmdan 
davi edilmeleri için lruduz mü- Sayı.n halkımızın nazarı dik- Diğer ısırılanların hiç v.akit ve makinist bulunıımaın~ınd:ı.n 
esscsesine başvıı.rnuıgı beklen- katine, zayi etmeden Galatadaki kuduz ilen ge}iyonıa da bu imkfmsızlık-

tcdavihanesine acele müracaat lanıı bertan:ı! ed mesi de pek Kim uydurmuşsa (Tarih tB' 
keITiirden ibarettir) Ia!1nı ; 
durmuş. Ço~muz da in:ı 
şız. Halbuki tekerrür edt?fl tK 
rih değil. Hayıı.tın özündeki fıl' 

tasarruf 
lan ıazı.mdır. Aksi halde Mya- mOmkdııd!lr knnn.ltlndeyhn. Al!i 
ti tehlike muhakkaktır. · kad.:ıilann mız dikkatini ceı. 

2 - İstanbul belediye hudut ._bctm-·cn-ı•ıi:ııi =rlca::::mııı•ed•er...,.im ...... ---·• 
lan dahilinde tahakkuk etmiş 

kendisiydi Halit, korkudan ,......~.Afxıuııah; 
bayılacak, ölecek ha.le gcleu E- _o hal"'-, dedi. e<ı-. u Sı-' 

R ""' .. 1 d k • kuduz vakaları mevcut oldufun e mı mues ese er e e er yerıne dan ısırılma va.kası zuhur eder 

mir Abdullaıh.uı yüzüne gülliy:or 1..8' :c.1.JU 

d J na. bize iyilik etmiş; kardc;3i E- pekmez kullanılması d- -nü üyor =e~~m=t~~ 
V<! mumun ışığı etrafında O a- bülh .. ..., ıse· 1ı.;-:...; de 0-ıd>< ...... A.. 

§a1l kelebeği işa.rot ederek bir - ~ Z\t.llli.,. ........... -
Hükfımetimizce pekmez i~a-ı lerın ~k r ihtiyacının bti- mclcri kendi sıhhaUeri nokta-

• ğe çnhşıyormus. Şimdi zararsu: 
ecyler söylemek istiyordu. L.ı,. bir kelebek hal:ind mı mumun 

linı t~ik ve bu seneki bol ü- yük kısmını p kmezle kal'Şıla.- BlDdan elzem olduğu chemmi
zilm istihsalini kıymeUendir- ması cihetinin tetkik edilmek- yetle tebliğ olunur. 

kin Emir Abdullaht:a. ne söz ~-
dinlemek, ne de söz söyl21ek etıra!mda dolaşıp duran büyük
...... ı .~..: ,_,_.,_,...+.. zavallıı\ın dü.~anımıZ1 tutup öldürmek 

mek için bilfunutn resmi müe& te .olduğu h ber aluunıştır. ____ ;...__ ______ _ 

~ .A.&W.U~... bakl"UlUZ değil' midir? 
balmwnunda.n cok sn.na:tktlrano Belediye za 

Fakirlere verilecek şeker 
katarının tatbiki 

muva!ckaten durduruldu 
~ılmış caıısıi, ruhsuz bir in- - Seni böyle bir çılgınlıkt.an 
sandan farkı knlma.rrııat:ı. menedeclııı, ya Emir! 

Halit, odanın ortasında ve bilirim!·çın? Onu nasıl affedo
Emirin karşısında bir müddet 
dikildi. Sonra ilti n.dım ileri gi- - Ellııdon gelirse affetme ... Yeni kurulacak teşkilatın işlerlls 

meşgul olmak için bir muavinlik 
ihdas ediliyor 

Şeker tevziatında bazı yeni 
tedbirler dUşUnülmek üzere Sıh 
hat ve İçtimai Muavenet Veka
leti Sıhhat müdilrlüklerlne ve 
bu meyanda İstanbul sıhhat mü 
dtlrlüğilne de gönderdiği bir e-

dip yavaşça omuzuna dokun- İşte o, işte sen! 
du: - y S<m? 

- Ya Emir! Ya. Emir! .. 
D'ye birka.G defa seslendı. Fr 

mir Atxhılhb, yavaş yavJŞ a.k
hm başına toplam. Ifollannl, 
bacaklannı oynatb. ve yn:ydan 
fırlynn 'bir ok gibi sıçrayıp ayn.
ğa lmlktı; korkunç bir fel')ıut 
yü.kseltiti: 

- Halit! Halit! Sen de mi 
ıbortladın Halit? 

Halit, iki tara!ıı. başını salla
dı: 

- Hayır ya Emir! .. 
- Hayır '1Dl dedin? &yır mı 

diyorsun? Seni daha bugıin. me
za:ra. götürüp gönuned.ik mi Ha
lit ? .. 

- Hayır ya Emir! Ben öhne-
4.bn ld gömesinl.z! Bugiın nw
r.acimle defnetti,:riniz ölü, sihir 
k:uvvetiyle ben.on şckhme so
r:ulmu.5 bir kedı yavrusundan 
aşka bir şey değıldır. 
- Şaşılacak şey ... Ş:ısılacak 

~y ... 
- Hiç te ş:ı.şılacak şey de

p.ı ya Emlr ... İşte ben dipdiri 
tarşı.nday:ım ! 

- Hayır! Hayır!... Beru al
iatamazsın Halit! O h'ort.lak, 
itendisi gıibi seni de hortlatmış! 
Eminkrn ki ikiniz beni öldürmek 
-ı.çi.n iş'Dirliği yaptınız! .. 

- W..raz e:ı.kin ol yu Emir! ... 
Artık o hortfa.ğ1 unut! Gı:li ılim 
ie:r üstadı Ebu Ali Sina., kar
desi EJbülluuıc;1dan başkası ol
nuyan o '.hortlağı zara:IEZ bir 
kelebek haline sokmuştur. 

Emh- Abdullah, Ebı Ali Si
na ve EbUlhars isimler..n.i du
yunca '.iki karı.'.j yukarı ~plıdı: 

- Ebu Ali Hına nu dedin? 
Ebülhars mı dedin? Aman Al
la.hım! Daha neler duyacağım? 
Şu nkı'lsız başmıa da.ha neler 
gclecck? Baykuş sesi, köpek u
liı.mam, h<>rtlak. boş mezar, ci
nayet, kelebek ve nihn.yet Ebu 
Ali Sina, Ebülhn.rs... Öyle mi! 

- Evet ya Emir! 
Emir Abdullah, başını ön!). 

ne eğm.i'} düşünüyordu. Hort.ıs.
dığını zannetQ';ri Halidin söyle
dikleri yalan ola.nmzdı. Ebu A
li Sina ile Ebülhars'ın sihir kuv
vetiyle nilcr yapma,.,°'8., nehari
kalar yaratmağn. muktccllr ol
dul<lannı duymıyan ~ 
1.ı'ı:. llemok ki o ilti sihiı• üstadı 
b:rknç günden.beri Emir AbduL
lahın memleketirıdc bu1unuyor
lardı. Buna muhakkak nazariy
le ba.kınak icahederdi: 

akat iki sihirbaz kardc3, E
mir Abdullalıa bu müthiş hort
lık o~unu ıniçın oynamışlar
dı? Bundaki maksatlat'ı ne ola.-
bilirdi! Yoksa kendisinden bir 
fenahk gördüklcr:iDi mi sanı
yorlardı. 

Emir Abdullah, aklım başına 
ttım&rn topl:ımışb.. BatJını )'U• 
kan aldırarak: 

- Anlat, ya Halit, tı.nlatl .. 
c Beni üç gecedir t:crleten 
bu herifler ~eli nerede? 

Hnlit, hata mumun etrnfuıd& 
do :nn kelebt.---ği ·sa.ret ederek: 

- L , dedi. Bu, Ebllihar&< 
tLr~ 
• - Sen çıldırdın mı ya Halit! 

Bu, nihayet mini mint güzel bir 
k-el bektir. 

• 'Oo.ıhıı. .• Dün E:ecede.nberl 

(Arkası \'N') 

Yüksek ühendis okulunun 
önündeki saha 
ağaçlandırthyor 

Yüksek Mühendis okulunun 
önündeki saha.mu ağaçlandırıl
masına. yarın b!l.Şlanacaktır. 
----->uıc---

Belediyo ılrtısat mildürlU- Dığer taraftruı belediye s&bt- mirde evvelce bildirilen esaslar 
ğü ile teftiş heyetinin fen ınü- ta& ıle meşgul olmak için ikt.ı- dahilinde şeker mübayaası için 
dürlüğil binasına nakledilmesi siı.t nilidürluoifünde bir muaYin- alınmakta olan tedbirlerin err.-
kararlnatınlmu•tır. riah.ara kaQar durdurulmasını 

Fen ~ild~lUğünUn taşınaca- lik ihdas edilecektir. bildirmiştir. 
ğı ~okoni Vakum blııa.sı sahip- ~~~-~-"--~~~----~...::=:::::::.:::;_~~-----

leriyle belediye arasında bir an ç .. h • 
=a1!a~~~·du:U1n~ ocugunuzu angı 
Beyoğıuna, ıktısa.t ve teftiş he-

Gazanfer ağa medresesi yeti müdUrlilklerinin d fen mil Okula vereceksın·ız ". ~ . dilrtüğü binas.ı nakllıııe başla ~------..... - '# 
Ga.zanferaga medresesınm nacaktır. r 

ta.ıwnıi için 38 bin lira harca- • Yeni der3 ~ yakl4ştym.Jlütün Uılebe volilerini muJıtcli/ 
nacaktır. j lkı lokanta ve 15 hamamcı o1culkınn girme şartlannd.an lUkrdar etmek üzere her gil1' bu 
~ rihınlm'da <iktıyucuU.rmıAZCJ birokı&Zun kayıt ve kabul ~craitini 

Tavzih ' cezaya çarptırıldı ~cegiz. ~erhmıgi bir o~ kayıt .v~ kabul ~~m 
Emniyet 6 w.cı şube memur- ga=etrA.e tıc.,.mndetı do1&a ~'l:gr:snmelc t$tiyenler, mze Okul 

lordo ~arig f~nasmdan. !.arı şehrimi~in muhtelif semt- &rvisi.u nam1"ıa 1!!"1'tupla miTJMat ederler ve Bfl lcuru..ob>': 
al-ıııış olduiµ~uz bır mektu1:J:, ıerinde bulunan ha.mamıanı.a posta pulu da gün4crirlene tW4btm alırlar. 
(l:y11e1ı . ncşrcaı.yomz: . dün anı bir kontroı yapmışlar- Siyasal bilgiler okulu 

Yenı Sabah gazctesı sayın dır. Y pılan bu kontrollar neti-
müdürlüğüne; ceninde 15 hamamda temizliğı3 Siy sal Bilgiler Okulu, De-v- ve dilekçe ile direktörlüğe mü-

fa,ğazamda güya 20 ton li- ri ·yet edilmediği görülerek hak let idaresinin siyasi, malt ve racnat ederler. (Okul dokt:>-
montuzu bulunduğu halde sak- Jarında ceza za.brtlan tutulmuş. idari larına, CttmhııriJet nınun vereceği muayene ra-
Jadığunı ve bu sebeple }'ak&ı• tur. rejinunııı araoığı V&Slflarda ponı esastır). 
!anarak Milli Korunma Mahke- Aynca Beyoğlu cihet.inde bu- memur yetişti~ -yüksek T*be kaydına Eylfililn bi
m . ine ''erildi~mi yuı gaze- ıunan 11 lokanta da pislik yfJ- derecede ~atıl~ b~r fntısas ve ·rinci günü başlanır ve Eylu-
teııızde yazdıgınızı esefle oku- ziindcn muhtelif cezalara Çaıı>- ek müessesesıaır lün 30 uncu günü a.kşaını ni-
dum . tınlıru§lardır Tah ·ı müddeti 3 yıldır. tık havet verilir. 

l<"ilhakika d~nrdau getirtmiş · iki sınıf umumtdir. Son sın·~ lateklilerden An.kurada bulu 
olduğum 20 ton limontuzu ma- reketim görülmediğinden hıra- idari. mali ve siya.si almak'&- nanl:ır, Eylul ayında bizzat o· 
gazamda olmayıp hilen güm· kıldım ki bu da hAdiseyi bU- zere uç ~ye aynbıµştır. kulda bulunlll.Ak şartiylc vesi-
rütcte muamelesi derdest iken tün a.çıklığtyle meydana koyar. ~ Şartlan: blannı <la.ha evvel göndercbi-
mUraca.at eden mii§teriye ve bu Bmaenaleyh asılsız -olarak 1 - Türkiye Cümhuriyeti lirler. Taliplerin adedi okulca 
sıfatla keza mağazama gelen vfi.ki bir ihbar ve isnat üzerine vatanda.ŞI olmak. mukarrer olan talebe adedin
sivil memurlara bu hakikaU keyfiyeti llyıkile tet'kik ve tah- 2 - Y. ı 18 den küçtlk ve den farJ.a. ise seçme imtllıanı 
aynen söylemiş ve ınalın çıktı- kik etmeksizin geref ve namu- ~ ten bllyük blmmnak. sağ.- ya.pıhr. Seçme imtihanı TUrk· 
ğında müracaat eylemelerini mımun haleldar olmasına sebep lam olmak. ~. Felsefe, lçtimaiya.t, Tnbii
bildirmistim. olan gt\2".Ctelerdeki bn yazılar 3 - İstekliler htt.viyot diz- ye. Tarih, Coğrafya ve Ecnebi 

Maahnza hadise, Cünıhuriyct dolayısiyle yüksek vicdanınıza danı, lise ve olgunluk diplo- lisanından yapılır. Müsavi se
müddeiumumnığine havale edil ınilracaatla keyfiyetin tavzih malan, 6 tane ~5/6 ebadında ıraiti lıaiz olanlardan ecnebi 11-
miş ıise de hakikat anlaştlıp ve tashih edilmesin! rica ~ fot.oğraf, sıhhat raporu, çiçek sanına vakıf olanlar tercih 
meydanda hiçbir suJniyet ve ha rim. iııiınsım._ .... ki .... fıiiiiidiiiiiı.:-ıiiitıuı.hlı-., .... tı•t•eeniliiıiiedİİıİİİİııl_.edJ~Iiğlr ..... _______ ._: 

Yn.lmz hepsinin zihninde ay
ni ukde: Mclika ne olacak? Bu 
ukdeyi büyUk bir prensten giz 
lemek istiyorlar; onun yanında 
açmaktan çekiniyorlardı. Fakat 
mutadı hiltı.fınn. iki kadeh şarap 
içen Ferhat bir aralık: 

- Ze.vallı Melika., dedi. ŞJ.m. 
di o da aramızda olsa! •. 

Cem§it teselli kabilinden: 
- Yakında araın.ım katıla.ca

ğına. şüphe etmeyiııis Prensim.1 
dedi. 

ıreztı.at meyuısane atrve etti: 
- Koca Brehmenin ağzından 

hiç bir vaad alamadım. Menka
dnn bahsetmek istemiyor. Sebe· 
bi nedir? Acaba o da bir eQY 
bilmiyor mu! O halda neden 
bil.:nedlğinl gizliyor t_ 

Bu ıuale kimse cevap vere
medi. Herke8in istirahate :ihti
yacı vardı. Fakat Melika ne o
laca.ktı ! Mis Bl:rbek kendislııe 
teslim edilen gcno ku.tıı kaybo
l unu Racsya .kar§l nasıl izah 
edecekti? Elindeki kfığrt Breh· 
menler tarafından ya.zılmıe bir 
mektup olsa. bile Ra.u 6u kfttıt 
la 'bilWn kab&lıati Brehmerilera 
atf edeeek Te Mi.8 Blrbek'l JMo
zur göreoe1t mi idi t 
mgnız Mftrebbi7a Guro'du 

bir çok~le.r bekliyordu. mv. 
vell onun · nttftımndan bl 
tfb.dt -hele Ferhadm 
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kendlsi tarafından takdis edil- Ertesi gün, sabahtan ak§a·) . Saatler geçtir~e bu iki gaye 
mit bir Raca zade olduğunu an r.ıa kadaz: Ferb::-t ve arkadaJr bırleşiyordu. Bütün yolculnr, 
ladıkta.n sonra- Melı"lmyı nmt- lan Guro dan bır haber bekle-1 artık Raca Hazretleı:inI bulduk 
laka ortaya çıkaracağım um· diler. IDç bir ba'b!!r çıkmadı, tan sonra Mellkanıu ortaya çı
mu.,tu. Sonra Mellka orta.ya çık Gt.~yu görmek isteiikleri za lmbileceği fikrinde idiler R~a 
masa bile onu aray,ıp bulunca.- man kendilerine baş rnhibln 1- Brehmcnleri tazyik edecc.k trl· 
Y" kadar Ramadcır Racası nez- ~tı.e meşgul m.ı•ığu cevabı tün mabetlere adnm!ar göndc
clinde ~bt\ste bulunacak. voı•ildi recel\, Belki para ve nezirlcr 
Melikam:n bir ym:ıhehğa m:ınıa Akşam dsttl Mis B.trbek Cem vaadedecekti. Artık Mclikanın 
kııldığuıı izah edecek ve kendi- fidi <Xlıısında ziyaret etti ve bulunmam ümidi, ancak lQca
lerini kurtaracaktı. Hu.Ibukl İ.§" daha f.azla sa bn kalmadığım. nın elinde idi. Guro Prohitad3.n 
te, Guro Probita BWIUYordU. by:f1 tt Racaya haber Ye'J'e ilmltlerlni kesmişletı.li. Halbu-

Cemoit hem J'm:hadı, hem m ye mecbur o&duğunu söyle- 1ti Mis B~bek .o fikJrde değild~ 
M.ia BirlJekll testhı etmek ilrJ&. di.. "t bir mildckt ~ İkinci akşam yemekl "ni yer· 
N{ dtı: ler.ken Mis Bfrbek: 

- Guro gibi adamlar yapa- - Evet, dedi. Btr~ (e. - Racanıu b(5wt ... vnhretlar-
caklan işleri illa etmekten hOf lrlniz. Tefgrn.fta bqmıza garip de en btty(1k ıcnı:k'uv;;tt g"ne 
lnnmazla.r. Eğer o birtakım t&- ir h dl geldlğ:ini, fakat bu bu Brebmendir. Racanın resml 
§ebbüslerde bulunmasa ve genç hadiseden baı ka Raeaya pe\ teşldıntı Brebmenlerin fnalıye
kızın 8.kibctiyle xn.ennJ olm&s& memnun o cağı birisiııi gctır.. tini önleyemez.. &yri Seuk 
bwıu haber verir, mttnakaea e- mek:te olduf,"llllu llive ediniz. B'.a.2retlerl Melik~ bulmak içln 
dereli. Bana öyle galbto.!' ki Gu- Bir Birbe.k mUphem bir tel- gene Guroya h~ memur g~ 
ro Melikayı kaJ1PJIDA çıkan- gra.f ynUlı. Bunu kendl derecek. belki onu çağırtacak; 
verecektir. 1armda.ıı birisiyıe ~ P.. bc1ld de bizzat ayağına kadar 
Dedi~ z:lman he M.ia ~ derdi. giderek rica edcecktir. mu 

bek'in hem Ferhadın gtisleri Şim41 ~hat ıwıe akatleth- bence Melik.ayı bulsa bulsa bu 
sevin~le parhı.dı ve bu ibnit ne, ıı itin iki meaele vardı: Biri adam bulabilir. 
rahat bir yemek yedUer. Mellk&, d!fmi de Hayri Senk Cemelt gene onhrı temdn 
ra istirahate ç-Okı1diler. Hazretleriyle görllg.11-...ek. m~: 

Fes ival eğlence-
1 ıri dün gece 

ba ladı 
Sırf fakir halka yardım mak 

andiyle Eminönü So:5yal yardım 
kolu tarafındnn tertıp edilen 7 
gün ıve 7 gecclık Festival şen
liklcrinın tikin dün gece saat 
21 de Taksım bdediye gacino
sunda morasınıle başl. nmıştır. 

Anadolunun her tarafından 
cclbedilen s, natkd.rlnrın uıilli 
oyuıılnn cıdden görulmcmiş bir 
muvaffakiyet kazaıunıs ve şid· 
detle n!kışlunmıştı". 

Eğlenti gece geç vakte kada!' 
şen bir hava ıçmj~ devam et
miştir ve eçkın bir ~eyirci bu 
eğlentil<>ri zevki takip etmi ;. 
tir. • 

Hıi:tılatl.a Fal-:ırlt:re Yardım 
Edifecck 

Festival hılsılatı ile yoksulJa
ra geniş nukynsta yardımlarda 
bulunacaktır. nk olarak 200 
yoksul ~ocuk fPydinleeek . yo\
sul ailelerin bır kısmına 1 iO ton 
fasulyu. pirıuç. mercimek gibi 
gıda ·maddeleri dağıtılacak, 250 
ton kömür v<>rileeek · alınacak 
zeytinya.ğ1', sa;bun gibi mad le
ler için de karne d ğıtıbeahtır. 
Sosyal yardım ımbesuıe ayrılan 
15 biıl lira ile lm kış bir kıc:ım 
yoksullara b .. kılne k. bt,mlnrm 
yiyecelt ve gıvcc-... k ihti}'a<:l:ıri 
karşılan ktır. · 

Taksiler iç ·n serbesti 

7.1 manevi uncrurhnn 
baldıran ı;ibi kendini bir 04' 
rivermesid'r. H:ındcluuıei • 
mani Dram - Komedi kun1P1 
yasının<!) sahnesmd" ltab" 
landırılan P vlina ne ise iJ, 
dünya harbi dram - k 
kıımp:ınyanııi h::ı.ltiki h ) ptl 
nesi üıcrind suçlandırı • n 
linası yine odur. 

B 'r lo a, h.tıksız ckaı " 
şinden tutunuz da kırk biu 1 ~ 
ya kapış kapıs ~tın alınan 
lir&lık tahta ev bozma na 
dar ne kadar euc, kôtüllik. 
sı~ık. \lf;--'W'SU:duk. hu~"Suı' 
soysu1J k varr,a b1rb"rimiıe 
tıyoruz. 

Kabahat. hakiki kabah:ıt· 
ki ac mi Cutbol takımının 
duşeıı topa döndü. Hiç bL:rl 
yap:ımıyor ama, top k!J.fa 
kafaya çaı·pıp duruyor. O ~ 
dar birbirimize atıyoruz ki 'f 
olan. timsali bir Pavlinnyı d 
aklunıza getiremiyoruz. 
Şu. liüla birbirimizin ~~ 

mertek soka.ca.ğunı.za bir." f 
birço1t -gerçek değil, h • !:ı • 

kat- hayali Pa 1iua bil 
yürehle.rimiz rahat edı;-ccl;. 

Size bir şey söyliyeyinı ııı• 
&--n. bu Pavlinalardn.n bir 

ne olımı.ğa gönüllü olarak fi, 
yım. Suç yığmlar.ı içinde dl 
diğiniz kııWınnı bana yül~ 
niz~ ve beni mcsul tu 
Canla başla kabul ediyo 
Tek yüreklerden bir kısıll1 
hnt etmiş olsun. 

Enuuyet ltıncı şube müdür-----------

1~ benzin talıdıtatı devanı et- Aksaraya meydan okUJ 
tıği mildd t zarfın a taksilerin .. . 
belOOiye huduthrı ricine cık- kl Çltk hırsız ! 
ma.lanııda veya tkma.m.al rm- Dün gece Aksaray civa 
da erbest du'fı.mu bildirnıiş- bir hayli za.mandanben f3 

tir. yette bulunan küçük bır ıı.ı 
,------1:,ur-ı yakalanmıştır. 

Çuval ırsızı 

Dün ece a t 3 I ddelerincY
KaJyoncu cadr ınde 35 num:l
rada İpselakırun fırmındaa vı 
ad t tın çuvalı alarak lm.çarkcu 
yakalanruı G.:ılıp ve artadaşı 
Dimşotcn haklarında emniy0 tçs 
tahkikata b 1 nmıştır. 

- Dedığiniz doğru olsa bile 
şüphesiz ki bıze cevap verm~k 
bile istcmiycn ve ncılense faa
liyeti neticesini izah etmiyen 
Guro Prohita Raca Hazretleri
ne, münbet veya menfi bır ce
vap Vl't'CCel~tir. 

Mis B rbek sesini çıkarmadı. 
Fikri o da kabul ediyordu. 

- Evet, 1emckle ;Ytifa etti. 
Raca Haz tlerıyle yalnız k~r
şıla.şma.ktan çok çc iniyorum. 
Ono. Melıkanın kaybolduğunu 
nasıl hab r ver ceğiroi bilemi-

Suçlu 13 ya:: larında 
tin isminde biri olup diln: 
Aksar y polis karat;olu ~' 
sında 386 numnrnda b:ı.klt. 
yapan Mustafanın dük 
soyarken yak.alanını tır. 

Küçük hırsız poliste '\'C..O 

ifadede şimdiye kadar 7--5 
re girdiğini itiraf etmi.~tir. 
kında tahkikata başlanın l 

Düşerek parçalandı 
Toph:ı.nede Nccatibey cıLd 

sinde 38 numaralı npartı.Ul 
oturan MiŞon dün mezkur s 
tmıa.nın üst katında bU 
dairesmde çiçeklerini sul .. 
muvazenesini kaybederek,, 
metre irtifada bulunan brıı .... 
dan a~ağı düşmilştlir. 

Feci bir şekilde. p rçııl 
'Ui.c:onun cesedi Adlive Dol<t 
Kfuuil Ünsnl tarafın"'dan rııtl 
ne edilmiş ve kı.ua. bo.1 b 
müddeiumumilik tabkika.W 
lamıştır. 

yorum. Fakat dahn fazla geçL-----------
kalamayız. Yarı.n '.O.hah gide- I' 
lim. Her şeyı goze ı ak lawn. i'" 

Blr hıznwtçı içeri gireli ve 
biri Ferhada, digen Mıs Bir
bck'e iki ıroğlt uz ttı. İkisi de 11-----
telgraf'tı. Ferhada gelen telgraf 13e1 13 
Bom baydan ~işti. İmza: 
Rcgıııcr. Bu dost Fransız Fer- Şaban A" t Ağı# 
hada İYl yD.bat edip etmedik- 2 gus OS " 
!erini soruyor vo h:ıb r bekli· 1942 P 
yordu. "-----• 
Mıs Bırbek'c· gelen telgraf i- CUMARTESi 

00n.'"I otı. 
ıo.oı 5.09 
6.ıO 13.18 

se hem daha. uzun hem daha cn
torcsandl. Mis Birbek telgrufm 
Raca Hnzıctl rmd n gcldiğ~ni 
söyleyince h psi m rak ve en-
dişe ile ~ bakWar. Ingıliz Yna ı...11 
mfuobbiye telmfı ·ill k es· 12.00 1.42 S.06 
le uma.ya. mecbuı· old~: 20.08 21.62 ~.ıQ \' 

(~\rkast -ar) ...,_,..,.. __ ...., ___ ..-~ 



-
M~hYac~.t Ed?im GOndOzalp, anbar ve t 
r.rQ ırne seyahati T k an r po 
., mrük muameJat • ra ya ve boğazlar 

- e., tır~t, 
1 1 

1 etrafında beyanatta bulundu 
n i.']letilınck ncıde - G" .. 
ınııık. is olun ~ isrl - wnııık mulıafaza. kontrol 
ıştır za.s~ti karvısmda kn.. dı ~ ba.zı yenililıler yapıl-

t.rcpo~ ırkeeJyc, Eminönü dagım duyduk. Bunlar haklan- Faş" t parti ·nrlcn 
ön bu ne rı çok alcın oM .. ~u ı-· iza.hat verir misiniz? yeniden 76 b'n 
in "'JlYnnın ela monı-~ , - Çok eski b' ~~-·ın ası nıuvafık ::"4 --nL taşuı . ır 14.t· ten be--
C&ı.k Sırkeeiden ~ tUı:. An rı ~ denizinın kıyılana- 0 Ye Ç t k arı I d 1 

ıır eşyayı k 8.ntrtmola.ı:a gUnu1ük id1I'eleri ve muha- .Ankıara, 14: (Ratlyo Ge:re:lıe-
için bu idareler~ ~ ı~ru. ınev;ltileri bulunuyordu. s ) - "Lo!ldnı. radyosunuu ver
lası ve harnaı b nakil vaa- . et evveill. gümrük idare- dlği bir habere g(ire !t yt<n fa. 

Ua lmrşıı~~ Üikil- ler.ın~ i§e 'bnşlıya.rak ve Ma\"- e;ist 1l.artfuinden 16 tın 1fYe çı
~. ba.zı va,,g lar.ındır. 'Bu yiW- :a ~a:ıla.rı arasında yapı- kruı:lımsbr. 
IRÜti.ldeıı .lhnan nic.,d--~~de rlııd ~ ~t nnkliyntı üze-- "Buna ısebep tıudur : Part y:e 

laruıa Yilkl"""ı.uıesuı.ın .n:ıa- QDA,J~:~· kOlltr.oı annı karşı ilg'isidik, milis krtaata ~a.. 
~ enerek bu Yol- ~ı.ı.n.Ulr bu J.drumnin bir zılmıınıak, faşıst remzi ta.~ınıa

lltı~ ve b i:1' da .kaeu-1~ kımmm ıkaidırdı; biz' Jrısm.mm mak, iaşe i~ler.iııdo g~vşeklik 
tı 'r.ilm:· bo ima işinin ıd.a. ~u küçil!ttU.. .Alarma- .göstermek ... 

D \'let Deınj ıın Ç<lh 1n:ıışt;ır. :ra deı:uzind~ ;küçilk vası1'ı.lnrln. '~ndra radyosu, bulgarca 
I İn1C3i um ryoll~r~ ıle liman YaJ>ılaJı cL: hı!i nakliyatı tama- şriyatuıdıt, parti g"ncl .. ckre-

si 
7 m.uhalefe ka~ı 109 Bir Maçar balıkçı her 
rey itimat kazandı ak~'"'·l'l olwyor, h r 
Ankara., 14 (Rruiyo Gazetesi) ı s ah d dirillyor 

--: Ta.hra.mbuı haber verildiği- Budape;jte, 14 (A.A.) - Ofi: 
ne göre, RivnmÜSMltana knbi- Bir M::ıea.r '00.lıkçı her akşam 
neci., m~ büy~ bir iti- ,ölmfXte v.e ıınlı:hleyin dirilmek· 
mat reyi alım~. ll6 m'.bus. Mir. Bu garip hadise Turkev 
~ 109 . u .hükUnıetc itimat re- !knsa:basında vuJwa gelnıeh-tc--
yı !'~· . dir. Ba.lıkÇ!lllD. kalbi aktınm <>-

"!i'. em e, ımecliste o tunca durroa.kt.;ı ve sa.b;:ıhlcyin 
~ tatbikine h en !.Yeniden iSlemeJ;c başlamakta, 

Pasifikte 

l:>ahkçı da bu suretle tekrar nor
mal hayata kııvuşmaktadır. 

l:la a tıln bir ':ı Inudürlüğünün ~~ ~b.cst hım yı dil U.l- t6rin'n, parti menfa l r e ay-
gı Yapııra'k ~len llfj!tın \'C ışbirU- ~f· Bu kontrolü birişi Çan ık- Jn:rı ha.re1tette 'buluna~Ja.rın - Bai tarı:fı 1 incıde - { 
~nanda 'VngOll! <!! 'IYI .kıga, bir e.. ~incisi lCaradenız ve U- ceıi.:ıdl nartk!ruı f' • rıl.:ıc..ı. \'.lı.m- mış ve tfr kr.u\ J;ıQrU, 3 toı1{Ji· 

ntrepolara ~ b ltıp ~ciisu lcıtanbul t1manı ommk ıu filiykdiğiııi 'bllı:llrm~tcdlr." do :ouhr"h•:U :ve l>"r nuklı. ege- ı 

T. aret Vekili 
şehrimizde 

nn. cal laru:u ~İn Ü~ noktada ~ksif et+itt. K fk k" misini ağır ha.saıra uğrıı..tnuş.. - Bıti tarafı 1 Jncido -
k- Bır tnrnıtan . . de BaTlaf' l aresi per:ıltcn ~ as h fe ~ 1-"t~ Ur. v 1ı \'-C lbe1ediye reisi Doktor 
en dığer tara.rJ:11 eşya alır- çay ~ 'l v sa: an.na ne u 1J li il 11 Japon ~cayıplar1 ehemro yet- Lü fi Kır arô:uı, Tu k ma:h· 

Sah fi .dlan Ullbar1ara =w. baŞiıyacak" Bu lıusus+.a he,J. ~,· n ota j ,1. i il 1 siz 00\'. ad lebilir. '2 kr.uvazör ı;u'!leri ofiiSi unum müdür ıı-
11 11llerı tarafın '1UUn .. ar.ç~ _ lıı:z' ne sa.flı.ada~? U 

1 
l~ f ha.san u:,ramışsı da bu kruva- a.vmı Şakir Turalıdan b ğd Y 

61ere~ <:ekilmesb;u~ ~rükle- kalı lı!h~ · r idaresı QaV vı> zorler muharebe dışı kalmamış- va.zı~·eti haltkmda izahat ~ ıış 
t ıretııe bu darlığ :nın etmek gib'v;yı anunun tayın elti~ P hr. 21 Japon tayyaresi kayıptır. tır. 

l7. ? a ır çnre bu- uubı. 1~8:181 ~ler ba- Radyo gazeiesj vaziyeti !Bu tayyard.erin ilotları ca.- BeMet U-z Uttfi Kı ra on 
.. - ~Ülllrük kan ıara: 1çınde muayyen mıktnr- . ,.., ..J' ı;de b!r ~ ı :tle ·., bomba- beş. yirmi gune kadar lstanbu-

f"tıUi.ik ı3Jıbar . unumuza göre . olarak S3ı,tışa çıknrmak i- ılZQh Ou.yor El ı ~:ünde iken · rmi tan· c lun bu d:ıy st kun n bir ylık 
11 
°ııan eşyayı ~nı Wlt.r~ ~:ı ~~,..!:~~lıkJ:ır~ı çalıs- . Ankara, ~4: .. (!!;adyo Cazı::t:- ·ıe billl.iW'..... 1! !ere a - Uı tıya U:kabfil edee k mikt:ı-

bura.ıa..u e1ı:h_ıplerı bir ~Wlilil". B unun fJSrtlat'l i- • ısı) - 1B.ugunkü Alınan 1Y!liliğ.ı, ardır. ı-a Ç'!Kartlaeağttıı efü:yleml:tir. 
&en f;Unıri.ik e. ttıtabilırler.. Esa çınde karşılaştığı bazı g · ı··t.:. il ç •· roll.an.o.ı clleriu- V lr€.ıo~ H (AA~ ~Sah Bil lstanbula gecCD Vekil 
.la.r1 .nol'JJlal ~bar v.e a.ııtr~po- ~t;n -dolay! o i6 'MıZ geci1r- tden ~k .ist.em.iy. .S.o:vyet, .ri.}e nazırlıoöının n ctti"ı ~ bir .Eıı· ddet vilayette nıc"~ ol 
;1 .. ~.uccarlann ,.0~~cla it.halat- ~nb-srı,de bir Y:IJ. kadar bu ye- leı·in s.icldet.W müdafaa et.tıkle-i 'b;r tebliğde bilclırildiğ ne g re, • mu ı, bunu mütealti;p mm ~k 
~.-c.ırerek ti ..... mıktarda mal ını . • r ddelerwle v.e · • - · r:uli bil<fuiy.or. l SalO.ro.Ol'l adala:nud. bıu· fıt 1 U'ıeas et .. diirUiğüne g"t.mi ti"'. 
:r/kair.in se~ 'Cr,gil .,.; öd remn pakctl~n t~ piyam. :a Sovyeı. tebti~ de, Krasnod:ır, -devam etmektedir. Ve bu iıu- 1 Ö!·b sonra beledi)e lktı-
~ ~n maıCS:~. Yapabilmeleri 1 ~o:lmıacal.."ttr. B la bi l"J.- 'bölgesın e ! n ~uilauı-' .şusta. esaslı tafs'ilit ll1lı.nıııca •.a 1 cat müdürlijğüıte gitl31'0'k Bel"- . 
tın lu '. 8ir orıJ~Ylc kıırulm•.:ş- er 0 r.ırnana kadar ~·Ye .lmh w.n ,µüskwtiildi\.~ıi tha.ber :ve- kıt.dar hiç ~r lıaber :verllm.iye- J ôiye t rtış tıeyeti n:L<>i ~ero1.i ım. rı 
. a &ore '.ric r ın~_?ıı kara-

1 
ve sılo?tı ç lnnenıeın ı nte- ıriy.-0r. j cektir~ Çi :dcı.ı yeni e k:-ıdrosunu ın faal) 

~ ıuıhııu-ıarı~ \ ek~leti gii...'tl ~nberı bu üı 1 n atmnkta • :Btı ıiki tebUğdeB u e.tiof've. Bahri.ye malı!il.leriı.ldc he:d- ısteutiştir. Tesbit edı' btlro 1 d 
oe ·aya çıkanım ıcekiı ı:eli ni- 0:a !l'UVakka: mı lan ·o;rıyoruz: Almanla.r artık ful· binlik gö~teuneK it;io hiç bir :::;{'- Ureı ınde tetkiklerde bulu n Kn~ n 'ml - ç ısır? 
~;.__lllallt.r.ın 

00 
asını ~u ede-ı _ ~iştir.,, zaJ.ı a.I"Uide bulwıuyorla.r. Bu- bey ıQl.madığı v,e vaziyetin Ut- Ve1dl biliı.hare ~aşenin diöcr ln-j Devl tuı l'C$m.t maka.nıl:llı 

~~ · i ııaaı ~ ı . i · de Alman ~d 1rnda. evvelki süratlerini muha- tcfikler le.!:ıin.e geijşti.ği kanaı:ı.t.i ımlaı:~ı geznıı~, ilk o!nrak Eki ancak kcnd·lerme yapılan ıb-
vc Uıtar edebT lm e .. b- f JfiSUnun ıf.aza -edebliJn leri ibelk.i de gü.ç \\'ardır.. mek burosn':'a ~ı~ı ır. Bura- b.ırl<!J ~r· e f.., ·vetc g :-ç~ 

Vezir ketle · v 
liindi t n yolu 

o 

V vc .... ·ı erıu rer bac 
ha.ne ile s:ırnya celbedi .. 

.Hp servetler~yle beraber :keJJe, 
leri de alındlğı ~·irde zelıiisın, 
dan ziyade ihtişam 11,re tant ~ 
siyle şb1ıret alınış bir b LYlcı be-ı: 
yinl sn.rayda huzura çağlrn:ııe..: 
la.r. Devletli \Czir, hüıılml'lll; 
huzurwıda ıkerı, lrend:si ile bir
likte saraya gelıp l:.ızlarağ:lsı
nın öaircsine misafir edilmi'i °"" 
lan kcthiidası ~uı huzur .. 
da gcçiktiğini görünce d yn.na
m rıp kızl.arağasuıa r k sır 

Dii:.ı biı a:k~ gaz.etesind ~ 
"lliııt yolu tt'hlikedc mi? . seı -
nameli ~ 11y.ı okuygn hır zat 
yuknndnkı f:ıkra~.,,_ ıuılattiktaı.ı 

sonra ıla\ c etli: 
- l yan büyüyecclr.., d ı.. u.c:

karg. lıkl r aıtac..ık o 
Hmt ~olunun .tehllk .. e olup o 
nuyacagını bılmem nnıma llı.n~ 
aist.amn btiyuk bır teblıE1' i~iu
d" >uhınacnjmn y~ı. ~dobı
lırun. 

7 f" lhnon tozu 
__ ,,,., .. ~ 15 .. ~· Bu tcbl.~, Azernere hitam oOlaca.ktır 7 gündenheri dev'?.11 .etuı.ekte ra eknınk . f'.I':H'. sa}· . ' e- ler. &lbı.ıki }"İ\ ecck m:ıddf t!li-
\r ekfi ~On • e anb. lar-, J\nkıarn. Almanlar Cerkesk"d i arr ola.n ııı,uharehede M.uttefık ve ?1 Ja !Xl7' erel> lıer .ıbl.r: ~ n:.n d ·Iı ~ ıdd tle hi.~lu.n n - a ı; tarafı 1t ıttotde -

t\1ıu ~~ı nuı.ı sahib' ~ tıca.Jt t <Si)_ 1 CRa! Ga.zete· yıki artmaktadlr. aya h r ..l2J>Qll harp g:mfle:.1 .. arasJ,uda. 1 bu '!1ler ~in .ka~r üc.ı t l- gü dlu- :.ı.r ı 1 ~~a bor. {bu sabahJ Erıunon d Buh 
tıty ~YCtek d h hesabı~a k AJı:ıaı.t 1Quvve:tıPrlnin Ka:f- ıtürlii vesaıtin geçmesine m_üa!l- cr.·ey~ eden ifü buyuk muha- dıklannı sora.o Vekil bu cgn.a- iF .gören bJ.I batakbw.ıcl re '!l gum.rt.J l :ı.ltındakı • "I ) r 
lak 11 • Yalmya <:J 0 ı.ıd~ doı.;- :ıe~ile:rleme;i mwıaSt.>Obeti- it bir yol msa l&ıttru~. :rebıeım'. da günlük ekmek kumelerinin yi~·E'!:ek tedarik eile.ı ltims Jer dan pusula muluı.bılı tedi;c<le 
leı: ticaret lllÜd~ıhr. t.hn. le ne."·' raccy laıı, Azeı1 dili- Alman tazy:ıkin' ibütl;hı ~i - ~~ . bcsuhını veren fırıncıların hatı- kendilerine at pahasuıı..::ı. nal bulwımu ahın mü::;tenlere tes 
le ~'YnPbğı ~r ~İl Ütı ;g'e~n~ lliı ı:tııyatı arttırnu;fturdır. Bsr tıylc bu yQl üzeriadeıı. ve ~ - R LJSYA'DA rını ~ormuş ve onlara: sa.ta.ıı. ıioda.ıısı:ı:.mulltcktrlPrı c1c liru edıle · ktir. 
~r ~e ~te bCJy- .. ~a.u Y r :kt: hunı'a doğru ılerlerncsi muhte- ··- Bıw !olta talara karne- \•etmcldıen mürakiln. olduğ-u kn- Ancak bu iki t.1carct.haney~ 
~ ~-~ Ticaııgeç ~:ni iken ku er! Iiı:ç bır sebep yok meldir Burası Kafk:nsy.auı.n ki- siz ekmek veı'ııonrı:uıssunuz. ~tı dıı.r Qekinirkr. Dig r taı'.B.ftao mü.racnat odea1 m~tet'ilcrdco. 
diım~.....,lt'\n · . et Vek.:.leti Sızlık d n_ln.:rımzı nkıl\:J:rıalt kıl- lıdi m~besindedıt. Burayı el- - s.-. ıtaırafı 1 ınc. 4e - nnsıl oluyor'.' Sonra çıkardıgı- kunıı.n nazaruıda ıbtikiırh mal bUyiik hır kısmının lımuu itU.f.U. 

~erek tatbik~!' dJ&ca~ı harp efl mtdir? Kmıuı ıçtn de ettikten ~nra .Ka.fk~:va'Mll mn.nla:r Sovyet lut:a:lannı üs- 111z 'Ckme.kler ekserrya noP:s~:n ııatan kadar mubtekirdcn mal tieıaretiv alfilrnları b\tlunmı-
biısıı rlüşihtd~~CÇers" o ı Stte h~unuz? Alıı.any'iı mudafaası gliç o1aca'.k'tır. kürtnıüşler \'.e bir .kaç ımı çı1'ıy rmuş~ .. de~iı:rt:fr. _ _ 1 alan da sııtıu sayudığıodan lrn- ran ve fırsattruı ıst..ıfadc n() 

Bd_·olabilu· netice Rolle yet. ı:etırıyor ızı Bu senenin en 'k ;S.11 tı katı m vzi.i :işgal etmic;lerdir. F:nncılar Vcklltn bu so:r.1~.1- N borsaoı ıra.Wıt vıe eıun'yctle gn\Ti me ru kar tenıır ı e- 'k.-ıl-
~kı ı~ c ~kelle ki . . ısjze ~klal ~~ ·ı.ırtar :ık Stalıngradla Pon dn:seğinde LQa4r Kanuııt ne itir.u l· ır: .ka.~eoız .ınel'un ticaretine dev::ın;ı cd r kısan kara bor.Ea me.n~uplan aJ 
tinı. 131;.runıunu t"tk k .. gu;_ eektir. e w-rıyet vere-- eeı-eyan etmek'tedı:r Londra, 14 (A.A.~ - Al- ekmek ıv nnek · t bu lı r.e· cıwıur. dukl:ırı görülmfü; ,.~ ızdtl al!:t 
~~.ı nıuıı~~~ t.Tenı~~ .. l;r~~- "'Aze~ nlıln.r' Alın"nla Burada Sovyletı r Anlıuk;ı.bil mtinanlard~~ı..: ile~~~ ~.mdi~ti3~aı1 nee-t- ' ketinııze her giw tabi oldEkuğu- NE'f' C "... )'W ü d n Mordo Rodrik ticar<!l 
.""'l.Utn "l.w rr..r in -ı ... e ra k iı · "" .... - taarruza geçm1s er ve mnn ı· = erıı=,, erme ev ' 1 l muz murakabe .ıı:ı.ımi Olur. " - h;me.. in cntnltı.rı k1nlml.S, :n-
~ B !r.ln 1nıtl1ar lanu:; a.~ etmeyınız. Slluh- !eri h:ırelı:elinı ~lar- mektadlı'ler. Stalıngrad önlerın- 1 sık ekmek çıkarma işine gelin- :Bütün hu miir;ubed terd~ 'n- tizamı e iu c;in mn<Y· ada h" 

. nle .. . J~~ tsı geçin.iz r Alman tnrafuuı. ı dU'. de cetin ınuhaıcl>eler olmakta- ce, bir kmc'k 50 grnnı eksile i- }aşılıyor 'ki, tayınlamn 'S'l'Stemi. ~ bulıma.u 1ki emn ye.t u1,.mıt· 
iy~ V~1 1 

n aı~ Kail- ~ aycruun A lma.nlnrın lUSJ. bir mucldet dtr. se il.~r 'bır ekmek 50 't> m faz kart :ve 'esilm usu\ü nneak - l'Umuzc1an bıruün cam lunl.ia-
tolıı.na 11,ı:2! .. atada ~ • l zisini dü ünwl ~ ma. SQllra taz.e kuvvetlerle y~nıllcn J.adır. bmaenalevh 1hHe ~" nnaa- de yj.yecek mad~17 kafi re- :riyl. 'l<'ı i .k ınu li.!kkan .ı. 
tilird' -:~a ıccliltt-n nı,.,,.- ~ kur:t:arnu l.lıJ. lar taarruu ge kleri muıuLkka'K dığ-ımız bu tccritöe ile s bit :1r .• , cctlo mcı·cut b~"l ukçn . 1 - bibi ·ındaa :varalanınıcı Y" 

Rihı ~: ... Bu sur.eue :k t'- ya gelivor .., br. (]ı'n"'ısf a·-.Jla ·~u .. kuAnet emışlerdır. !'en ve mil bet nettcclar 'eren clilkk. • ki beili::\·a·~ t 'nela 1 
gün 4eıni11lin İtjle?"j ~ulcate Güm..ı•k • . Stalıtign.d ZSıPl:.ediUr, ima.'"l H uı HU '\) Bu m.r-..ıda 'Tiraret Vekili ek- blr .mclmnı:an .. dır. riyIB o ik soda fıcılar:ı nltfüıl 
da biıikın?'olu açıldığı Üf41 ı. Bu 1 u çıkış vergiSl ku~·Ptleri ilerlemeye 'b.ı..<4;:ır.ar- -: Ele~ 'tarafı 1 lnc:ıde -- - ıeğ.in ~utuhelli 1·.e bazu:k .cıktı- Diö-er ur.aftan P<>rt~ktt müs- olnıustu". 
h11\dı~ 1~ rnaı Ineucııt 

1 
ora- - Bat tarafı t ne d _ sa Rovyetler nıü.c;kUl duıı.ımn tedrıc1 .bır ~urette ar.a.ldıg1 ğına temas etm~. bunun neden t.esu: alma'k şartlvle ~P"Ün bü- IBa \'a.ziyet. lta:rŞısında •. s.hş 

ln::ı.k l.1ti Yakından ıg5rij C> tıp ol titfülıüs edenlerle bu ım~; dii~reklerdir. meı:kemıdedir~ 1 ileri geldığini fırıncılara sor- tün Avrupa.da bir v.esiluı v: ta- durdurıul'!!lasma mecburiy~t h~ 
tıfı?tı tcfı~rkduın. Yerin~ a'lla- .gi nıüstcsnıaları anı.sınct:" ~= İlmen ,güiU şimalwd '' cenıı- Bomb.ıy~ 14 {A.A.) - Knl- 1 .rmıf;'tur. Fttweı1a.r buna ıcevnp r.'llllama n:mlil ta.""bik olunduğun 
tıit>~i t! lerde bazı Y&p- t:enn.ek iizere ıuıe ve d~....,... bunda Sovyet truır.nıZları d~ k'üta ve .Alımetabat:'ta vazı 'Ct. ilarak. da.:n 0111 ulü pkmJW çalış::uak sıl olmu~. ve f'aturı:ısı kesi' en 

kıtr:a nı :veı , r·naknye tin1alı suretiyle hakikiı.t a kıır n.nı edıvar. ~ovyetler.uı Iki- ta.ma:ı:niyle kontrol altındadır. '"()f:ısteıı rii füık tstibkttkınn- bey.hud olur. Heb bu~~ ün yodi ton liman tuzundan l>U}•uk 
llt'i~ll ile · 1 ~ - eewana.tta b , la.r he Kf ~n ı ansk'da da tn.armza gec;trk~f'i'i-• Birleşik vilayetler valisi Sir zı ımuntaf;.'. mnn alı ruır.. Fıı.lcat tıı..ti!:ıilci. iç.· '\iic-OOa getiı lmış hır kısnmıuı ka.:ra borsacıla "ln 

!-ontu.ı~ bı •d.e GJdukla.tı e :!ol ek 6 ı:ıydazı. 8 ~ye k. ın a .ni ve ilocl " er kaydettiklffini Moris Hallet b~ Il'izabat 1:3 elwıize gelPn un bir gün bo~k. olan ~ bütün \'a.lrtini kırta.>.İ\'C- etine .., tiği .neti~i hasıl ı-
~1nae,1 b~ lerintixın . zı cezasiyle irlikte ık~ V-Orgis~ı va rt.d\l ..... SU hildırivor. söylemiş olduğu 'bır nu:tıikt:a bir ~Ü!ı • "dır. ekm ğiıı faz cil!te hasretmiş bulun n .mi mustur. 

nı 'dütn_ it.haJ k ~ nin bir ka.t ha ~ruıc - Bu da jis:terivor k1 01yt>t §\)}le demiifır: Uı ut~ ıçıkm bunda,;n ile-ı teşkıllerin 1ie meYoud veti J;t· Hadi eden haberdar la:n mm 
--- &ln J1. ~ Ce?.ası veril k, ~ ordusu he.nuz kuvvetıni kavb""t ·~detli bir isyan teşebbusft 1 1 · fuWne ~bu iınk;ansız- t lka Hearet müdiirlüVii .der-h 
• nlU3adere olunaca.ktu· 'IRemıştir'. ka.rşısıııdayı. :Fa.kat, hazır kuv ~· .... ıvor,. enns .. tr. . bk biliiıbütıi.in me da.na çık:ır. "'"' ,.... • h• Atma.nbr bilriik a.r.rum vetıere maliki?,., \re mülk bahiı>- Bnnı~. tctkıklernn ib~tir~ 7..ir.a diltıyada yikılma.<;ı en güt; iop cclen tedbirJon alımı 

U lın b
• . 1 lorlyle kirac:ılan .iımaye -etm~k Vekıl, bıta.hare taka Tıca•·et . v arsa 0 ıda kırtasiyeci- mem1...ıkctin pek mubtac bulun-

lr t • ba.ş.ladıkt~ s nrn uç mcycl:P\1 ie.in ibu ıkuvv;etler~ ii.-ullitnınaktn Müdü.rl~ · ,giderek ~zmirden ilik resmi ~le.c) dir. dugu limon tuzımun kura ilh'>r-

r. amım .munıı.rebf!ill ku...-ııımıŞlar1.1 r: 'tereddüt et.ımiyeceğiz.." ~ Tıc.a.ret i'C sanayı borsası .. -....ı.. ok saM.}ann intifa \•esı1esi olmak .. 
ICaret V -:- . Har.k:;f K.· :ç ıve Sıv.ıısto ol mu S:r Hallet., Hint milletiıldeu müm ,..siJ.lr>....rini.n yaptıkları top Bngun A'\~ ,..~ . ,ç. • tansa. 'Şekerciler, ecuıh:molcr ft,·a• .. t 'i • h b 1 .... l sı:k . ti" • ım :mlokeUennde idare dlzgmuıı Pn'J".Q ... r..,ı.....:k•l0 "" :ve labor.•t.J-usuı Ol\ ·~ 'ha . are e erı Sİ) 11i ihtilafları unutmasını e , ... u ıy~ reı. ~ etnus r. Heri de :b 1 r}dunıiliır -eir nu- o~ ,. .. un & ..... .. 

guz ~ekitde iJI.._ ZI yerlerde bir kısım matfdeierin Xcrç mcydruı muluı.robe<:i ~, .YJiliıız Hiııdistamn rnUdafaa.cu ;~~~nıhıtaıı~~~ :.ınr~ ~ harhiDiD t~b&- : t:J:::~~~ i:;~~ ::::~ı~ 
!~rek l1Ul.rİ Uhditlere tab· 1 t J.1. .., Mayıs '1),12 ae baŞl:ımtş ve 21} ılc zaferin elde edilmesi !hnstm- İst~l, l~A.~; - ~- Jerinden ~f~de c~ y.ıyocck kararla iptnli ıve malın ticıt-

.. Vatanı1n.ı 1 U U ıoll!IURa işar.et Ma~ta hitıniŞtir.. Janıu gömnündc tutm11Wll is- bul T~ ve Sanayi Odasın- nı. Meleri e:ııdllı:~ soora ret ofisi t:ıxafmdan dağıbl"Ila-
\'~tfu~ t\~:~-r~'! güçlük ÇlkarıfmamaSflll "sfedi Al!~u~a~yd~9,2~~~~~ temlŞtir. dan bildiril.-ıııiştir: -ı'CSikt ve ~rt. ~unıuı ~- 1 sınn karat '-'e emir 'Ver-ilmiştir 
llıu ~l' ":--111 tı...n... .ı..ca.ret bestçe satı 2~ 1131 333 ta o.re 'M1'J1Bt . M"ilcıı·sı·nııe llu-.a.m.t msddelerıin'n stan- le'F"~ ~ıe lf-ecı ~ fı.k~:..:k~- Bu iş İll' o nra1ı'k mmtaka ti-
la ır\-,ı..":lil{]Cl'e ,;-~ u.tUıui ~;;;.; ~ :isOOn· .vtİ Wı'oll .... ..A~ ~ • • 

1 
.. ~ led~m:ı ~l8Jll1~~ f!T. Caret miidUrJüğilnrle bttlunınak-~ f.aıu 'V"1ilı.kler ~; :ıg e ı~._.. 4ıı. Sl!lce hilkümet- Y-e 1b11 y.Wik"ttdır iki her mlo- ta olan Ticaret Vekilimiz Saya 

l. - l Ul1i gn ... ;ı • e ~ 2 - ~.,~.1-- ,ı,.~~•- · · · __ ,._..ıı;nn her ue p;:.ha. Vek.iı...._ Ct."Q lleJt;ıı.:::U : lnaıh ~ ·~ Y bow '""1M ın. .ket ~m.;.uJ:<Ml.J<> • Doktor Behçet U:z\a V11.li ~ebe-
~ t ..... ,, .. ~ ven~--1 lie,et.ince ~e bir ıkısını ddeJc.. Akdenız· de ~çlııdc buhrnduğu sm:a ~hırsa~ YJ:!--e :- lediye reisi Doktor Li:tfi Kır-
lLtıı ~Ya~ olan ~ ~-ld.a.ıi taııdltlero tabi tutul .piyasa §D.rtill.r.ına delen ~"-darilrine ~ dar da a1iılmdar olmuş'lar 
raı,ı~er tü.rıu Rlınnıış bu: :;e bu n1addclerııı dığe; _ 

8 
urıfı 

1 
lnci.:ie _ ·vgun düşecek şclillde tcs- b .~ b~:~~ :: piynsamızda bulunmıyan li~on 

it bu· tn 25 7 9i ~0Ylua ka,. 1 cz:e nakline musaade o- gI!.yri menku'l mnlJarı:n. sa'tı:ı. a- biti cilıe!me gidilmekt dir. =..ı.kP_ti ektedlrler. J tuzunun k~ra _bor~cılann elıne 
~~ ~ ltnldırııw~ tarihinden ~~da haber alınnnsbr. ma.n kafilesi birhlderinden g&- lınmasına, mersın lı~anuıın Tüt.üu davamız:m '3Jla me"e- Artı'k ~rbrd& rekn ten- ! g~enıesı kın ıc3:p eden dl· 
l'tı. rııcı ~ ve k gı t.nınitnen tecıb· l . tnhdidatm, 1man ri bl.8; rfyle yttpil8ll Devlet Dem!rydllan ve l man a.- • ı . h rektiflerı ,·erm13lerdır. 
il Yo ile 

11 
eYfiyet a.'\no. ~ ~r.ı. akaıneto ~rııı:tneagıw - ft,.__ rıl . 1 "d"' ı·· w.. } lelerinden birini teşkil eden ih- ıdsşesı ortadan mıştıı ve r 1 

d 
~ ..,.;; ~ıw. . .:::_ nın ., .ı ru gozonünde ..... "' ....... -, bö mMAI sırasında yoni başa ar n ış etme umum mu ur ugunce . · . . . • .... ;...... wc----

~I k -~"ln n·;;:_,~un...,_1~ur. bir . ı.u.ı.u.ı:lı.ru.ıt ·yıe elde ,..;r~ı_,;,,H... işletilmesine ait kanun li:~ 'ha- raca.ta Ill<:lhsus ımul tipkrının L..-....... . 
tatb k 0 Yrna kar~ ınabaı~ vazıyet.e meydi:m bırakıl.mıı- v..u.ı.u~....... "k ed ı · Ew Mal ı1 tabı Kuvuya dU~nf!ş f tll{ir~Cdiı ... _-.~·tl.l';ı:uı_nın hal.... ın.ası.d diğ!~ vatmı~la:r bır nı:ihnl- Deıüzt.ı.ltılar ve hıilı botlar lariyle mesleki telmı okullun tcsbit.i t.etkik i nllfj ve ge, w• - • mu ıllaE S3. e<:'e- I T t • 
,
1
•

1
, ft~tlıı..w'4C.ll'teft_ Chd ,..-,.. --~ .en er m~'ı.aııe göt,,...,,....~vı- b' '·-· . il 'b d ulı açılm.asma ve me\·cuUarıııın Marmara, ı~radcniz ı~.:.ntnknı- ıgım? dıye ikafa yornuv.ı lüıunı 

"" -~ .,..14 .. a.ıu u.ll .......... ı=.n.l17' ır ıl>.l:"UVazör le ır torpı om 1 . 1 l:t.' rrörmcmekted•ı· Zu•a. o da Hııskö~adc Mektep f:Okağın ~ 
;..u . a.nJa.ı ı......,,~ n mM_dclerın erbestee -ı-ıe- bUyiltülmesine, te sız tanunu- h.rivh vilô.yetlerinde yethsen ·" !". • - · ad d b · 

L '° \'a.zi ı.m~tl4i- dllnıcsi ve"''·-· +.ı.~. ır~ ıibi ·e üç ticaret em.isi batır- nun 19 uncu maddesinin. birinci =.:~ı • • t""t' -· .. Jı zıy.a.de: oturon Mı. on m n nnın 
u[i Un Yf'itin il idare .. u.uwp Lia:WWJd.Sl ıçin, mı.."C'.!.:ı.rdır. fıkrasının değiştirumesine dııır tcu.uıuer ~~·. _u ımeı..ıu';um.uz- tt'lc,öun ıll.'aiı.n yerin }e- yıışmd:ı oğlu 1sak dün bahçele-

ihUy~ 'l\lad~hı>J ~ 'hı ve laylık a.mtrlerinee her türlü ko- Torpil ve bomba. uçnklan 4 kanun lfi.yihalnn da ibugiln Mec de tn • ileri bır adım. t~15.kti e- :nWni na ı ko:rabilec 2ıuı? d rinllc oynarken 16 metre derin-

H 
~ ~uin &e!"- Inesin.i v .~uıı ~ıil- geniyi batırmışlar ve Cebelü.t- lisin "-"'ul eylcdigıw· layihalar a· dilecek m.ahıyette muhım ka.- .,_,e zihin rotlaim kW:W. liğinde bulunan bir lnıy,rrn ü 

a 1 k 
nca =ı.iyorum. tru istikametinde yol alan bir rasınd:'bulunmakta idi rarla.r 1llımştır. " 4-pten -evve~ s::tın. :ı.ı~:ık mü tür. Çocuk nıil.şküI

4

tla ktrr 

t U•• r k .. 1 . ~~:-~.· .. torpil isn.bct cttir- Bu müzakerelerin ıSOll n :ı i- 313; n:ımaralı t'" ün l\C tü- l.-nb.y satmak ~(' il: Simdi e tn.rılını tır. 

U e r 1 
"~~ua se, Hüyük Millet ~ ırm:- tiin lan k ga- iş tamrun~~- a~~ır ve lwrp 3,5 aya mahkum Oldu 

~.._ -- Alnı.an hava • denm birlik- namcıtne dahil mühim ve müs- y · .. -· rlın.izin dış ~ ::ısa- cı-am :ttiği m dıle~e b:ı.zı 1 
•nctilrif V • leri de doıt ticaret gemisi ba.- tacel tiyih ve teklifler tn.~a- ln.rd · şöhretini k ve I~~ ~~ k~y. ~ tcd - Schrin muhtelif Y"'rlmn e 

bu ekaleti, bunlar tumışlardır. men in~ edilnıiş olduğaurlan gcnisleı • ıok, müstahsil ve ih- rüti mil;;kulun ~ l.ülu clınalt- <'~ lerc girerek bır co'k eşya ~:ı.-
surca11e 415 rn pllk1anm ald1r..ıı 11 A<i·uctosba: "Wa.resciek'* t- azanın intihap dairelerini tc':- rann+... tam manasi~- rch- ta d ' m edcccktır. . l la.n sabıkalılardan Osman oğl 
1 Pa 

w , .. ""E>""' :.-~- ibı " ~ J1,... {*] ,.,.. .... dki -..·azılar Ya.')nr diin 3 ·;"ICÜ Asliye ceza 
~~·ll'h··~-· oi.: (.A.. A rça e"•r k fulyan deniznlbsının torpili ne kik ve teftişlerine ~ r.'\k ber naktır. "' H • ~. . 

R ~> - Ela.her o.,.. azanlldı isabet alın ve yaralı <>laralc C&- ma.k fizere gelecek i.çtiınaı".ı 1- Hillisa ohrak şunu di~ebili- 8, fi, 1 ' 12, 18, 14 tariWı DU.S-- mahkemesi tarafwdan 3 ny u 
:::k~~ 0~~ ~~V-dtilli- ~ .,.,~lcii:ıünU ve O)'Un hava. lbclü.tta.rığa 9"iden tngillz u~ kincit~inin birinci paza.r gü- riz ki, asgar:i spesifikasycnln.rı b&knmu:da çdaau..tır. gün hapse ma:hk~ cdilmistır. 

aJ.k tiirk ·ı .. Yıl da lÜ)1!eti~~ a.hm3tı.r. Antalya vi- gemiai "~Uriou.">" dır. ııüne talik edilmesine dair Ha- :ihtiva ctmiven tütünlerin ihra- -------------------------
g,, ~~l Pln~~'.:~~ v..vt.•ı-~ kn.z:>Ian Yörükleri Bat.Uüığımız kruvjızörfoı: aı- san Saka (Trn.b3on), Hilmi U- cına, almsn.kararlar t&tbik mev UJ'ünakalat Velıaleti Devlet Limanları 

<.j hl'y: ~ edil ı.u.ı;:v- ~~ ~ rssında en son modclda -0laıı ran (Seyhan) 111.n.fmdan ;ııını- k.ilııe konulduktruı soııra. artık .Dl.: 

l!u,n ~ h r.il'&tı C:YJ.~ ı. .. -~ ttr.kU v 0 Ma.ncesterck kruvazörU do bu.. lan teklif tasvip edilerN: içti- mtisaade edilıniyeoekt!r. . /Jıletme Uaıuaı llfüdürlüğünden 
tı.k \ .. ..ı.~-

5
;;__ ~ İÇeıl ve lQta ..... nl!--.4-~ tunma.ktadır. maa son verilmiştir. l ·~nun toplantı halin- V •- llldC t derı~ "''41 ~ Yapilac&k bir i!_ "Md.-3"'"' itmyan donanmasına m.eiuıup de bulunduğu sırada tica."'et o- t.lcl.me " 86 ır; 1 1~ur. lJ ört mili ÜJ:l bezı rnu.b j 

3 
olu-

"" a ır P~ta. Buıu iiey._ ba;t,nde ~-. aeıya.. Gr:tıa tmıajda. iki gemi, biri ağır ttbliğlerinde Akdenizde bir İn- dasm& gelıniş bulunan sayın naraktır. 
JUJ 11e ~~la \:iliy~tİoi~ f NOT : i'iY8Jt lbüt. olma.k suretiyle hasara uğra- giliz konvoyuna mühim zarar- r Ticaret Vekilimiz Behçet Uz da Su ~ 

~ orijinal ki~-~ -.oır.. h~= mışlardır. 1ar ve.rdiri1diği h2berini ti.iyük kQm.isyonun mevzuu ,.e mesai- nure cıletlode 
~ 4a -~~. Loaıılra Tljajp Ediyor Britaeyıa. bahriye n.eıareti tek- si>1e yıaJw;tdan nlak.ıd:ır olmuş- milddetı !le f >' 
~ Lcmdı:a, 14 ~) - ınhv-er zin etmektedir. "Wl'." vızmı 1 

...... ~_..u-. .... n •W!!'. mi ,;e tesluu 
..,..::11 .:ı .kad<ır ı,ıcmı .wn Le

(86.'i.$\ 



Sayfa: 4 

Hacı, paça ile hemen doğ- ı Halbuki, Mehmet aldın~ et
~~· ayağa kalkıp hasmım memişti. Mehmedin arkadaşla
.ttrdu. Ç<ıba:rı kıyafetli adamın n avazı çıktığı kad84' scsleni· 
~I'l kavak ağacı gibiydı. ~: 
Oyle alıp sürüklen.erek bastın· - Nefeslenmiye bırakma.! ... 
lacak gibj değildi. Fakat Hacı, Tut! be! .. 

ıırogrmıu 

t.40 Ajans 
T.35 Muzik 

n.30 Procram 
11.33 Türkçe 

PlAlclnr 
13.4S Ainns 

19.55 Be'abcr 
Şaı'kımr 

20.15 Radyo 
Ometesi 

20.4.5 Şarkı ve 
Turktllcr 

1~00 Müzılt 21.00 Konuşma 
M,3(1 At yan~ı 21.15 Dınleyid 

Tabmınlerı 

ıa.oo Progran 
Jl.()3 MlWk 
ll.4S Radyo ço-

cul!: klti b ıı 

Wekleri 
21.45 Konu"ma 
22.00 Müzık 
22.80 Ajans 
22.4.5 Kapanış 

TBlfl &ABAD 

SOMER BANK 

Yerli Mallar Pazarlar · 
Mües•eseai Müdürlüğünden: 

MAGAZALAR iÇiN 
ŞEF ALINACAK 

İstanbul harıcı mataz.alıırlIJllZ :?Çin Şcl alınacaktır. 

Ocreti 170 · 260 Liradır 
Bu vaufeyc alınacnklann en az o ta tab ılini b tirmış, mosazn 

ınuamellitııu idare edecek derea!de bu işlerde tecrübe göımu~ Ye as· 
kerlik hiı.ınetini ıfn etmıs olmalnn ve elhdcn aşı ı:ı y~t.-ı bulanm.-na
ları lwmdır. İsteklilerin ~agıda yazılı '\:e kal. rh l'l Aeustos 942 ta
rJhine kadar SuUanhnmammda Katırı.:ıoğlu hanında Mue!sesenıiz Zat 
1tleri Şenıgıne muracn t etmeleri. 

1 - Nüfu• hOviyet cüzduı, 
2 - Aekerllk v•lkaaı 
1 - T•IMll vealkaaı, 

4 - Hizmet kfı6ıdı, 

5 - Vealka fotoğraf 

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KuruJue tarihi: 1888 - Senna)'esi: 100.000.000 !'Uık 

ŞaJJ. ve Ajans adedl: 265 

Zira! ve ica.rt her türlU baıılua. muameleleri 
Para biriktirenlere 28.ı800 Ura ikramiye veriyor 

Zlr.aat Banbsmda kınnbwalı re lrumbaranz taaanuf ı.... 
en az ~ lirası bulunanlara senede ' defa çekilecek klll"a ıı. 
pllna g6:wıe Skram17e ~lacaktır. 

....... ,,.. LINldc 4.GDI Lira ,- ... • 1.11111111 ... !t•••UOl•W••• _.-
4••aı.-a1•••• ..... 

40 • ,. • ..... • . 

llasm.ım iki iıç :adım sürer etir- Söyledikleri <loğnJ. idi. Tam 
~ derhal çengeli yetiştirdı. lavamına gelmiş ayakta ban
Ve, yere dti.5tirdü hrumımı ... Der nacak hali ~ştı.. Nefes 
hal tizel'.:Oe atılarak k.ernaneye nefese olan bir hasmı böyle bJ... 
gırdJ. Ve, kacmaması i~.in de rakmak, bir an için olsun solu
ğiize1ce ifil'' kazık bağladı Ço- masmaı meydan vermek aptal
tian luyaıfetli adam, in gövdesi- hk olurdu. Hacı on a.dmı kadar 
Di geıuı. Bacının sağ bileğinden atmış va atmamıştı. Mehmet., 
yapı.5tJ. Kıçındaki kar.ıkla be- peşinden koştu. Çünkü ark~ 
raber hic bu· zorluk çelaneden da.şlan onu tahrik etmişti. Der
k<'m ıı y de sök ı ek doğruldu. hal kolundan tutarak meydana 
H('r ( ı tır çatıı ayaga. kalktı. cekm!şt.i. Hacı bu bale k.arsı 
Hen d h c b r sıkıntl ckmt'- derhal harekete geçti. Ve, has
deı Kalk: t kalkmaz da gırt- mının göğsüne dayanarak ıttı 
lag n dayandı Ç-0ban kı~afet- Hacı hıa.k.lı idi. Gtireşl€'r lnrn.n 
ti • mın Hacının altJndan bu kıra.na idi. Fakat bunlm gu- · 
su t.l k. 1 ı hcrkesı yı dndı. reşın ba.şındanberi ikide bir 
A vutoglu b:Je. gözlerini silmeğc vücutlarma 

Nuri Demlrai 
Yeıilköy Tayyare 

Alanında Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 1 
DiKKAT: Hesaplarındaki pa alıır blr sene i~nde !50 liradan 

dUsmlyenlere ikram.iye çıktı~ talt lırde % 20 fatlasiyle veril 
Karalar ...ıe dÖ?'t defa 1111.art, 11 Badna, U 

lül ve 11 Biriııcikiıı11u tariblerlnde çeldleoektlr. 

- Abe Mura a.ğ.a 1.. Bu ne su vurm.ağa git.mişlerdı. C.imdi 
kalkıc,.1ıı be'... ise Mehmed.in yaptığı aykın bir 

- . ıı usta! .. Çok kavı he- iştı. Güretı'in başın<lanben }al
rif Te' ckkeli del'11 senm l1us nız kendisi değil, çoban kıyafct
taf. o tadan çıktJ li olan Mehmet de kaç defalar 

Hacının hal haraptıl". Ne- kazan dibine gidip goz.leıını ıl
lC' 3apmadı herıl1 .. m,, alb Ha- mış ve, \"Ücuduna su ' urnm tu. 
cı C.ı.t u.r:.-taca hareket et!ü Do- Mehmedin arkadaşları bagın
muz topundan kolav kurtuldu yordu: · 

Şubemızde im~ tlı !\; ulul Subo ı. rlı Emeklı Subaylnrın &Ubemlze 
mura aatları. • (8777) 

lstanbul Gllmrülıleri 
Başmüdürlüğünden: 

1 - 1 Eylül 942 Salı g ınu .. t 8 30 da Gu ruk kom~·oocusıı ve mn-
.iyet ınemurlıırı ıçın Jmıllıan yapılnc. ktır. 

2 - jmtıhan Gıımr ık B mudurluğü bına ınıfa olarnktır. 

3 - Yuk rıdı goster len s: nttcu sonr g lcıı1er ımtiban:ı gıreınetler. 
'4 - Bu Jmt han gım1ek ls<.ıycnleı ın ar n. n ;sera tı oğrcnlp 31/8/Dt2 

tarUııne k:ıd. · k ·ıtı .. rını y ptırm:ıları IAzıı d r. (8759) 

Giızcl p:tça kaptı Fakat bu ne - Bırakma!.. Nefc:slemhr -
hcrJ'. 'tx-... me! .. 

""ak::ı.cıklı Hasan çob·ın kv Hacı, Mehmedin goğ unu ka.-
y.ı.fetli ada.nun giıreşfnc go7Je- kalnyıp itince, Mehmet <ıe Ha· 
rin d.llani~ bakıyordu. Şahın- cmın göğ$Une vurup iw Bu· 
r.a e. nun üzerine Hacı hru mınn. bır 

Milli 
oyunlar 1 Devlet Demiryolları 
Festivali -~------...--------

ilanları 
Muhammen bedeli 4982 (dort bın dokuz yu ~·k en lkı) lira 40 

- Hasan. bu ne yarma he.nf yumruk salladı. Mehmet de o
be?. Hacı sokcmiyecek hıı }le- na!.. Derken bir dövliştiır ~ 
rifi ... Yoksa Hacıyı da mı flıupü- ladı. Hacı, bağın yordu· 

14 • 22 (kırlı:) kuru olan muhtelif cin .. ve eb atın bak tep , knz:ın ~nene, ka

rece-]<? Siıpürilrse ondan sonra - Ulan! Sen gıd.ip yo" sıl
&a.na kalır bu herif! .. işin yok- diğin zaman ben, böyle nı ycıp- l' Ar.ı.. ~ Cu 

AğustOS ra"an:ı, tav , ke~l'; 'kevgir ve uzgeçten m·ııekkep 12 (on ık!) kalem bakır 
mutbak levımmı (20 Ağus\O l!K2) Perşembe gunu sa t (14 45) on dördll 
kırk best~ H. ydarpıışııda Ger bına ı dııhilmdf' ı komı ;yon tarafından p:ı

.a uğr.813... tım? .. 
- Böyle henfle güreşme]{ ne Hacı, haklı idi. G ır ~ do u-

S;ıra tıı.ırnu C.•zınosu 

belidır, bilir :m1Blll ! .. Usta peh- şe dökülünce zapt.•ye çavuşları 
livanla güreşmek nerede böyle ortaya fırladılar... Hır kı nn 
yarma ile uğraşmak ne-ede? halk ta sopalarla mf>y an vü- r AAıı 

- Yörük Alisi gibi de çekil- rtldii. Hacının birçok taraftar- rur 
me-L ya? .. Beli mı bela?. lan vcirdı. Fakat J.fC'hmedh bır 

- Ortası obnalı. .. Fakat bu, iki arkadaşından başk.1 kmıse 
hera Hacıyı yener de bana dil- yoktu. Nihayet zaptı. eler tüfek 
teA~ epeyce uğmşt.ıracak. . dipçiğiyle meydanı h r ızledil r. 

- Nasıl güreş tut.arsın bu İki pehlivanı ayırdıh' .. Mch-
heriflc? met, ka?~'Ul dib nı· ) uriıyup ~it· 

- Uğraşmam. bu hmfl mu ti ... 
temadıyen oyun veıi.nm. Aldı- Mehmet, bağırıp duru~ ordu 
ğı oymıla bozmağn çalışınm. - Ülcn kahbe nallı ne j!ttÇU 
'Yoksa bu, yanna ile ugraşıl1r duruvön! ... 

• • • 

Jf Agustcı- Ptı 

lhı ı.ıkada Yuruk•lı 

DUHULİYE YOKTUR 

mı?.. 03.?.gır vetişm.işt•. Çob<ın kı 
- Alttıan yenmeğe çalışın lı yafetli Mchmede: Ven neşriyat: 

bu herifı .. Üstten mağlup ol - Haksımın!.. s· ~ureşe 
maz bu herif .. Alta dti el . o- ba.'?lıı.rken birbirinize mtisa ıde 
ra.dan kaydırmalı .. ÜzP..r.ım: gıt· ettiniz. .. O da gill1, seı d g t
mege luzum yok.. tin! Biı birınize ses çıkarınrdımz 

Gureş, mut madıven de am şimdi neden böyle ··ap yor un' 
ed I duruyordu. Hiç ne oldugu Naha.yet Mehmed hakbıZ <ıı-
bell deı,rıkh. Çoban kıyaf U kardılar. Hacı, bundan ı fade 
dam koia~ kola~ Hacıyı ycııe· ederek vücudunu soğuk ru ık , 
mczdı. Fakat gUI"<.'Ş uzars Ha.- iyıee yıkadı. Gözlennı sil ı .. Bi
cıyı keseceg muhakkaktı. Hn- mz da yağ tia?..eledı. P..:k b tkın 
cı~ı. vorduktan sonra da yener bır hale ~elmiş ofan Hacı ~ıl- 1 

d Hacı bun bHdıgı için gü · mıştı. Kafası, eli, ayağı yerme 
reı uzatmak ı ine gelnııycmiu. gelmişti. :Mehmet, meydanda 

;\treŞ bu suretle uçun ti s. ,. bekliyordu. Vücuduna su vuz 
ate helip dayandı Hacı hası:ıı- mak ıçin bu fırsatı koz <\dd~t· 
nı ) l"nmcğe çalıştığı hala bn mi<ı1.i. Hacı, meydan: J -uriı
tıiırliı mm aff ak olanırunı tJ Ç<ı dtl. Hacının yilrüyW-ru de d~ 
bıu kı) a fetr a< am, üç saatlik ~<;ani şt.l. '(.}ç dört <lakıka nefes· 
b ı gure •._,.n nra dimdik du- lcnmesi, vücuduna bolca soğuk 
nı o. hı. Hıç lopırda.mıyonlu su vurması, biraz da y:ıgını te
Ndes eı1memı. t1 bıle. . Fak .. t mizlemesi ona yerudc.li hayat 

~ubc-

h ıkmu 

Rız~m F~ıcılar ktiyündcn 109 
tıant-de kayıtl MU9t•h o(ltu 
tıurmuı AIJ Tort•k. D.: 316. 

z /4.. v 1 
Ha.LJı ııa len ı lı ılde nefe lendı- venni.'jti Hacı, Mehmedin gidıp 
gı g· rulUyordu. K :sıım·su. Ha- kendini tımar et.me.nıee:inden Ok ı. ;ıı re- ı r.uıbıiru z,yi ct-ı 
cı u~m u :><\ati.en sonr gure- memnundu. Ne de ol.93. o da bit- um Yenısıo ı. ratımdrın eskı .. ınin 
ı~ giı< h, l ı e ıdnre edI) ı rdu. kindi. Meydana gelen H&eı da- nı luı olmad ,ı ıliırı olunur. 
V. vet -k ndını ayan k.lmıştı. ha ha.ımuna yanaşmada.o çır- Eıafl rkoy Flruzıcöy okulu bat· 
B ı 111 Ha1:ı ha.smını katıyen pmarak b:r nşra savurdu: ogretmen Hllmı Or•I. 

nıe dcı.ndJn cıknramazdı. Del1 - Hi'1-yda!.. I _ 
M ~fa, ıç nı çc eı ek: - Bu, nara oldukça canlı idı. t . ok\ 

Ulan bu hal? Şu m .. so- Ve, çoban lnyafc . adam, hay- ·r Dr. brahım Cenker " 
pası he-rıf, hepim.ızı yen~-cek... eli geliyorum, manasını tası- ! Balıklı Hast:ırıesı Dııbilıye Mu-1 

Dı}ınce, }allllldaki aı kadaş- yordu. İki taraf kapıştılar. Ç«r I tehru;s.ı• Her gun sa. t 15 teıı 
hırı : ban kıyafetli adam fena halde eonuı BQoı.ılu - Afacmruı, Sa-

Beı ba.t herif!.. sinirlenmişti. Gelir gelmez ha · ku:ıg11 .-.addeeJ Çöpliıkr;<lfitne 
Onu bana aormah ... Baş- mına yüklendi. Fakat bu, sefer scıklık N ıs Tele.fon 42468. 

~rlık U5Ulıyle tın nlımıcakur. 

Bu ı gırmck irfyl'r.lcr n 747 bı..>d yuz kırk 'ledı) lır 36 (otuz altı) 
kuru lıık k. t tem n t 'c anunu t ~ ı ettig esıuklc bırlıktc pa7.Bruk 
ıun ı ıa tmc kadnr komısyon. mu. i.t<:a:ıll r lAı.ımdıı. 

Bu hıe aıt şartnamele · komı yond. n pcırası ... ol. rak oagıtıhn:ıktııdır. 
8780) 

POKER 
Traş bıçakları 
Cildi tahriş etmez, 

~ildi yumuşatır. 

Her yerde 

P O K E A r 
traş bıçaklarını arayını~. ~ 

l~hisarlar U.Müdürlüğünd~n 1 
ı - Ke f \e ı hnamesı mu b n c fd ıeı m Kııbata tn Lc\a7Jtn Şu

besinde y pUrtıC• ı h. ·11:1 t-oya ve harlan lşı a~'lk f'k..'{Jltıne sµrctıle ilı. le 
edılecektir. 

2 - Kc if bedeli (83i3 23) ı. . ruU\ nkknt ternmatı (628) lıradır 
3 - Ek ıltınc 25/8/942 al gunu saat 9.30 dn Kabnta ~ Le' azım pı

bet>indeki Merku. Alım komleyonund ynpılarnkt>r. 
4 - Kc~ t ve 1 • h me (4%) kuru. mukabılınrie ııOzu g..-çen şubedf-n 

alınııbıhr. 
5 - 1 t klılem }:K11ıltmc ıçm tayın olunım l(un ve f:aattC' % 7 ,5 gu

venn e paı n• ı \"C şartn:ımesının F. !ık .. rıw ıbı!'l e Umt•rn Mıldurluk 

~'inat ubesinden alnca'klan eksiltme. e ı ırak vesıka le bıı lıkte ndı ge-
çen komu:y-0na miırac. atı, ı iJAn olunur. (8tl13) 

Ayakkabıcılar Cemiyetinden : 
Kunduı aı.;ılaı ın Saya ve KQlt•J makıııcle ıt e m.ıkam te\'7İ edıle<'l''k

tlr. Unvıon tedtereEi işç' k rnelerı Polı defte )enle bırlıktc 13/8/942 Per
~beden 22/8/942 Cuman 1• ırt.ı•ıüne kaıi. r Cf'm. m J.{t>•kt:ı.ine mürıK'ıı:ıt
laı,, 

Satılık yeni tekne 
• 

~ ~ bakır ~·i ile yapıbmş, ~'l'lke:ar.., mot-Ore ve kürt>ğe 
gear, yep~eni, kelepir bir ~Juıe Hahbkt:ar. Görmek ve abınak 
wtyealıeria K~'ta Maranıı:&ı. '\'ani tMtaya rnüracalltla.n. 

İstanbul deniz Komutanlığın 
Deniz lisesi ve deniz gedikli 

. okuluna girme fB 
DENiZ LiSESi: 

1 - Deniz Lisesinin birinci ıım!ı,na glrmefe istcldi okurla~ 
kalanlar alınacaktır. 

A - Lise birinCi sınıfta ikmAle kalanbr Deniz L P.Sı bırill 

B - Orta <*Ol son sınıfında ikmlıle kalanlardan Denız Lıses:I 
mfına talıp olanlar ıkmal imtihanlarını verdikleri takdlı'<le ah 
kayıt ynpıl:ıcaktır. 

C - ı.ıse birinci aınıtına 7as haddi l~lS clir. Altı •Y k~ 
kabul edilır. 

DENiZ GEDiKLi OKULU: 
2 - Denız Gediklı Okulunun heı fiç sınıfıııa oı ta okulda i 

lanlar alınacaktır. 
A - Bulunduk!arı ~nn muadili olan Gedıklı ekulu sın• 

yıt cdıleceklcrdlr • 
B - Gedikli okuluna giı~ Yat MııW.i birinci mml. 12 17 

nıfma 13-18, ür; ncU iınıfına 14-19 ~ali ol:ınfar kabul 
lerdlr. 

3 - İstanbul ve civarında bulunıml!lr btaııbul Denir xorn 
!stanbal baricınde bulum.ınlar mensup oldukları Askerlik subelf'r 
caaUarı. 

4 - K yıt muddeti 20 Agustos 94% akşamına kadardır. 

liniı1eraite Relıtörlüğ-/lnden: 
Ücun li devre k. mp n tırak edecek talebelerin 17 Ai:wıto 

:r.arlesi gunu sant 7 30 d. K:ımp Talımr:tındaki kıyafet ve zati 
Jan ke ılmiş ol:ııak bu' ~t \i r::ıkJıl:ırı ve ekmek karnelerıle bi 
\e ite b hçe~nde h z.ır bulunınalorı. (81 

ı,~---,s-ta·-n-bu_l_L_e_va-z-ım_A_m_i_rli-ği-nd_e_n ___ --~ 
Askeri Kıtaat ilanları 

-~ağıda yazılı inşaat.lana kapalı ...arfla eksıltmeıet!l 
!:42 Salı gunü hiz.ı laruıda yazılı .:;aatlerde Konynda Ask 
alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni v 
teklif mektuplarmı ihale saatıntlen bir saat evvrl il 
vermeleri. Keşif ve şartnamesı İstanbul Lv. Anıırhg 
komiısyonıında da görülür. (658 - ~ 
l"apılacalc. i.-ı Ke:ı/i Temi*'*' l 

Lira Lira 
Erat pavyonu. 
Tavla. 
Hamam. 

46,488,n2 3486,64 
36.021,fıı 2701,58 
7 ,986.5G 599 

• • • 
Aşağıda ya7Jh mevadın pazarlrkla eksilt.meler i 

Perş~be günü saat 15,30 da Metı1s Çiftliğinde Askeri 
Komısyonunda )apılacaktır. Taliplcrın belli vakıtte Jı 
ı;elmeleri. Evsaf ''e sartnamcıin Ankara, İzmir lstanbUI 
ı:nirlikleri ı:-atınalnıa komısyonlarında da görülUr. ( 
CiNSi Miktarı Tutarı Te'flf 

T01ı Linı 
Keçi boynuzu. 
Hayvan incıı i. 

100 21500 
100 23,500 

* • 
26.685 lira 30 kuruş bedelli 

Kayaşta iki d po ınşası kapalı 
:1.ab.la eksiltmeye konmıışt , ••. 
Thalcsi 17 8 942 pazartesi ~·i
nü saat 15 de Ankara.da M.M. 
V. 4 No. lu satın alma komı::;
yonundn yapılacaktır. lJk terıu
natı 2001 liradır. Taliplerin ı· 1-

nuni vesikalariyle telrlıt' m"' t
tunlannı ihale saatinden b', 
saat <."\•vel komisyona vermeJ~ 

• 
Kınkkale ve 

alunı bu herif alacak ... Hepsmi Hacıyı bıraktığı gibi bulmadı. 
bndaya buda~ a ortadan cıkara- Bir ilti el daha girdi gilreşe, la
cak... kin Hacı, demir gib.y<li. Ne de 

- Yıakıu:ıklıva bir ~y yapa- olsa eski bir pehlivan ol n H&· 
ma.z... cı, güreşe güreşe vUcudu demır-

ri. (629-8148) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları • ı~o.ooo kil: .:.,,:n .. ı,. ••• ,. 
•••••ııilll•ill•••-•••------------------.. tır. Açık eksiltmesi 20 8 942 

ta 439,869 lira 90 itti 
bedelli işçi evlt>rıle bt' 
yonları kapalı zarfla 
ye konmuştur. 1haJeai ! 
Pa.zarte~i günü saat 1_"11 
karada M. M. V. 4 ~"' 
alma komisyonunda ... -a 
tır. 11k teminatı 23,;ıor 
kuruştur. Taliplerin 1' 
sikalarilP. teklif nı 
ihale saatinden bir 
komisyona vermeleri. 

,(650 -

Duılem ·z. 'allalı '·· Ustalık le.'jJlliştıi. Öyle kolay kolıav kt-n· 
sokıı e-1. bu herife! Böyle ayıya dini koyuvennemi. Onun ıçm 
o~u soke mı be? .. Yoruk Ali dört beş dakikalık nefesll·nmek 
gureşrruiş olsa idi va.llah bır ye- blr saati buldu. Hacı, kararını 
ruı kırardı. Soktur<.'mezrl1 oyu- vermişti. Ve, göyle idi: 
nunu. . ı. .. a.k Yörük, Şahinzade- - Bu, yarma k_olay kolay ye
yf: bu- şey yapabHdı mı? .. H :m niJmez.. Meydruıı bu henle b
r:or '\i .,. h rit\e, hem de ustalık. rakmaktıanaa dayanmak, ve, m
[)( ı,'1 UbU Şahınzade bizlerden hayet güreşi berabeı e gdtür
çok. ustadır. mck .. Maamafib, bir fu'sat bu-

Yörük Alinin gözü de çoban lursa. yenmek ... Beyhude yere 
kı~ afetli herifte~· ~~. ke- sıkı bir tarzda güreşe girip ken 
Sild ğı gören herif, ıkıde birde dmi yormam.ılı: ... 
basınını toparlıyaralr yürüyor.. Hacı, gü~ u ve çok mu
Altlna alıyordu. Faknt Hacı, cfafaa tarzında g~. Çoban 
ustı1lıkla adamın altından kal· kıy af etli adam, ha.sın mı bir an 
Jıyor, gırtlağına day·.unyordıı. evvel maglup etmek için çulla.
Hacının ayakta güç bannnuya n:yordu. Haeının açıldığını ve, 
başladığı görüldü. O, artık has- gür~ müdaflıayıı döktilğünU 
111mı ıaşı~fra ba~!amıırtı. gören Arnavutoğlu, Murada bı
lkide birde alta yatıyordu. Ve. tabeıı: 
yahut hasmı tarafınd".n alta dtl.· - Murat ağa! Hacı, açıldı. 
eürfiliıyordu. Faht hasını bir Ve, güreşe de girmiyor. Ne deı
türlii yenemıyordu \>es clilın!.. sin bu işe? .. Galiba güre ı ~ 
Gw-cs nıh vct dördüncü saate rabere götürmek isUyoı .• Evet, 
dayandı. Hacı, b!r aı alık gözle·. ben de olsam b'5yle yaparım . 
nni sılmek ve, bıraz karnına ve Bundan son.raı bu herif meydatJ· 
f"Öğsüne su vurmak ;için k'a2.a!ı dan çıka.nla.maz. Hıç olmaz 4 

dı"bine dogru yürüdü. B ı hali hetabeıre götUrmeit lbım giıre-
gören çoban kıyafetli Qilamm 11 ... Aferin Hacıya .. E'.. Usta. 
,arkadaşlan bağırdılar: bir peblivandtr. Eğer açılmamış 

- :Bırakma Melwlet!.. Bı-- olsaydı berbattı isi .. \'nllr.h, he-
rall;ma! .. Tut enaesınMıu.. • Jif •ın y.erıeceJ.:ti (Arka.~ \/ar 

Kasım paşa 

Xaıruııpaşa 

B•;ıkUG 
Ka~ımpap 

Kaıumpaea 

Kuunpaea 
Kasıeıpaea 

Ga111bı 

Ortaköy 
Hae'koy 
Kasurıpap 

Kaınmpaşa 

Betl1dltl 
ibtinye 

a 

lıhh•llcai 

Kem. l:cs 

llasnnpaşa 

Sln:ınpaaa 

Cımikeblr 

Bellrt:ttin 
Dik lıtaş 
Bedrettin 
Bedrettın 

Bedrettin 
Ka .. ımp:ıııa 

Bülbul 
x .. mer Hatun 

Ortııköy 

Keman ket 

Ortaltoy 
KcteCi Piri 

JJnvuz Kapaı 
Bedrettın 

Dlkilıtaş 

Kürkçuba51 

Cumıkcblr 

Şenl .dede 

Şarap i kelesı 

J{ayık i keletıi 

Şalr Nedım 

Tayy. r Efendi 
Hııvuzkapısı 

Camialh 
Havu;.ıkapısı 

Havuzk:ıpısı 

Havuzkııpısı 

Camlkrbir 

Serdarı örner 
Nevizade 
F.ski Bahı;e 
Şarap iskele 1 

Vapur tr.kelesl 
Ok Meydanı 
Havuz kapısı 
Havuzkapısı 

Caınfaltı 

Bılu 

fı 

16 
l 

16/8 

• 
7 
4 

41 
& 10112,6 sııo 

l/S hıı;ııe 
56 
2.2 
12 
24 

31 
ll» 

• 
8 
4 

Çayıı· l~l,12,13,18 ve 17 

Kayık Wlelest 
Yeni Yol 

Aylıgı 

C/Nal Lir• Kr. 

---
6 ımı \';ıkd haJKl k<ılıve 

ocağı ı2 00 

50 ~ra mı•lr• arn J2 50 
Dukk ... n 6 00 
Ahır fi 00 
Bar.ık. 6 50 
DOkk. n 3 00 
Dtikkin 7 00 
Dfıkkün 7 00 
300 arş n muu t:.ı: ar"a 18 00 
Ev ve dukkAn 3 50 

Dukklln 18 00 
DukkAn 10 00 
Hamam odalan 8 00 
6 lBCl Vakıf Ban 
altında dukk&n 80 0!) 

Diıklcıln 3 00 
Ba>tçe ve- baraka 1 so 
DükkAn 7 00 
Baraka ,6 50 
Dükkall • 2 5C 
2f}GO h~ 4 kıtn . 
iada (8ene}{ğl) ~ 00 
~e ıo 00 
l'.ıv 13 00 

do y8':ılı gnyrı m nkuller 31/5/943 güaü sonuna kadar :kiraya ~lerd r. Tallplein ihale gi•rıü 
42 Cumarle9i ıünt sa t 10-da Beyo 1 ı V ı.kıfi r M l Aka • le ıınc miTrıı<-antlan. (865:1> 

nel'Ş(".mbe günil saat 15 de G 
Antcpte askeri .atın alına lrn
mis~ onunda yapılaoaıirtlr. Tah
min bedeli 3600 lira ilk temina
tı 307 lıradır. Taliplerin belJi 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(617-8127) 
• • • 

Kapalı mrfla 65.000 kilo so
ğan alınacaktır. Bir kılosuna 
17 kuruş 50 santim fivat tah
min edilmiştir. Muvakk·ıt temi
natı 853 lira 13 kuruş olup iha
leei 17 8 942 pamr1:esi günü 
saat 11,30 da yapılacaktJr. Şart 
namesi her gUn öğteden sonra 
komiayonda göriilebilir. Talip 
olanların münakasa.dan bir sa
at evvel teklif zarflarını komis
yona vermeleri. (625-~135) 

• • • 

• • 
Kapalı zarfla 85.00o 

ru soğan alınacaktlr. ~ 
na 17 kuruş ~ saırtiıl' 
tahmin OOibniştir. 1'-fU" 
miııatı 1115 Ura 55 
ihalesi 17 /8/ 942 p 
11 de yapılacaktır. 
her gqn öğleden sonrt' 
yonda görillebilir. 
lann münakasadan bit 
vel teklif zarflanın Jı 
vermeleri. ( 

500 ton odun kapalı z!lrfta 
eksiltmeye konmu9tm·. lhalesi 
17/ 8 942 Pazartesi gl.inü sııat 
18 da Kayseri Asken Satınal· 
m:ı komisyonunda yapılacal;ttr. 
Tahmin bedeli 2-3,750 lira, ılk 
temınatı 1781 lira 25 loıruştur. '!!!'~!!!!!~!!"!!!!'!!!ll!'lll!!'!!!!!!!!!!!~ 
Talipleı irl kanuni veı:ıikal, ı ılc Sahibi: A. Cematedd " ti 
teklif mektuplarını ıhale ' ... - N<:şrlyat MüdUrU: M 

6~ 
tinden bir aat c Hl ko · r~· ı EQsıldlljı y~r • (t-'. Bekir 
n:ı. \ r 1t • ı 1 A c.-mal cld n s 


