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Behçet Uz'un sözleri 1-Valinin mühim beyanatı 
" Mf illi Şefin etrafında, hudutta nöbet bekleyen bir Halka ver. 1·ıen ekmek miktarını azaltmak istemiyoruz. Bugu·· n 
ne er gibi b ·ıı t' h' . h f 1 

u mı e ın ızmetıne asrıne s etmeğe olduğu gibi, yarın da her şey her yerde bulunacaktır. İstihsal 
canımız bahasına da olsa azmetmiş insanlarız d. h l k 
Ticaret~ k·r " ona göre tanzim ediliyor. Onun için en ışeye ma a yo tur 
dilek ve e ~ ımiz, Nazillide pamuh mustahsillerinln L---------------"------------------_J 

k ihtıgaç/arını dinledi, Denizlide dokumacı/ılı • k'I" r= --/;::::_~ :;~----
•lı:'IOc.,,_,,,__ ~°!'~r~~~nı n_ıühım btr nutu:!,,!;, :,r,~ .. , _ ,;,,M Belediyenin JORI feŞ I 3fl lj RUSYA'DA 11 AFRIKA'DA 1 
1t~~tttfik1,.:;;-<-t.44<L~~~ı ~~~i~~.D~y!~~~nu:;,n~,,k~~k 11 Ağustostan itibaren F. l\furakabe 1 K k j El 1 'd ,. 'I' 
~~ g~dierr~~: Ruslara yardım ~ı:sı~p ~~'. ifa~~rıf:eun~al~~,~~a.ıegör;:;ı'ı~~ ve i~şe i~~eri~i idareye ba~ı.yacaktı~ ı Alman. ar uçevs. aya a emeyn .. e .. "~! ız. 
bulunıiı llJ'dırııda • rek_ Alman} ay~ bır toplantıda da pamuk :nüs- Vali ve :&-lediye Rei.'ı Dok- dir. Beılediyeıım bu. VOU;•fe:Je.rı şehrını zaptettıler taarruzu puskurtuldü a!ıhüt ~·k ta: meselesı m~lfıln etmek tahsillerinin ihtiyaç ve ar:ı:ula- tor Lfıt!i Kırdar diln k~di.siy- aksatmadan yııpabilmesı ırın 
lrıaliıınıJ 1 ıe:ı "·'.ın . gıltere- rını dinlemiş, kazanın aeil ek- le gör-ü.'l"'l1 bir muharrırı.nıze yardımcı memur kadrosuna ıh-
liılı v., c~\ Sı- -, nın elinde b~!ıı~ me~ i~tiya~ının temin.i i~in muk şu beyanatta ilru~unm~<ıtur: .. tiya.cı old':'.ğu m~a?:ıı:., ~u 
~hlh ı~•nne .A ı nan en ~uv.•c~ tazı direktıfleri vermıştır. ''Ticaret Vekıi.letı >aııe mus- itibarla miilga teşkiliit kü~ultu-
~oıeı ~ r.~ıer ver 111..,.t,~~"'" boıi/iiıı 11,i;h;ııı lı, hatta iJ;lı- Doktor Behçet Uz. Sarayköy- teşarlıih vilayetler teşkilatının ]erek mensuplanodan bir k.ırnu 
}; Cli kamr- •ıi . ' , ; nt A>ıplı.l/<'ml.- v, n_ı~ ki, yrgane :le karşılannııs ve Tanın sat~ liğvedilmesi üzerine lstan.bul Belediye eınrintle çalıştınlmak-
\'\ı"fı:'!fia .bunun ·0:;!.;"1 

' 1 ..ıwt~nde lıiç f«ın.J,, sil~l•ın uçak_ ol- kooperatifinde. halk toplanarak bölgesi iaşe müdürlilğüııiin \'a- tadır. B<Mge ia.'lt' müdürlüğünün 
~·f'!ı;t~le bol l)oJ eık ıra:~· /,dkı ıı.ıılart·n s"iil::- dugunu muda- Sarayköylülerin ve civardan ge zife ve salihlyetlcri de Daimi ve murakabe komisyonunun 
tJuKı" ı~ilrr.ış ol- /eri t•k lıı"·11:1ıu;ı >~1111 gel(- faa ediyor. ~fu- !fn heyetlerin ihtiyaçlarını din Encümene verilmi'Ş bulunuyor. m€(;1gUJ olduğu işlerden bir kıs-
Yııkt~n a •ıtr•be tıı. .. lı 1.11

''.Qf ıh.tı11acı !f<Jk- Jıarnre gore, !emi~tir. Ekseriyetini pan.uk Mülga, teşkilatm elinde bulun~n mı~ Belediye "azifelerine 
Kıı, d~rı ~ra.ıa 1,,;· ~" 11 kiı ~11 .. l«"for .QIJn~ Almanyayı taır. müstahsilleri teşkil eden halk. bi!ümum işler ve bunlara ait daiıil maddele.~, ~rek bun-
Arrıen~ lız"" kıw .,,'~""n'. mılı,~ ''~'•el ıf~!' can noktru;ı~- Vekilden bilhassa sulama işınirıl evrak_ ve dcıs~a.laı- ~ındı. 1aı-.,.geı"\'Jme ~er .v3:7~eier ~ek 
~ •ltl u - 1i B 

1 crıııı . leler ııq·m/rıl•ı- daıı vuımnk ı- teminini isteıniııtir. 11 Ağustoo guniinden ıtibaren tabii olarak titiz bi:ı· ıtina ıle ıfa 
Lınkı~ımn Ve ;· . dl/' o '"W«ı- C<•:ip uiı- •lit- çın anoo.k hava (Sonu Sa. s Sü. 3 de) bu işler &lediyece görüb:nckle· (Sonu: Sa. 2; Sii. 5 ~) 
~u .rınııı Do- · ''.~c ıı· kt MPl!efil•/t r.,1 yola a•,ıktır. 
k Ctf>ht ·!nele- ?'iç"" ~,,,·/ııkta.ıı qö.r. al•:nk .lppımyayı mağ 
<t' m~hnrclıeı"r- ~n.ata fJ'{'"'"'l ifılü,,oli lııp etmek için 
ı;'"lııa'' 1•~ılrbk- L .,.,.,,,.l/i,lfr. de bundan iyi 
l•:oı <hı.ır r;,... _J çare yolrtur. 
hn 1-·ıht·ı·l"r, HÜSEYiN Her biri dört 
tLrı ı)'.'1<lımW.r. CAHiD YALÇIN yüz mil siir'at-
t f 1 sarın r le uçabilt:rPk 
kıı~ a e-tnı"Jı •e oldukları h _ beş b;n ağır 

1, hıç şıl111ı .. bıııı.1rrr. ıı;ı: bomhar <lıman ta.yyareı;ı .ı\l-
k:ı.r.. 'ar Alın n , uy~~·n· tanyay1.magliıp ctntiye kıl.fi ge-
',... .J.lt U7-"re "a• 1.. 1. h el>ilır, dP•or. 
· • ne ~aıvı,~ .. '_ 4 -sı a \'e 

Bazı dahili meseleler yüzünden 

IRAttDA 
Başvekil Süheyli 

kabinenin istifasını 
parlementoya bi!d;rdl 

--·--1 ı de anl-·~ y tıı;nıı} . Amerıkruı '3.llnayıdltırinden 
l udu 1 · a..~'.11ır !şte h~ı mt>Şlıur Hemi KarZ<·r'in de 

U'i altın~\,'klllrı cephe l - "._t'Crnl:rdc bana <:ok,Y,akın bir Şebinşahın sözleri 
tlir; MU: tef khu: a l'<1ıldi n bu- ta.-a\ \Urd;ın bahsettıgı hatır
rıı "°Ulluv 

1 r;ıc·mlekeııeri d'l<a- laı d_adu·: Bu uı tın müdafaa 
ıl '•Ilı. F ~ı t ;afınıı n i)i kar- ~ttıgı f•1<re_ göre, Amnikadaki 

ker In" .ı.tşımdj,.l katlar-- ın.ôant tezgahın ·ın an bazılarını 
hl , a•· W<lJJl!~.alar b · ,.,...., -~- Jenız ueaklan vapınıyıı taJısis 

., "' •'-!lla;;ı ,_'-',l'Jll -t !'-' . na ... ı::Kfın \'e ' mc ıuır. Bu 1wa,<1aı ıfan bir 
ln k . r t'ınesıylt• l 50 er tam tr<;hizat-

"'" . " n: '°') nak1atınd .. n en 1ı olarak biı· günd" Anıerilrndan 
it Hu ._, ı:ıl<'Tc gör" t .. , z~ İ'>gılt r, ye Ul,\;lllabılet:eğine g•>-
ı · n 1 r arının ZU)•iala un. re, ~akuye nı~fl+ısinin ne ka-
1'.ı:yıık k 1 bcr Ahnanıa~ı l dar Kolayla.'<a("tgı a.51kiı.rdır. 
r ilın P • r nıaııı bıra,.~a Pakac bütlin t-he:ınmiyeti u-
1, ~ bi' "" l\'affak ol a- <' h ·~umlaıma verr·ıek nihai 
''' ktc ıl.l'~ eh nımıyet atfet gılt.x-yı on1"rdan beklemek. 
'' ı ku, etİ I~ışa kadnr !l!ih- A;Tupay. bir ordu tısın-ak ve 
1 n . :v· eı.ı nılSian tama- <luşman sahil'erint> çıkarmak 
1 _ .ıı:," ırıp lınha ıx!(mezicr.'..~ z: luııe.t~ne ıle belki liizum bırak
''"'kt. , . Ve Aın k cia ~ us- nu~·abilır. Öyle görünüyor ki 
'• nı 1 1 .r ~ı ıkalaıın ve ge- Muttet.!ıler iptida biıınd çareyi 
ı .. ın l ~·anı ·rının z•f.,n' te<"rubi- l'd< ·l;kr ve bundan 

('f'(' o.: b. . 
"ı : rrıc., • 1

" hükmeyli}oı- ır ııetıt" alamazla1"1;.1 ılcinciye 
I. I>}, \1< ~." kadar lngilı.creniıı 0 1.ıımaıı ba.~·vuracaklardır. 
••.., , .. h~,:ı-r•:ıı, Almanya ü- Amr·rıka!ı havacılık mülelıas-

---0·--
" Millet benimle el ele 
vererek • çalışmalıdır., • 
Tahran, 31 (A,A.) - lra'.l 

Ba.~vekili Sııyeyli kabine~i aıa
sındaıı birkaç kişinin çekilr>e"i 
üzerine İran hükfımetinin istifa 

(Sonu Sa, 8 Sü, 6 da) 

ALMAN UCAKLARI 
1 

hıgiliz adaları üzerinde 
geniş bir sahayı 

bombardıman ettiler 

ALMANLAR 

Yeniden 24 ticaret 
gemisile 10 yelkenli 

daha batırdılar 

AKDENIZDE 

Ayrıca iki destroyerle iki 
gemi de hasara uğratıldı 

Beılin, 31 (A.A.) - <\lır .• m 
Tebliğinden: 

Hususi bır tebliğde de kayJe 
dildiği gibı Alman deniza'tıiarı 
düşman gemilerine yenidP:ı a· 

(Sonu Sa. 3 su. 1 ed) 

PRAVOA DiYOR Ki : 
"Kızılordu ölmeli, fakat 

daha fazla geri 
çekilmemelidir,, 

Sovvet - Jr.pün münru,eirtkrı 

JAPONLAR 
• 

j 
Yaz sonu gelmeden önce 
Sovyet Rusyaya karşı 

ta'lrrcza eçece!d~rrr:iş! 

Hitler ve Tojo 

Bu hususta gizli bir 
. anlaşma yapmışlar ! 

Londra, 31 (A.A.) - D:üly 
Mirror gazetesinin &..!<keri n·ii
nekkidi yazıyor. 

"Bir sencdcnberi Sovyctler 
l'zak Şark mevzilerini iyire tak 
viye etmişlerdir. :'lfareiaı Blü
her ile General Stm Japcınlırın 
yazın sonu gelmeden taarrn•J. 
l,!'eçeceklcrindcn emin bulunmak 
tadırlaı-. Japonlar Maııçuko'ya 
aıker yığmaya deYanı ediyor
lar. Bu kuvvetlerin arasırdıı 
:Malezya ve Birmanyada çarpı
~an kıtalar da vardır. Japon ke-
1;1if tayyareleri amerikalılaıın 
yaptıkları hazırlıklardan zıya
de Komsomoelsk bölgelerin je
kl F:ovyet hazırlıkları hakkıııda 
rnalümat toplamağa çalışmak· 

(Sonu Sa. a SU . 1 ed) 

Demiryolu üzerinde 

Salsk merkezi için 
çarpışmalar oluyor 

Alman tebliğine göre 

Aşağı Don'da Rus 
kuvvetleri 

bozguna uğradı 
[A.A. telgroflarmdaıı 

h.ii.lMa edilmiştir.] 
Alman tebliği şu<lur; 
"Alman kıt:ılıırı 230 kiJCJOIK>t

relli bir cephede Don'un şağı 
Dl€Crasını ge<;erek bu :kt"limC:e 
müdafaada bulunan dü~nıan 
lrıı\"Vetl,.ıini boo:gı 8 1ıiir.UJ'. ' . 
iaroır' Seri miıfrezelerle piyade 
ve aYcı tümen leriıtin üç ltrt:ılan 
dağınık bir halde kaçan düşn.a
lll takip etmektedirler. 

Bu sabahtan beri mülıim bir 
(Sonu S•. 3 Sü. 3 de) 

T obruk limanı 

İngiliz hava kuvvetlen 
tarafından bomland __ ., __ 

Kahireden haber veriliyor 
---0•--

Müstahkem mevkide • 
petrol tesisleri 
tutuşturuldu 

[A.A. tı igrufı;ırı;;.ı,,.~ 
hl41ıi"" cdilıı.ı.~tir J 

1nı:;iliz tebliği 111Jılıır. 
"W 30 Tcmmı:z ı:;ocesı hafıf 

de-niye kol4ınnuz bütun kc-.ıım
Jcrde <liL'illl.ını hııpalamıslard•r. 
Bundan ba~«a kara kun-"ı;oı-
m· ·- 'ldiril k b' t.aJ ı ti 
o!ıiıamı ır. Muhıl' e l~ılı,e· 
sinde b:ıva kuvhtk'1imızıı '•· 
aliyeti \.ıilha - Ycılarımızuı ı, -
arruz! U;,'11.•lanııa ınlı.ls.•· C'lmı;-
t . " u. 

Harp Okulunda 
~---~---·------

Subay beden terbiyesi kursı nu 
bitiren subaylarımıza dün 

merasimle diplomaları verildi 
Ankara, 31 (A.A,) - (" 'l•eı

.l<urmay başkanlığının teşebl:ıiis
!erile bir nıüdettenbedri harp <>
kulunda açılmış olan Suba \' B(!
deıı terbiyesi kurrn bugür, so
na crmi~tir. Kursa iştirak eılea 
sec:kin subaylarımız 20 günJe~
beıi deyam eden yazılı Ye SOi'ulu 
denemelerde kamilen muvaffn< 
olmuşlardır. 

Bugün Harp Okulunda kun•ı 

l;itu en subay}, ı zın <hı h rı •• 
!arlnın Yera.~ tvrl , \ dpı' ~, 
tır. Gene kurma} yarbaskr.., .•. 
undan Korg;Pue 1 Galıp T.ı . 
ker okula gelerek kurıs.; hi ı er 
~ııbaylaıa c.liplum:.laıını vır ıı ~ 
ve rınrp Oklliu Koıııııt;;.r., J. • 
rnay Albııy Musı,ıfa l<Jrı·niı ı,. ~ 
öğrt:·trrıt11 HiiABmettiu (,~.Il'İJ 
bu b~şaııdan dolayı ıHb,.ıl ;. 
ıni !erdir. 

clı ~'.\ZJ tna a .. '1\Jarı Ve den' ~"1 _lı<~ bin a;,'tr bombardıman 
•·ııu lııq 1.rru. lıaı·ei<t·U"ı"vle uça.gının >oıı darlx>)i 'illlnııya 
• · ııl ( tı~lrnaJ li s~ırettiJı l T:t kH.fi ge1et:eği11:len )1'ıhsetmi~e 
" nra da • 1 Y Y<ı ek bun.ı n de bunun bır ımıl:ı. muhtelif 
1 •'-ıik ulu,;aı' ınıııı aynı yolda. meyılanlar<lan lıan.f.(-t edecek 
1 '"' ek ol•"~~ "tıu nnlatıyorlar beş b!"' uçak mı, yol«•:ı daha 1
•11" ı·ulıu, l{lL'i!a ı, m~c'llin hü- :ı.z .!l'l"llitarda yola. çıkac"k Ve 

ı>·rı.ı.• Alına 1 rııı f>ogıı oepı>e- llıtıy,ıtlarıyle hf'rabc:-r ''ekGnu 
ı ı· ·nanı kat" be b' · bu ' "l; ''il olınamaı ı surette • ş ını. .ıacak uçak mı oldıı-
t ı. t~llTı;e 2'l . arı~ ı~r~t- guna daır ızahat vermemi~tir. 
'"' ,:.,ınıer. B yıat 'crs_ınlrr ve !le'. h~lıle sadlce re; hin uça
'~'" ı .. hh; bir u~~n netıcc Uu- gn ın!usar edecek bir hava kuv
ç,,., H nuticc;.r b 01m.ıy:ıcııkt•r. v tmn Almanyanın bütün mü
f ~~!,, lanı kabed u liıtıddet zar- hım m~rkezlerine aynı zamanda 
Rdı ,.kolan 1 . ,en hadde yük- ardı arK.ası ke;;ılmıyen akın dRl
ı..-,ıbc İ>\lihsalft1 •Z Ye Amerikan galaı;. ı;(on(kı·ebilnıiye yeti~mi

Lcındra, 31 (A.A.) - Bugün
kü cuma saba:lıı çok erken saat
lerde Alman u~a:klan dört ~ 
zarfında üçüncü defa olarnk tn
giltere üstünde uç:ınuşlarclır. 
Londı·ada hava tehlike i~a.reti 
veriJmjştir. İlk işarette hiç bir 
hadise olmamııısa da ikincisin
de birçok noktalarchn toplar a
tıldığı duyulmuştur. Londara. 
üzerinclen geçen ve görünüRe 
göre Midl.and'a doğrulan dü.ş
man uçakfan şiddetli bir baraj 
ateşiyle karşılanmL~lardır. Mid
land batı çevresinin dÜJ}ı:ııan u
çaklarının hedefini ~şkil ettıği 
sanılmakta.dır. Bu akın dün gc
celtinden daha küçük ölçüde ol
muşsa da daha geni~ bir ,,a,haya 
ya.yılınuıtır. 

Ankar , 31 (Radyo Gazete
si) - Pr;ıxda gazetesi Rusya
da vaziyetin Ç<1k ciddi olduğunu 
belirterek d.İ)'\"r ·ki: "Kızılcınl.u 
artık daha fazla çe~melidir. 
Kızıiordu bunu yapmalıdır ve 
yapmıya mıtktedirdir, Ölmeli, 
fakat çelıilıneınelidir. Koınutnn
lar kahramanlılılannı gösler
mdidirler." 

tz,esti~'&lllll y IUl!ıı 
lııvestiya gazetesi, bugün hü

kfunetten alınruı illıamla ya'.!11-
mış b~ ~;azısında şöyle diyo:·: 

Dün Geceki Cinayet 

K• kanııaUıı<ledi ı1 temın edece. yecegı zcnnoluuur. 
1 r t er ş· di k '~ izler de nlh~· . . • ım. re . adar Amerikan" 

Berlin, 31 (A.A.) - Dün ge
ce Alman ha.\"a kuvvetleri dalla 
büyük teşkilcrle Birtningh:ımın 
mühim askeri hedeflerine karşı 
taarruzlanııı tekrarlanuşla.rdır. 
Ji'ecir vakti yapılan keşif uçuş
ları neticesinde bir~ok yangın
lar ~ıkanldığı tesbit edilmişfü. 

Hitlerci siirüleı' tazyikine mu
kavemetin çelik duvarı ile kıır
§1 koymalıyız. Vatan, artık ge
riye bir adını yok, diyor. Millet, 
artık geriye bir adını yoö, di
yor. Stalin, artık geriye biı· a
dını yo.l{, diyor. 

Kramaya Zve2da gazetesi de 
aynı noktayı beli~ek diyor 
ki: 

Her ne pahasına. olursa olsun, 
diismıanı dıırdıınnaJı, geri atma

(lSomı Sa. 3 Sü. S de) 

"" kııvveu,,Tindc 1 Z<ıfc-rı. ha, harp ısthsclatına dair rakam 
"'"Ylı giltikçc s~ı!•klenıek ile malumat pek haklı olarak 
Aııb ıldıı';'lna göre laıııyor, ı·crilmcmişt!:r. Yalnız bunun 
1'"t-e<J(" gerek A~ITerek lngil- mfatanmn hı:-r türlü ümidi 
hıy, tli ve YÜkııek ~da, sa.la. ~c·mnun ettiğini biliyoruz. E
"'-'llly:ı İızerinc ~ . Yeti r .A 1 ger Müttefikler h:l\'a akınla
! n hava hüt."Wnı'' apılm.ıktı c- rındaıı kut'i bir ıı ,tk~ bekJivo:·-
~~ Kcı.ıi.'}, lıeın ~a hem <.la- lar<a biitüıı i,;tıl,ş:ıl,,tı ba.ka ta- ,,.m; ____________ aıı:mııııı•ıım•••' 

kil ''t'rnı"k !üz e\"ll111lı ~ır r'.ıflan hır ııcy <:.yırmadan İn- SİHiRBAZLAR KRALI 1ı-t kt 'er. llu , ııınunda mııt- gılt•r ye göndereı·ek tola! ha-
~ nua en Ç<>'- '•tiı· b" • i"Iıl<.'rın de At " u, a- va 11:cıınıu projesini bir a.n ev-

i-il akınlara işti manya.Ya Ya- \'el fıile koymak zaruretinde 
-ıırlan n An ·1ı rak etnuyo ha- kalacaklar<lır. 
kıını 'l<üınJ ıerı an pılotlaıiyle Almanyanın bütüıı müh' ını· 
tbıJ • .' :ırı oldui".u ll'TI 
A •.ıriJIO':clttcdir. Dalı· şinıd' a mer~nle'l'ini. kaphy:ı.cak ve gü-

n"<ril· adan bu İıjler lrin h,'!c~ nıuı 24 ı;aatuıde hı~ faı;ı!a wr
rı Y~ gcleıı lıav;l general';:: . ~~en belki ayl:ırc-;ı ~ürcc"k bir 
"~n ı: !~tıur<löruü buklu;1u ı;~ h'!cu~1un uzun geçeJeri bekle-

mıye 1 tiyacı yoktur. Çünkü bu 
Aılıi ~ ~ m'" hur bir hava. .kadar goo.iJ bir hücum, bütün 

ı ~ 1~._,,_ "'.>l, Alııı:anyaya ~=~ k"YVe!leıini felce uğ-
·UU< ıını ;i müna.:ip 8'. .. ır. Bu o !:adar ca.~p bir 

"--C••'1n. lı va h. me dair bir e- d.~un,cdir ki, 'M. :iltefıklcnn bü-
r c:-r k bu b:ı. tün zorlukl.ın "Ö?.e al•~k . 
1 nl pt;ı. du<iln- ata acı;ıne1 , h <~A ıcra• 
..nı a ıı tır Bu mU- ı li.dir ~ C1'i lh.tin1:!ll kuV\'ct· 
m ur hır uçak fabı i

It~ ~ YALÇlN 

EBU ALİ SİNA 
Yazan:-------...., 

Ml.THA.llREM ZEKİ KORGUNA.f. 1 

Yeni romanımız aizi biraz korku, biraz heyecan 
ve biraz merakla sürükliyecek, maceralar 
içinde yaşatacaktır. 

Pek yakında ~ı=y=~=~=·=s=~=b=a=_=h=iı Sütunlarında 

Çahmakçılarda Va/de hanında bir genç, hiç yüzünden 
bir arkadaşını altı yerinden bıçahlıyaralı öldürdü 

Ruslarla Müttefikler 
arasında siyasi teması'l.r 

tekrar başladı 

Yugoslav vatanse:erler~ 
Mihver kıtalariyle milcadel.? 

ediyorlar 

Vaşigtonda Slovenya da 
Sovyet Sefiri Litvinof 
Cümhurreisi Ruzveltle 
Beyazsarayda görOştO 

BERLINE GÖRE 

Rusya mOşkOller karşı· 
sında çırpınmaya başladı 

Vaşington, 31 lAA)-=-Scıv 
yet Büyük ~1~.isi. !-f.· Litviııcıf. 
Per<embc guııu ogleden sonı·a 
Bey-:ı_z Sarayda reis Rıızvcltle 
15 dakika süı en bir !!'Ö<·il~m~ 
yapmıştır. Büyük elçi görüşme 
mevzuu etrafında süz ~'ıy!~uıeiı 
ten imtina elmiş w bu z' '" e~i 
§alı toşebbüsıi ik y t "'mı 
ııö;ıılcıniştir. 

ıSonu Sa. 3 S ~ d 

30 bin kişi sOrOldG, 
beş bin kişi de ayrıca 

hapsedildi 

1064 TUTAK 

Kurşuna dizildi, 7 köy 
tamamile yakıldı 

Vaşington, 31 (A.A.) - Yı:
gosl.ıvyada G<'neral Mlhailov;ç 
J."'ııV\·et!eri :ı.t kamyondan ır>üte 
ııekkil bir İt:ılyan kolunu pusu
ya diişlirmiıı; ve tamanıiyle im· 
ha etmişlerdir. 

Zagı <:bde örfi idare ilan edil
rııi tir. lçl~rinde bir de nazır 

, bir ç k kimseler tutak 
'a~4.:.·'- alı!'.l'.!ıl tır. 

ı mı.ı S . 3 Sil, S ıfa} 

Dün akı,-= ç,._ n ak.;ıL. ı ~ 
kuşunda Yalde h mı.da f ·ı bır 
cinayet işlmmi~tir. Hıi<li:;• tt · 
rafında. ge<:e ı;,-ç vakit yaı>t«:ı
mız tahkikata ıuızar.ın \'ıtlıa 
1'iiylo cereyan Hmiı;tir 

Valde hanın.la k.ıpıcılılı y ... 
pan Petüı-ke kazasından 50 \'AA· 

kınnda Ranıa::an i>;ınindl· ~·'r•
nin oğlu bulwıan vt Ha ıı ,,. 
k~inde bir zeytincinin yanın
da çalışan 1339 doğumlu \1 riı 
met Boztepe, diin ak.ı;ıı.ır. l'Jn· 
den yarıldı.ktan ooru11 lınıı.ı ~el
m:iştir. 

Karpuz ) eri.Nı ... 
Bir m üddct h:ın kıun • " "'" 

oturan Mehmet _ at J 9 rııddt -
leriııde handa ikt t. k()lllu m 
den fuıt k.a.tta 52 1 nwnaralı C· 
dasına çılı:nııştır. Odaya girı " 
getirdiği büyük ' hiı- karpuzu 
kesmiye ba.'}lıımL'}lır. Bu sırnda 
'hanın odıası önünden gCQin-.·kte 
bulunan 17 y~nda arkaJa
§1 Arslanı odasına d&vet etıniş 
ve kendisine karı.uz İkl"alr1 e.
miı;tir. Arslan ha:;ta olduğ",.n , 
ağzındaıı kan geldiğini, bm:llll 
~ yiycmiyoce<.:;iııi söyl~e 
de Mehmet zorla bir dillin ka.r
l'\IZ vermiştir. Bu esnada '3.Ylll 

(Sonu &a. 3 Sil 1 eJ 



Tefrika No. 50 Asıls z haber 
rafında kalın perdeler daha şlın 
diden örtillmüştü. Bu perdele
rin heps:ni birden k pamak ve Ticaret ve Petrol Ofi le-
vugonu karanlığa sokmak icap rinin birleştirileceg"' i 
edecekti. 
Meraklı Hintliler, alaycı ln- doğru d ğil 

giliz askerleri. seyyahlar huını- Son Teıgra:f gazetesi dünkO. 
si va un karşı da buraya n~..n P trol O J.S!nlıı, Ti-
gelec :muhteşem zevatı g0r- ca:ret O yle 'blı:.cşt.irilecci..nf 
mek i in sabırsızlanıy rlaclı. ve her ofisin de Cemil Conk 
Bu derece muht~em bir vago- tarafından idare edilecegını y:ı:ı 
na kim bilir ne iiyük inS'Jnla.r .nuşt:ır . .Bu hususta ma.liinıatuıa 
yerle ti! m t ettigımu. Ticaret O

Sact ondan biraz evvel Pren- figj Umum Müdürü Cemil Conk 
Me!ilı:a mn.ıyeti crkli.m ve b~ f1l.1 iza.ha.tı '\~: 

bunlara Ferhat da inzimam c:oi- "- Yem Ticaret Voldlirr.iz 
miş olarak istasyona. geldiıe!". Bclıçet Uz üe görü.~ üzere 
Ferhat Melika'nın )anı başında geçenlerde Ankara.ya gitmiş· 

F yürüyordu. ıs Bizbek ve Glzel tim. Vekiı.letie tcmaslaruıtda 
Biroen bire scy:ıs gözleri ka· arkadan Hfl§im ve kan yle ~y'la bır şey mev~uubahis ol

palı olduğu halde doğruldu; biri kte yi.tr.üyorlardı. Cemsüle madı. Tiooret Vekili ı.iz de Ana
dimdık gerildi, kaskatı, tclmır Rahmi bu grupun iki tarafında dolu tetkfü s • aaıatind bulı.aı· 
yatnğına dili Ü. CemPit hare- dtı•-;,,..,., · b ·kar ., ve biraz «reride bir taarruz ıh- 6 ~ ..... gore ;ı yooı arın ne-
ketlcrıni §id eUendirdl. Emir- ~· red ,t,.+,c;,,...n l.-t.ima.line karsı dalına tetil· , ~·•+·•}!! ç .... '""E> .... "" ~ de ihayret 

• 1 

y 
Düzı, IJ Blar serbest bırakıldıktan 
sonra asıl olan vazi et gör'ilşüldil. 

Fi at tetkikleri için bir komite seçiliyor 
Dün mıntıka Ticaret Qjas.m

da. Vali vo Belediye Reisi Dok
tor Lfitfi Kırdarın riyaseti al
tında bır toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda ~ 'yccek f.iya.tla.n

nın .acrbest bırakılmasından 
f!orıra pı goı1llen t.abav
vmat v.e umumi fiyat clllşmale
ıi incclcnmi. tir. Diğer taraftan 
bu sabah Ticaret Odasmdı.ı Va-

li Lfltfi Kırdann riyaseti altın
da Ticaret Odası idare heyeti 
lzalan ile Borsa İdare Heyeti 
lzalannın iı tird.ldyle mtih.im bir 
toplantı yapılacaktır. Toplantı
da ta.zıınmış zahire tftccarlar rı
dnn mfiteşekkil ir komite e
çilecektir. Badema fiyat me3e
lelerinde bu komitenin 'kal'.u la 
rı aluıa.caktır. 

E rarlı aile • 
cıası 

w: 
leriııi tekrar etti. Fakat seyis ~ 
hi di A ık Cc 

gözleri her tarafı kollayarak 
c .cmııp verme . rt m· 'di .1--dı Fal .. h k Ayrıca Petrol Oflsi Müdürü luı-dd • 

idin emri altında değildi. Ar- g; }'or.uu • mt şup e .~·0 T.aJlıa., hu .hususta dCill.İ$.ir ki: 1nu eıu tımilik bir öliim hadisesi 
tık hissiz ve hareketsizdi. Du- kı, Fcrhaclın düşmanları cani- "- Bahsettjği.niz havadisi bu - " bk k Clıı.klarmı.n kenarın<!a b yaz bir )1llle plil.nlarını bir hayli tarllle gün çıkan bazı """'.-1-""1--'-'ı- bor. uzerı e ta i ata haşladı 
Lköpük belirdi. Cem it bir kol- merbur olmm:lardı. Aıtık ye!li lb.......,.~gu_ ........ • t k d b 11• 1 kJ hic, bir rul.dine C'"~-ua.n etmiyor,I de okudum ve hayret ettim." vazıye ya ın a e ı o aca 
tuğa yığılarak mınldanm: --., _Ah. Allah kahretsin. ~ım- lipheli hıç hır göz ~aT§llarına. ~ Dun sa:ha'.lı !sta:J'bul milddeı- ifşaatta bulunmuştur; 
eli gene o roeçhuı, " esırır ... ngiz dikilnıiyordu. Bölge iaşe Müdürü mnumıliği.ne y-..uu clikka.t bir - Baham wr gün kızrlL &-ia.damın iradesine gecti. o f':Sra· r..ahınl sabah erkenden zavı1· .ihba.r yapılmıştır. 1.hban :ra.pan oa, seni de amı.en gı'bi zclı.i.rli· 
re.""ıgiz adam . T bun Neb:ıb - lı Samiyi bir ara.baya koyar.ak rvazjf esinden ayrtldJ Na:fie ismin<ıe bir lca.dmdır~ İd· yerek öldürür. ortadan kaldırı-
nın er~- ·_.._gı~ o'-- T.' k; ... ,., lıiı.la limanda demirli bulunan! i diası m.ıdur: rmı, diye sövlen!ll, A ......... ;,..;,.., u.ıvı.u. 'l.11.'l.A iAU ~. .... .,..,. S ık Bölg""" -t~~- '"'üd" üril' =undan~- ~-1 y-, " ~· iradesinde. Bu hın-- ha.-ifın' ı·.. Lion vapuruna gonderm'~i. "'v ~ ıt.ı. • .D •u.u- ay cvvc.1 <Jll.OV&• Bımun il.zerine Nafie zaten 
ra.desi ti bura.ya ~·nüfuz Sami henüz 'UY amamııtL Bu Milm.taz 1~ VdkA.letlzı ®''"eti ya tetxfili hava .. çin giden Na- eüvheli gördüğü bu lı&diseyi 
clıuor. eırada da hiç bir kötü tesar1üfle üzerine dün clt:Şam.k.i ~le fh -takrar :llr.imize avdetinde deriıal müddefıımınnmg-e m.U-

Ccmşit yam başında titrP} en ı~aı ılaşmadı. Vapurda son ı'le· .Ankiıraya gitmiştir. Mümtaz kızının :rdenbire öldiiğünü ncaa.tla haber '\'ermzye b,rar 
Hfışimin ..elini tuttu. Sara bir fa Ka an P~er·ınin elini Itek. devri te&im. muamelcled öğreoor.e-lc dam.adı Kazımdan ryermiş, dUn s.aMı ta bir lstida. ,_. k tJ etrafında ıaJ8.Jrnılarlara iz:alıat kızlnnJ mezantna ~ OldU• ,. _ _,_,ı,. mesc1~,r- A ...n:"INWV'İ h<>-
..,.ı) eye oturmuş, müL~iş bir kor m mı~ · verecek.tir. ğunu scmrı.uş:ur. Bu su:al. ü.JJ&. ~etm.;..,+~. ~.,~J· ..,.. 
ku ve heyecan içinde yüı:ilnü Nihayet Prenses ve mai.reti ~ 
&.V:U hır.mın içine &lıru.Şb.. C.-ırn· ı:ıağsalhn vagon . salona verle~- >.m mıed·esı .... 4 ta:;;!in X:!.~~· ~-~.: Kadının bu mdiasını IHlZB.n 

t 
uv ~ :wı:- .... ~._. ~ alan müddeiumumilik 

şit onların heyecanını te ikine ti. Yagon iki ngıliz po1i i tara.· Adi• d b• • _.. ... .:ı~ irin---~ .-:ı..-ı. ı.... 
Çal

lr•n-1••, f d haf -1tı I• ıye e ır tavın HA<NLL~· ~llUlllU.& ~-- W ölü kadının meı:ırını tafült e-
.. ?<U...,. ın an mu aza ;ıu nn. a :-"~ ı · dmm ~phesini .... ........._ ........ _ Bu. 

- ıAh bu Hindistan Har- mıştı. Burada artık kendıl~rını t<rt:an:bul 1 :inci So"""" !lı:ü:imi nun .r..-......:-e ,::~;_::~_,_ d.erek cesedin .ımorga kaldırilıp CJ tl 1 k • t '1.,.-;.. ._ ...... ,. dded vor eo~~:\oı.-. ·.ı.- - ~uu ~:r~ wı,~ bir otoı-;i ynpılmaşma karar 
u ann ve esrarın meme e :ı.. am .wc emnıv~ı.e ., - "" ~ı..ı,ttlıı Aycıno-nu Edir.ne nndan -öğ.renmelt. iıltiym aııne veaniş, bu e3rarlı ,alle ı:a-

l~c;an burada gl'lycsine eriş;aekl tardı. Asl~ro Ceza ı-.:;~1;!*nı> tavın· --.rkl ...... n ~ • ......ı:ı;.;.,: ~ ,__._ • • •• -ı ... :.... -~ı h · k tlc d w ....ııa~;., ·~o- . r-~- .... u n.u.••c.~ ·-·.,... .......... CIRSm.ln .ıçy;uzunu a.ydınle:t:mak 
~ Da=.a,, anıQ uvve re a- Tren bir teca \'Ü7.e ugraır :ı.z, ~'619! l'Ud'esi lbe.şina. ~- ne b :bütUn şaşn Jamış re to- için derlı:al talhkikata. baŞlan-

i!::~ i:.:ı:~ e:~~~aır :ın~seli b~ ıx:mba .i~e talı~ ) ~ tir. nmlanndan blım njnesine gll • mıştır. 

~S::~~~ii:~~, ~;{~~u~ş·~?:~tYers·ız yurtsuz çocuklar vaımnin 

,. Okuyucu 
Diyor ki~ 

Bir dokumacı cı acı 
dcrd yamyor ! 

Bur.cada Dı:ıiro Gokagında $S 
11uma oturan "Okuyucum.:: 
Mehmet övcnsoyd n apOı 1 
meo<t u dık. Aynen dere • 
yorur. 

Dahiliye üstetan 
~ehrimizde 

Dahili} e l~11 Puat Tuk-
6'3.l düiikil Ankara ekspresi~ le 
§ebr.imize · tir. 

_FIKRA 1-' 
Son devir 

dünyasında ... 
o 

Y.% n' AKA GO'NDOZ 

S on-devir dünyru;mda. tllt 
çok acıdıklar: n birili 

eski .. Çe.k06l lcya Ea vclrfl 
Mö6yö Ben dir. 

Mazarik'in yz:t <;t' 
mal bir adamdı · 

1 

. Sen dıploma~, sen 
sın, sen her zo :kığun 
sın. .6€D. AlTUp llll ... -··~•U.· 
sulhım c.nıel • m. n lJll• 
~un, s.en o..-ıın <liyer -aü ca· 
&"'!Zl çil<-:Ien çıkardılar ve c> .il 
hımmetiyle Avrupayı bu h.JI 
soktular. 

A:neıi•:::· y.ı gıtti ise but ın A· 
~crı~:ıJılar, Groentland:ı ıttl 

.c tün Eskimol k ı~ 
ru sa kmsınlar ! 

§ ~ dtlny.nsın ~ 

1 
cok g .dukkriındcn birisi vıır
şovalı Kolonel Bck'dir. Kırl •ıı
dan sonra azanların sonun 1.J11& 
\:C kıı k b ~dc.:1 sonr ,1 ç ul<· 
~n b11ıncishifr. 

IKcııclli mi Homanyada t:ınY 
dnn. Otdin büyük salonunda 
şaınpan) a şiı:;e!erinin tıpa <ır~ 
:ta!) nca kurs J rd. 5e" 
k.iz b vul nliııı ve rbe t doy}ZJ 
'Hırdı. \r-e Polonyruım :r~ eriıl'" 
de y.dler ·yordu. 

§ Son d •. :vir dün .as 
lnzdıklarımdan ı · s 

Şile baywan sergisi ~ı~m ile Mister .M d 
1

' aid-
lfün açıldı Tezrrfilı aı kad.1.§larını .a· c.v 

Şilt; hayvan ror isi dün .s'Jat hştırıp çok kazandırmak içil 
14 d s· ~ . . dünyayı ate everdiler 

. e ı~ . \ a~ı ,.e .. Be1eı:lı~.".) I Farianın tefrikası d~vaın rdi" 
~eıs m •ını ~U: t 'Yen L vı- yor. Sonwu:ı. ba.kal 
lay l baytar mudUr.ıi Ethem E- ~ S d . .eli:· ...... 
levli, belediye za.tisle.ri müdÜ!a . on evır yasında ~ 
T. ..... ı. Kast 1. . . zıyaile ho uma gicle!ıl :ı: 

--.ı.n., nmanu va ı muav~·ıı .si H r Göbel ~ı s· .. ,,d.j,• 

lhs:uı Be!ediye baytar mütl'irti d 5 e nvor Ga,.--

~san Are tarafmc.lan aç.tnuo:-, . ı~Jrısi cezbeli de kır ~ 
~ Jlill·ulcr ok .,.;,.;ı 'bilr' 
Y >ıl.an p i netie"s nde .l.'"llln üstun uyu~. 6~ P 

0 
• 

derece alan h ; vanlaı:t 'hu :.ı.-i - ~ su u:..1iiııe ıb JZ ur 
idare biitc,.. it den ayrılan i'mı- t= y~a ~ ?"~~ (Dün v~ 
miv-'l""'" ı.crilmiştir JO o mu ' ne unıd 

·-"""-- · rum?) nusra.ına iki mükenıııı mü Jı'ssediyorum. Arlık ben tu Çü 1kü bütün '1." r n bey t 
Sami üzerinde hiç bır te .. ·re sa- f~ a{tındaydl. Brunb~· tl i: .. ana 1 
hip değilim. Binaenaleyh btra- :"leti bu tren 1 b · m- n la l I! .od .. •1.:..- • fk• d f ....J_ 
kul m, bu -zavallı ra:hat etsın.M mi et ntfederek iazun ee EllD r ayın ;;,, ıl en ıtiuaren tesbıt -8a.şıf.ttmft1.fltcide- 1 o anu.zrıcı 
Btrakalım~ uyanıncaya. kadar tedbirle · .alını geı'd k' -ı l k edilecektir. Asıl olan balkımızın yaka) d 
rahat rahnt eyusun ı;om ra"~"'il .,,..,ı.r er' o unara bir rapor hatinde rotalı ve huzurunu ıemm y<>- an 

1 

,.c canlı ör.ırek. 
§ Son dovir dün;·a.c;ında Ik 

son beğ ndiğiın bir tek y vnt"' 
dır: 'rurkiye siy.a.scti. 

Alt tarafı l'tt gelir, tırıs gid~ 

.. n~;::ı: ~=i net.e_;:.11~:;: ~~~ mEı<""'" trenin • '• ~ • • . Vekiilete bildirilecek ~=~..,;..ı1t:; ık.!:'~ 
2 
!:""~.ı-~ 

m:Ert:i. Çırpınır gıöi birse !e: lau bazı Hintliler me\ t ol Yersız, yurtsuz ve ser eri ço- bu - h yata atıhna.ğ& se- şa.rtla.ra :rngmeıı lınlkın lıiç bir :Bilal oğlu öm~r. Yağ iskelesin-
- Hiç bir ••Y ., •• edeme- bile Moluumn l>u cürü rl:ı' - <ukl:ııı.ıı t~sbiti ve s1alu için tep teşkil eden hayat ı;artlan- ıııurelle wkıntı çdlonomesi iein de Girnsım =ıb nııda illınıhim Ayağını makineye 

dile Kayboldu, gitti. ı n aI'2.Slnda Mehka kurıi Cocu L Esu-geme kurumunca nw nelerden ibaret olduğu t.<..--s- ~ teşl..'ilat meıısup.larlı;lc 'Vehbi ıoğlu re Simsar M !ınuıt ıL t 1 
CcmWt heyecanını zapta ınıı· k ıııne !'ağlı olanların dn oldu- ~;ınrlan"! "'!P"' Voli ve B-IL~ lıit '" adet Ur.erinde mnumi biı' lblr!ilıte a:mni gayret g&terile- Celiıl ebrtıaya m·· caatıa lloh- .. ap IMDIŞ • 

\•nifak olamıyarak: una üpbe yoktu. ~!ye R:ısı. Lutfi Kırdara tak· ta if yapıldıktan sonra bıı ra- ıeektir. Hüklı.."lletirrll:Zin. ittilıaz ~da CelW r 1ıan'4a müt&- • "itl.ücede 'bir {3ilr.i.k.ada ~ 
- Bil"yorduk, dedi. Biz f€'V'- Ramador Rac.asmın e\:l:Otlıgı ·u~ e~lınişt~r.. r l~ D~ye '\ eldlliğine ane- ettiği soc kararlar nc.l-;:esin:le ahhit,,.. "ıırı Or!ıs'ın kendi! e ~tt:ı olan işçilerden~ 

kala.de vasıtalara malik o1mı ıruht~em 1'\'n~On _ londa ı i- \:~ı mua:ın.ı .. Ahmet Kııuk, dıleoektir. nrmılekette bariz bır ferahlık ~ n!du 
4 :~on. !'er'~ le- dun sabııb ayağını çsi;J.ıJJt_# diişmanfanmıza ta.bu ıtdar- bar bir ev ahibı gibi e~.et E~ıyet ~duru ve ıı miı- Ü ı.:~d u fL . • hissedik14,Yim maıtlbmıtmuz ~m 07 ~· makhı ye :ka.ptırara.k <iız ~ 

la mukbefoa etmeğe kallovoruz. Aderek misafirlerini izaz cw.I :urıcr yıe n;ıu aı:mstardan mü Sıw ar na aevımn 11Uniyetle kay~. Hükfı- pazarlıkla .tmış' dır. .Al - s&uıd:ın llropartm.ışbr. sar Onların elinde insanların hbi Son dorece nazık, Avrupa ürl<>b .eşekkıl bır komısyon lbc;üa- ha _. d ... ftla.. I . met.çe elmmış olan kararla.mı ~ 3 in lir.3. !..--apara alım gın bir ıhnld.e has'l:ahaııf'Y-:e ıc; 
oldu!!:u kanunların fev""mde ,.€' erkanına ri.kıf b'r .,,. ar. erde bu rapora tetkik ederek Ztna 1g1gece 9,gnnıce en mmtakamız da.bilinde hiiE.nü uri ~ın ·ıaııare Ha:ııın- ıdırıl n ~inin :sıhhi J ...... ,n9'• kuvvetler \'ar cı .... .,.... d n .... 1-..... . 1-~ 'i~ -~1- ....,......_,~ ıµw~.wa bö~ e ll' malı "O • rl wı 'tn.}ıl'lrclı'd;.... 

· oJdu-hınu belh ediyordu. Fe ~rnt ....... :·!1 e ı:'!'l"'~ ca:ucuea 1.1Sküdar Halkevi sosyal yar- ~ vıJDNY" ıeiıemmiyet ~~ '\"'.e vak dan 1:3.bt.a .._,_ ' "" 
- Eh, peıcrı.ıa Bun r bü-

0 
~.~ bu '"-·-h :cr: •• ai kızıa ae-ı ta ila.t "\""e _ın.\::eleri tesmt ede- dım •!'mbesinin Kız kulesi "'"r- veriyoruz. Sa.lfilny< tim.izin rer- Ilı E

5
ektr'k ..ı· ..... .. 

yilcü ise ibiz de büyücillıik ede· ı'~dl~, ea~rlıı.uu ro stiı;irıd"!l ktir. V. &il bu .. h.usasta. .bir ıka.. kın&°-huır.ladı0ı vece ~~ çeYaSi içinde ica.'beden diğer lta- aben:iar Herek ~ııJm· yar ,I I ;utf0Qtne- Ç8rjJP riz. il ,,x_,,. :e.· b - _ _a__ .:ı_ --1..:... !kalanmıştır Kadıkn.~:.n..:ı... K•,. '"·'" 

Bunu ııöyledikteıı w Hii- .,... 
1
,er dokıka ona dalın çok mu..ıeki ayı~ ~5 giııden uııu..ı ccnın mlikemmel ola!M,me.i i- i1ıtilıu .., tali>ik - ıtina DiT ıılTSIZ yakalandı sinıle tu..'"llJ!. Nedlııı ~ ııi' 'ıenuz 'kurtulamam.ıs fakat ge-

1 

ıar ver. mesını ~~\· 'V'IW B.i bu gpce yapdncaktır. Eğlen- ..rd.lW.ı 1..1& vaLa. e !!!lmUU!Jında n· L. UJ~ ..... 1.11 

tim karısının yanına gitti ve :hayran kaldığını his ... ~ r ~ r..abıta ~kılatn., . mahalle mii-ı çin Tfl.kstm gazinosu. artistleri ooece!ı.z. Yennna.iıallede \ ur ıiskf::Jc- oocuk d"ı.in sabab tramvayda. mıu binbir c~le::1 ı oozlcrle le· :kendini dıhıyantn e:ı mes 11a ı essillen 1\'aSJtıusiy.le yers~ ft ile Alabaııda. Revüsü. baletle-i- latbuatm :ta.rdmu · dmt"n ha.şuıı dıŞarı. Çika.rl 
eelliye, güldürmcve çal:u;tL. Sa· :ro1 add: tmef;e b :ı.nı tı. Coı: ~~. coculdan~ 8b~'lnle- nin bu geceye :ştirilderi teniiıı ~ ~ ıuı:Jir'~~P· ~~~ ':ed.cad~~ elektrık direkl" nnın filmdi -en b yük nüıŞ~l lP i dal!}lor rb.k blı' hükiimd r rmtn timler mdUcCJU. kendıslııi <-dilm':-;:ör. Mn.tbuattan gordi.iğünıüz yar- t.a.·yfa lehm , a-unı . ketin&"- nn n w.ıiue ça.r.paıu ~.Yır~ 
Ferhada aitti: Imnk ın· ..:ı--

1 
ı __ dmıa m.üt~ldcin:z. aksayuı iş- J ,,, rette y.'.lra.l&JimL<rtır. 

On 

...:ı- ed -ı..~ı..tı \,ULJ.. ı ,____ ~~ ,_ __ 1- nı l hııı<r ı duran 71 nu-
- u oraua n en u.u:n~ - ..:ıugını h.... 11_· r bu'" u'· 'l....'l,_a- er ou.u- ga.uc~NU.u. U\Uu•- ""'6 1 )" ? B d b' . . .. .. u ""' - J .n l.i 1.1 ~-- ıı...·ld· -'·1 maraiı 1\-a u.rıı. iki me:rdh-en- v lk el '·emlı"k bu) •. 

ruz · ura. a lZlIJ'l goz.um!l.ZUn ~ l:oll n ası.na n.~•lı • ı:n ç ~ h • r.I ,uu.t: vl lrlllL~C .albetie rJz. leriııde J f\ .f Ö!ld~~=-o kadar küstahlık eden g"nir gıbj olu~ da. ocuuunuzu angı .metol .ı:~ ~~~ bulımmuş run ~~~~ =:= K !~<7furıri.ikt.c-.. -· oturan !7.dlıPm a n.uUAL· D d h t ., ~- ~ ur.rn·. ~ rnterenı mat- t h:ınd•.,.,n. , .ıı. ..l.... b Haşim bu fikre itıraz ettt ve 1 arı a arare uerece ::.ı -" • • bue.tmııman bekloo.ığimiz k"Urn· ' mı. ır. 1 ~ :.:"~"~.ıftW.:ceyevını· • ~a~ Ferhadın şimdi ornda claha rn- idi. 'antilutörlere nı.t,ömen t.r~ ı- o · kuruya şlkayet yazılannd:ın !!!!!!!!~~~~~~~~--
1111 

,.,.., .. '-'.J~" ,t'V"'""' 

hat ve emin bulwıduj;"'llnU sny- de de bOw11t'U bir hava '\ rdı. kula verenekslnı•z l:İya.de biri~ VC tenvir 'l'dicı, muı1arınd_!lll ~üseyin.e bağı 
liyerek karısını teskine ui!rn "tı S>ra şimdiden boğulmaya ba~- , f il ı 1ıııttA mımı.:inse <lilg;!iııdlikleri --tır. 'HllSeyln .kansı ile 1<:.lD.lştı. Şehirden uzaklaşın .!a tıedbirlen de b Urerek. bizi :iroat likte Zehrnrun evine gelip 

biraz ferahl yaca~~ uına.- Yeni ders ~e-ııcai ya.klıaşıym, Blllfin tn.!cbe 'JcriM .wıtcU/ edici maıhiY ıwşriya.tta bu- leşmiş ve bmıdan sonra ka 
trenin hareketi ıçın _sabır- o1:v.lların gi.T'fne şarllarutdan 1ı'JJ>erdar etmrıc il::cro her !l'lx btı lımnıala..-ı.dır. Tü car ve esnafın türlü .ezjyetkre ba~ .>..'Vl 

sızlzamyorl rch. Ve nıbayet ritm2um:la ol;sıya&C".ilan"'-1.Za bir ol:ıdım J:ayn -ı; Jwbul fe'l'aitini da memlek\:te olan allika ve ün de Zehr.a.ya ha.kare~ etJJt 
tren knlkt.ı. bildirecegiz. Herhangi bir 01.·dllffı ka t uc ka'bııı Ff1armt meri>utiyetlooi fa.zla b.zanç hır- lcr. kadının feryatlarına 

Ertesi sabah. Bo b yın Pc· Mclilrn 'e Feflıatla arka 1 • . ze~ tıcşrinde-11 daha ctJU#'l eğrcn n k ist1'i/ 7cr,, bize "Okul eında.n vazgeçmelerini ve ma- sen bc'.k~.iler tarafından y:ik 

LOTlJS ÇIÇEGINE 
DOÖRU ••• 

ııinsulann<'lian gan mutat ka- lan hararetli bir bahse da Clı fkrwsı.,, namın41 mektıtpla mürıcaat e4erkr e '8fi kımışlu1c irul bir .kiu· il~ Iktifu ctmcle.rmi Il4lrak lrar.ı koca. cürmü re · laba~ ve .faaliyet.ine d· 1• r. Birbirlerıne anlatacak ne posttı pu"lu d4 go..derirlerse l\lra1'ını olır1ar. ical>ettirir; milli lrorunma h\iw malıkenıcsiııe verilmislerJir. Otel hırsızları m.ıştı. Her mezhepten HmUUer, .k dar co~ .şeyleri v~~ .t.ki lstanbul Ankara Bölge sanat okuJlar• öze1 kümler tamnmen baki. merh·e 
Habe<m1er, Parsiler, Av.n.tpdlı· L.e ç u bu· k ç saaUık mua.rıfe 1 malıfuz oldugu ıÇUl hl.rçok ın .d-
l:ır gidiyor, g liyorlar. her cıns ıle sanki edebiyyen bağlımm\Ş etektrikcilik ~ubasi OOlerin ~iO oıi>est ye 

n arabalar, pamuk balyaları. olduldan hnlde henüz bir giln ; rağmen m:ı.kııl lki'ı.t- haddini aş· 
ipekliler. madenler, ar, sı- evvelki 'hnyaUanna ait hiç bir Ankara ve l.sta.nbul Bölge 1 - Nüfus h-üviyet ci.ız~l\· mak, mal s klnmalc veya zm-
liihlar, büı- sa çeşit çeşit eş-j:ı ey bilmiyorlardı. Fakat şu yir- ~anat Okullannda orta okul m <-'..lreti. cirlcmc tical' ~ eşya .,, e 
yolları .Colduruyordu. Bu renkl mi iki saat ürecek yolculuk :r1 cztınları ~çln birer hususi 2 - Ac.ı ·rı' dı. ihtiyaç nra. ·uun halka pa-
renk, Çt> itlı insan '\e eşya mruı· birbirlcri.nl ı,>ioe •tıuumalan ı- Ele1trikçilik şubesi açılmış- 3 - Orta o ml diplomn~ı ve- ba.lıya mal na. sdbcp al-
zaramn ·a görülen te7.a ara an- ·n güzcl r '\ sile olu)Ord!l. t.ır. 20 yaşından büyük ol...u- ya lısc sınıflarından getirdiği mal'1t gibi l:ar 

1 
'ile bulunn.n-

cak pek mahdut bir ııisbet da· Cemşıi ve Rahmi Ferhndı•ı. yan ve orta okul diplonıa.Sl el- tasdil,... ame. Jar elbette knn p;ınçor d n 
bilinde büyük Avru.p şehirleri· bulunmadığı mrada otelde ce- ınış bulımanlann kabul edildi- 4 - 4 tane 4 5X6 ebadında kurt• ı.c.ılt.la.rdır. 
uin garlarında tesadül olun.a.bi- reyan eden badlscyi ı·e .MohJ.- f!i bu şubenin :tahsil müddeti !ot -:rrnf. n . ..riifesi 
ıir. mın firanm anlatmaya vulut iki y:ıldır. Bu 6Ubeden mezun 5 - Orta okn1dnn mezun ol D.iğer tar alkıınızıu ~a 

Nizam ihükfunetlerlnc doğru bulama.mıffb. sa:bahle~in oilla· olanlan. 5 mınflı Bölge s•.nat dukton veya lise sınıflarından dhtiyacıoda.n mal c a ,.e 
htı.re'ket etm.elt Uzıere -Olan '.trelıe ıı l?Ü~ h~ete ~et~ş. ~n.o okulu elektrik §ubesi mezun- talı · i te tti den sonl'!l. a- saire b!rikt c knlknıam ı 
hususi bir vagon - salon ~ yet şt:ir.mışti. Sıındi anln.e.bı· !ar.ının haJ.-Jannı kaza.turlar radan zaman t> iş ise nolis· icabedcr. H ı uroetimizın ldl-
lanmı~. Bu vagon - salon ~ - lirdi. Fakat birbirleriyle o ka- Önümüzde1d ders yılı için ~ (e tasdikli lıuımühal vesikası. ğı fe) izli • saye: ıfüle 
mador Rac sı B&yri _ Senk haz dar me§gUl idiler ki gene vak? ere de ':Millt :Mlidaf.aa Ve- GUndüzlü ginnf'k istiycnler j. meml k~ hiçbir am n 
retlerin~ veya allfsl efraeına Jjulamıyordu.- Fe:r:tıat artık b~-ı kfileti hec:-...a.bına pa tıl ~in imtihan ~ .tur_ Na.hari gi- bllylik bu- d~lık çekilmiyerP.kw 
mahsustu. Bu lilb vagonun yal tllıı acı had selen, tehlıke;cn, t ı be alı _.,_.__ rasız ~ 1 

recek tal benin 2 .Ağustostan tir. UuP.iln ol u ...,..,"},.' vnMn da 
...1 değil. + hditleri ~-,··'"""· B···ıı_ 1 a e na"~ı•u-. Bunlar ıçın ? 4 E lill , o ..... ~-. nız i"""'"'ıs1 dun da pın111n- :re UI1"4olü~ .. u u'"4.4:..l o 2 11.'..l- - Y e laı.dsr okul müdür- her ', beı e bulun biJn.... rıı. ~ na~ süslü Sd\. tehlike ve tehditler 

0

bir kibuı Eyl~ bütün vllfıy. t mer- lf'ğüne mUracaat etmeleri ie&.p cekt•r. 1 tL~?Z ~v~~ 
! ende kadife 'koltuklara ve gibi O!l& Q6.k uzakt.a kalmış gö- kczlermde 0~ okul müf~E:dat eder. tanzim ediL""!la':tcdir. Halkmuzın 
soflu rnasa:ıara. PeniruRıla.t"jn-- rUnCemUy':~u.ka.rd . • . ~:'O~ın:ıi~o~:ı:~d~~m~ NOT. Maarif Vekilliğine bağ.. müst.akbel llıtiyaçhu-mı · '1-
oi'an Compa.ny memurlan hu-a· 9.1t me ve Baş me mak. lizerc mU.sabak . ti.ha- lı okullara kayıt ve kabul ooi- den temin eG:ıIDk düşüncesiyle 
fından son temizlik~eri ve.rmyor eğilerek: ılaca.ktır ra un 

1 
lccek talebenin bir yaş bilyUk dahi qimdilci ıhtiya.cından fa?.'a. 

a;ı. ~vanda koca bır vantilltöt . _Çok ükür Bombayda.n kur m YJLP . . · _ veya bir yaş iküçilk almak gibi eşya, gıda. maddesi ve saıre bi-
ıeımdiden harekete bq1am ~th tu1duk, dedi. Orafuı. bulwıdu :u- Ist.eklilerm, .aşa.gıda yaılh bir sebeple okula kaydedllemi- rllrtinnıye tralkmaaı lüı;uın uz 

• Ancak onun sayet!in_de güneş al wuz müddetçe Ferhadı,n daımi ~lgelerle vaktinde Maarif m11 yecek tnıebe Maarif mfidUrl~ri bir tdiş eser"dir ve zararlıı.lır. 
tında ve ~ bır hara.rette bir tehlike albnda olduğun:ı gö cl~lüklerine mür:ıcaat ef:mel&- ve memurları talimatnamesi- Piyamıda darlık doğurur. Ya· 
geçccekP.an seyahate tah."lm• rUyor ve bir tilrlil rahat edP.mı- n ica.beder. Kayıt ve kabt.il i- nin ba.hşett:jği haktan hıtit!lde Wıdaşla.n ıkıntıda bırakır. 
mül kr l'Il olabilirdi. Mua.larıa yordum. cin bir dilekçe ile milra<U.t ederek birer dile çene maha.lıt Ekntek l

1

e Bu~day l\lffiero i 
üstünde zarif kovalar ~zlu ı. Hi§tm bu ~ cesaret 8;a,.. c·dilmeli ve bu _dilekçeye ~- ma.arlf mUdiirlitldeıine mi\1"8- B.: wu y istiıbealk n:ılkt.an .ı.z 

ordu. rak. o~aki belgelerın n.pt.edilme9l eaa.t ederek bu müsaadeyi ala- olm dığı hald..) meYcUt st lk 
lazımdır. lıımrlu. nvıl . nı.:ım"'"n k~ ?"fil L'l· 

.Aslan Afyonlu olup 
'<;in drinıiz.1 gel.erek ~.,...rrwr,-

de Ayd.cs <>telinde misafir 
lunan Fatma isminde bir ~Jll.lljll""ımt 
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Behcet Uz'un sözleri 
0.ım.::ı· h.ithıen gençlere büyük - Bat torajt 1 ~ - yük '" Jmdııeili sanı:ım JUHA:llU• 

~ aitmU ima Klmftr HltİJI 
Hindistan& ardl arkaaı I f81JfiJ ium 

d:.....ı_ Her tarafta halk son kacal'- nün etrafına hudlltta. llÖW be~ 
~ 31 ~ • .,--..-... lan tevzi edildi Jann d~<Yıırduğu umumi ·ne Uy bir nefer gibi, ba mi1.L?tın 
~Ü y ... ~ . -:- Pala de 2f 1iıi.şi d1pknnatar.mı a.lımt- devlete l~ yiiade 23 Rl!\ ~ul hismetine hasn nefs etme~ e c-. 
~ dipa; '.Kollejiın blb- tır_ T6ren.& istilklAl mar~le borçlarını severek ödedik,erinj numz. bahasına da. ola azme~ 
bugün EııStita. ttta:!~ hada D'llf 'V9 ilk hita:beyi orta heyecanla Veküe ifade ve Milii •niş insanlarız, Bu itibarla &:!. 
bir 1' .. 1ft&.-,_, -

0
• n:ünd_e_,.a: tEÇktn. devreden Sak Elet.ürk irat ede- l?t fe ve hükilmete bağlıl.kl a- zin arzularınız, emirlerini?., llb 

~ Y :pı)dı. rek nnın ve derin sevgilerinin ibl;ı. metleriniz her zaman için lvi 
~ Y.IUlfelfC. tahdMecı 14, orta meslek duygularını ve bü- ::;ına delaletlerini Ticaret Vekı- ~ekilde ifa edilmiş olacaktır. 
_ en 62 ve Polis Kolejinden ~ ıbağhhklanm a.nlatnııg- Jinden rica etmllterctir. Bunu intihap d irem olan Denııı 

~~021,_~e~~ki Cinayet ı~v~;~:J!~I~~t :;:;·~~::;:-:~ 
C1e 1*-~~~ :ı.smtn- Kavgayı ayırmak is~i;ren nin birleşmesile kurulan garbi Bütiin dünya ~r ~~ 
t" m.te te>t~ = llelıı;aetfn aPkada.§1 Arslan a.:a- Anadolu dokumacılar kiıçuk pışt.ırarak en gene: evlitlanma 
cı t.n8ii oğlu t....-~.' ~ 8'U'mİI i8e de bir türiii Malı sanat kooperatifleri bir.t·~ r.in kanmı doxer, büyük bir boğı.ı,ır 
1Det K~ -B:h'111~ Meh- medin saldırmalann& mani a sıcıliji resmini yapmış ve e elim ma ~inde ızdırap çekerken, o 
len Yerde ça.bgan iki çecik, ay- mamış ve nihayet Mehmet sağ iki~.· söylediği nutukta demi.ştir millet ne mesut bir millettir ki 
~ of Dliiıt &lR-~ Meb- elinde bulunan bı_çağı biltü.1 kuv sevdiği ve iman ettiği bir şfl 
llWJtir. ·oouuen "" Tet:ryle Kemalettıu kalbine a.ıp- "Aziz Den·zlıhler, muHterem tarafınaen 1!lerir "l'e idare edil-

u.aı Öbiirnıe . luuştır. lıemşerilerim, mek bahtiyarlığına 1B1u1hardrr. 
-~ R'eı:nai t~; · run- Ôfkeritri Alaa tyOr Cümhuriyet hüJdlme i.ı n Bütiln millet gibi .si,; de lnönft 
"""'"-.U aı: elay etm 'I'Urk milletinin aziz varlı~ınctan ırkindan tam e iniz. Aran m 
lllalettin buna f · K~ Vaiyetten korkan Arslan ko· Kudret aldıkça başarumıv.ıt>ağı 'k sık dola , terh eı eri11lzi 
nuş ve ne için oks~d.h~ lde. laz- şa1.'ak han bekçisi e kevf.~.i hiç bh- if] olmadığı kanaat u<le- sıkan, sizi dertıı gor· nee riem
)e .-., ~ ur unu, n& anlatnuştır. Kemalettin llr: ~ !i yim. İçimizde sizlere hizn.ct i lenerek sizden fazla dertt ~ı en 
t.eden .-ti ka ~~ur. Ö- ·ralı bir halde kanlar içeri~i •. de cin hudutsuz bir iR sevgisi ve lJ5"1ru ve huzuru kaçan o biivük 
olan • clıınet~gı ıle maruf ka~ak istem.ış ise de bir lı.t lü \ azife asin vardır. Ülkeni'l tam Şefe sfalenn de gösterd" nlı l:ıJ 
bıçı.ığiyıe dıtarı deki karpuz öfkesini alamıyan katil arln.- , e kamil bir ianına mazho:ı.ı· bil·. sevgi haleainı arzettlgml 1a-
111r._a. xenıa.ıew:ıkım.ıştır. Bu sından taş atmış ve onu t<>iu tr -----------------------Juınrut YmiAiif, V~ .. bir yakahynrak kanlı bıçağtnı ü<i 

RUSYA'DA !'lriYle ~ ~ te- ffefa g·· ~ ·ne, üç de a da arka....,an 'M=naet ııağ ~ stna saplamak suretiyle ag r '* ~ halda e hl- yaralıyı yere sermiştir. --Bıış ta1·atı 1 incide -
liy)e Kematettine ~eli sol e- Ciuyetten Semra F~m dooıiryolu Kavşak noktası olan 
~ve mııkahij 'YUmruk 'Ostü başı kanlar ic.;er-s•n:t~ Salsk'in saptı içhl çarpışmalar 

taltJst et:ndltirY\llllnı1daıo ~ltınaıı Mehmet Elınde tulta · olmaktadır. Bir piyade tümeni 
- • A'U kanlı bıçağıvle süratle r. • Kuçevska.ya'yı zaptetmişt.i.r. A-

J 
' 

dan dl4&ft kaçmı~. ff.an ıı hnan esir ve ganimet m!kt m. apon ar kahvesinde oturanlar her n~ ka durmadan artma.'kta ve ileri ha-
dar Mehmedi örmUşle,.ı-:.:ı W. reltetiıı sürati dola,_vısi}le henüz 
<esaret edip y&kalıyamam.ş r- ıta.tıminler yapmak imk:A.nı hasıl 
dır. olamam.ı§t-:r. Ce.m:beı- içinde ka-

M'ehnıet han kapı mdan d1s.1- lan düşman lkııvvetlerlnin çıkış 
'1 çıktığı amada elinde bu!tnan teşEbbüsleri ile S<wyet kurtJl
bivri uçlu, tek yüzlü ve sa!'ı M?l' ma taa.rnızlan neUceım talmış
h hnlı bıçağını kapmın önün- tir." 
Jelti ıskaralı sel mazgahı11 at- Reut.er'e Gire 
DUf:tır. Ve burulan sonra Tahta Reuter ajanslilU\ hususi ır.u-
kalede akrabalanndan birı•t n babiri bildiriyor: 
evine gıderek saklanmıştır. Ci- Don kavsinde takriben 58 
na yet mahalline yetişen sıM i ı bin kilometre murabbaı geni ,,ıı
imdat otomob"ll Kema1""lt:ai ği:ııde bir aaıhada Bozkırlar böl· 
kanlar · ·&inde öfü olaru b 1 gesinde biribirine pek uzak. flç Dl'U\Wr~ ıwktada yani Batai&kde, Tsim-

Vakadan haberdar edıl "n z1 ~ya.'da. ve Kleıtsk~a'da 
Orta bil' saat içerisınde Met1 t ,.. üç büyük muharebe cereyan. et
di eaklandılt evden çıkarnıı~· mektedir. 
tır. Saat 20 de vaka mah ~l!ıneı ·~ Don'wı sağ ve sol kıyı
~""letı nöbetci llildfıiUJBumi n·lı- lan uzunluğwıd& başka 'birçok 
avinı O han bidise etrah ıcln mtıba.nDeler olm&kt.adır 
ilk tahkik.cı.tmı va Jmfbr. Iıcbi Sovyet gece yarısı tebli~ · 
adH Enver Karan maktuli\ ı:ın- "30 Temmuı gliuii kuVV&tle-
&.vene ederek defnnıe mü<:ıuie rimiz V-0ronej ve Sınolinsb.ya 
etmı(Jtir. çevreleriyle Batatsk ceıtUP do-

Vaşingtonda 
- Bas tarafı 1 ı.cide -

ğusunda ve Kletskaya ce1ıup 
batısında düşma.nla ç~
lardır.'' 

Gece yarıBl Sovyet tebll4ıne 
ek olarak neşredilen teltlli .Al
manların Kletzka.ya Qe'9I"eSinde 
~kesimlerden geri atıl-
dıklBnm bildirmektedir 

SWlll'lllllnarl 
StaJin orduya hitap ederek, 

mukawmet edümaıiDi, hiç bir 
zaman ve~ bir sebep tahtında 
ınevailerin ~ .ıs-

Londra, 31 (A.A.) - Rusv3. tem.iştir. • 
lllll Londra büyük e!Gisi M. Ma· Tanl~e Kavvetıleri 
iaki her partiye mensup mt!bll . ~ 
!ardan mürekkep bir hevet ö-1 '1'imogmko ~~cepheye ~K 
ntlnde Rua cephem. bakkın3ıı viye kıtaları ~:."· 
iahat YenDJI ve iuhatı mem- 08pRe. V~L + ........ ~a 
Dllniyetle ~. kad&rDon~UM~ -

&riiMta K....U tedir. 
Bertin. 31 (A.A. _ Yarı Vomnej kesimmde Rualsr 

1-ml bir ka~ bılJir;H ii&tüal:üğü muhafııza ~ 
JQr: .dir. Tmıoçe~ kuvv~~ bu: 

Sovyetlerin !ngiltere Bü~ii!k rad& bir meskun ma'llalli gerı 
Blç.iai i\f•ııskiein Londrada, A· -=·~•-1-=il-•_WI'_. ______ _ 
merıka Bt.yiik Elçisi Litv;nofun. 'd 
Vaşmgtond yap dipbmn·' Slovenya a 
tik teşebbilsler. Berlinde ~ov· 
yetlenn icinde c;trpmdıkbın git- r•~tani/I t net ..,,,,,..J 
1ik~e daha ziyade guçle.qen va- Yugo$lav BcıftJe.1cWnin 
~etin birer bllr anı ib1 te- lfpıtı 
Iakkı olunmaktadır Buı hnbc-=- Londra 31 (A.A.) - Lon· 
!ere gör • Litvioof bu öri.i • ıf.rada bulwıa.n Yugoslavya oo -
meler e&na8Ulda Ruzvelte Sa.- \'ekil mua'Vini Dr Krek P em
linin So y tlerin yükünü haf"f 1-e akşamı yaptığı b r dem te 
Jetmeır içuı derh harekete g~ aldığı son haberlere göre hal 
~flmeainJ ıararJa st y~ bıY ta- yan işgali altında bulunan Slo
k-bi tevdi etın Ştir. ·venya'da 130 bin ki3inin ılrül· 

Serklcloryan 
meseleail 

müş veya toplanma kamp'an
ı a gönderilmiş olduklarını ve 
beş bin kişinın de kendi ru m· 
leketk>rinde bapeedılmış bulun 
duklannı söylemiştır. 

A1man1ar tarafından işgal o .. 
ı ınan Slovenya t praklaruıd~ 

Almanlar 
Belçikada birçok yeni 

ha va meydanları ve iniş 
sahaları haznildtlar 

İngiliz hava hücumların fan 
korkulduğu tçm. 

Bu meydanlarda az· 
sayıda tayyare var ! 
Londra, 31 (A.A.) - Alm~ 

la.r Belçikada ikinci cepbeye kar 
şı müdafaa Plintannı tamam
lamak için birçok hava nıeydan· 
lan ve iniş sabalan hazırlanut 
olmakla beraber bu meydanlar-
da tf>k • uçak euhmduruyor
ıar. ÇinkG Almanlar tngWi ha
va :kuvvetlerinin dwamh hü
eumları esnaamda kayıplar ver
mekten çekimrıeıktedirler. 

Lorıdradaki Belçika iıstiM:>a
n.t ajansına göre AJman!a.r Bel
~aki meJdanla,nn ancek 
dörtte birini JmDanm.&kta ve 
diğerlerini ihny.t ~ mmo..a
faza etmektedirlıer. 
--~~->w . .-~----

Hindistan için 
yeni bir teklif 

"Gandi, Hint icra komi
teai azaları, Stalin ve 

Çan-Kay-Şek bulutarak 
Hlnt meselesini 
görOşmelidi rler,. 

. Bom'bay, 31 (A.A.) - Devlet 
§üıwruıda Avnıpalı ba. buln
nan M. Parirer bugün tJi!- teklif 
yaparak Gan<Uye ve Hint kon
gftei iCft lromitesi Ualan·ıın 
StaJin ve Çaııkayşek'lf> hıluş" 
rak Hindistan mesele& üzerin-
de göri.Şnıe1eı ini ist:Emiştir. 1 

M, Partrer teklif edilen mill'fı-
kat yapılıncaya kadar kon-:re 
icra komitesi toplantı•anııuı ~~ 
hir edihpeaint de ileri aünnüe 
ve demi§ıt:ir td: 

lrındista.n bUk6meti seyahat 
i!lini tıımzim eclfti)ir. Stı\Im1e 
Çankayşek Gandrtln yaptığı 
ta"V.Biyelerin Çinin, Rusvawın 
Hindist:anın ve diğer müttefik 
memleketlerinin menfaat!.erıne 
uygun bir şekilde icra ed:ilmt-si 
için kend.i.:.ine yardım edecek 
mümessilleri tayin edebilh ler. 

Mar8811 Pallt 
Dün Büyük Elçi
misi kabul etti 

(la 160 bin ki11i Almanya. Po" Vifi, 81 (A.A.) - Mareşal 
lonya ve Hırvatistanda çslJ_ş. Peten, d,ün Türkiyenin Vışı P,u
mak üzere sUrülmötlerdir. Bur. )iik E1çJ8i Behiç Erkin'& kabul 
dan baJjka Maıibor ve Blet ~ ıetmş:ir. 

hirlerinde 1064 tutak ku~una 1 ·ııer• IJuluAa 
dizilmişlerdir yed köy ma g:oı n 
nıiyle yllılmıl} ve butWı ·iıı· • 

man, saa . daM pek çok arta a.. im_..__ A ri'-- AMua, il CY.n SiM 
caıttır. Çllnkü onuıt. için ba aesa 1Rll!"' me "91• • bllarindml.) - lstanb.I k• 
memJeketia aaadetinden ve bu lngüiz *wvetleri miirtt itrti7acı w beyaz 
milletin refahından, sizlerin l'8- gönderiliyor m11llrai«ndmda .Utadı 
hat ve huzurunuzu teminden Çunkin& 31 (A.A.) _ Reli kamJann ladtği matfuna1 
başka hiç bir emeli yoktur. R---- Çind-'..z h·-... ~ • lleaı 'D"._ dcıid .. -. 

Arkadaşlar. •UDYÇ&I. U1 gıg, .UJ:Ral uı lll ..... lJe nwee>ewd ta 
'M"BiJ1 :M. Langiıiu Currle, 1n- la.nan kok k6mtirü nWd'.8 

Hepiniz biliyorsunwı bazı f.IJ· gJtız ve Amerik& ordularmın ~ tin tmliı ............. H 
Jrmtılarımız oldu. Millet haya-- ille gitln* ii7.en Hind._ ar- İatanbtıl& ...._ edllal 
tında öyle sılontılann ehermni· kın tudhwie eeklildeıini möyl&- mi.iri mütan 90 bin ton 
yeti yoktur. Elverir ki MHletm ait 

1118 
bhıwnan ""'- Mktıderl- t...a g&'& t..Dmı ll&nüı-

bilnyesi, ruhu sarıulmasm. Ra.ı.ı YZD ı-ı..... 
kötü ruhlar ç kabilir ve ırıille- le tecrubeli generallerinia Ja.. cmın ....... ~m1aes•111nıa• 

_...._ taanıız - -4en· ,__ edilecektir. tin güzel terbiyesini ist ımtRl" yv~ n> °IWU' -

etmek istiyeııler olabilir. Fakat ~~.;! ~~1!~ Al IHrsm yaka 
onlar bilsinler kj Türk milleti -.-., ....,,, 6...._.. 

~diler~e asla tahaınW\l eM- = ~~= a!:::';;! Y: ~ 
~-ecektır. tir. .,., alı ....... 1ıl 

İşte bugün a bğ•~ız ~ 1~ (.'Wijta W Jfra 
sadt müessese de eümhuny~tuı Kurbağall dere taruaeat atmı ~ Ablta yalral 
diier bir çok f yd lı e lerı a-
rasında. wer alaca tır. Bunlar Kur~ağahdereye umn ~c eı tır. 

ı . . d nben eıvannda bulunan nıcs- 11 ... yuwa tla•rek · 
dan birisi olacakt;r. Denızlı ve ken1erin p s su mecralan aktı.- n.11 -,- r 
E•re havzası, hatta bl1 ün m "m iı bi derenin sfüiHrJ ditlı rü- Heybetiadada oturan 
leket bunun feyi,.li netic:l~'"l!l"' .t ne mansap kısmı ta.m'.\- oğlu )litt.iyadi ~ 
d_en faylad~ac~r. Birlı~mı. me11 dohn.Uf ve dere aPı 1.ır yuyu ıt.amir ederke.n iıçiaıe 
s. ızlere ve Turk milletine ugu~ ,.-ar halini almıitır. 

1 • ~. llall dwwır ıu o sun.,, 8u sahne muzir gQrükn ,. ~C>amU(ıWr. lılilU 

AFRIKADA 
- Baş tarafı 1 incid 

1taıJaa reııaıı 
İtalyan tebliği şudur. 
''Düşmanın El Alameyn'in. 

cenubunda yapağı ileri hareke
ti mttfrezelerimiz sarahtltle ge
ri pnskürtmilş!entir. ceıme-.ıın 
diğer kesimlerinde iki ta.raf a
rasında normal keşif faaliyetle
ri olmuştur. 

derenüı ıslahıaa kazar veı·ıl- cesedi yeti§en itfa.i
miştir. İlk olarak dele tal'iMl - -.,
cak \'e su denize alntılanktır. dau. ~ Adliye. 
Ve hiç. bir meora. ve pis su bu tuafmdaa gömiilim.esİDe 
dereye iaa1e edilmiyecekfr. 'ftri.lmiştir. 

Devlet Dloizyonın L u. M. llblın 

Tobnık müstahkem mevkii A 
İngiliz tayyareleri tarafmdan 
bomba.rdm ı• n ed:ilm.i3 bunlar
dan biri hava. bataryalannm a
~ ile alevler içinde d~ül
mUştür. Ha.sarat mabchıttur." 

Tobnık'a Yapma Alwılu 
KaJıirey·e göre, çarşamba • 

perşembe gecesi ağar ve orta 
bomba uçaklarından mü:re~kep 

bUyUk bir Müttefik te§kili Tob ı-.----------~-------4 n1ğu bombanhman ettikleri !a· r• 
kit limandan sarı aleıvler ,.uk
eelmişt:.ir. Neticede birçok mfi
Wder olmuş ve doklar bölg~
de yangınlar çıkmıştır. Bu yıın
pıların 1M*ol tesislerinde çık. 
tığı tahmin ediliyor. 

Pravda diyerki ı 
- &§ taf'flfı 1 inct46 -

ıı, sonra d& mağlup ~ız. 
Kmlordu için yalnız bir t.ek pa· 
nla vardır; Olıısıek falaııt bir 
admı bile gerilememek .. Cedle· 
ri.rniz böyle çarpı~tııa.r. Rizlcr 
de böyle çarpışmahyn:. 

TBrk pzeteciterinin 
Miinihtekf ltlfdkltfi 

Kllnib, 31 (A.A.) -Türk ga-
21Stecllerinden mürekkep he;Jet 
dün Münihe gdmiş ve Vier Jdl· 
~iıten oteline inmiştir. Mı.. 
eaıfir}e..r şerefine 'erilen •· 
mimi ziyafette Nasyoml So&ya
list partisi matbuat pbe&i d· 
dtirü M. Elgen Jılaler, Naayogal 
Sosyalist harebtinin merkeg 
~de Türk gazetecillriai ae-
18.mlamıştır. 

Türk mjaa.firler cuma sa'balıı 
Ba.vyer~ dağlana.da. mr ger.inti 
yapn.ıflar ve Teekireben'den 
~ Gamıjaoh'i ziyaret et· 
mişlerdir. 

Festival lwlsaıca11 

HBEOAY 
ORENZ 

llBK 

ff av11e1 Gedikli Ohnık lstiy8* 
1926 e 341 dotıwnlulardan c: kını lkmil edenleı· sevk edil 

muracaatlan. (lt1?1) 

lstanltul Leıazım Amirliğındaa Verilaa 
Askeri Kıtaat ilanları 

Ka.palı IJU'f ~ 2394 ton 
sığır \•eya kLyun eıt1 Y. yahut 
~ caWı olaralt alın ak
tır. Evsaf ve 'hususi ~ariyle 
testim .maballeri kemli onda 
görlllilp agrenileDilir, Etlerin 
nev'ine gôre muvaıkkıat t mhıat· 
lan apğıda. ya.zıh pklldedir. ı. 
ıaa.ıs 22 8/942 eumartesi gü
nü aaat 11 d& yapla.cağmdan 
taliplerin JhaJe saatinden bir 
saat evvel kanuni vesikala~~e 
B.aıtişede Yedek ~ • 
hında sa.tın alma komisyonuna 
muracaatlan. 

Sığv eti 
~~ 

70.115 
.Keyaa eti 

remı.tı mawldcahs 
~8.MS 

Olmhmda &bnamaa k 
auna mtlraea.atıan 

(esi-
••• 

ler~::~~u:~ ~~. iş ve Amerikan Jllllralleri 
Atuüm hareketlerine r n ~ 31 (A.A.) --Birl8'ik --------~-: 
hürriyet için mucadelenın ~· Ameri.kahaY&tmnetıeriae men r SATtLlK BOVOK ~ 

1000 ton tel balyalı kuru ot 
kaı:-h arfla eksiltmeye kon· 
Jlllllbır. lhaı.i 21 S/M2 Cu· 
ma günü saat 17 de Eeşa.ıı.da 
Aske i Satınalma komiqmWD• 
da yapılaeakbr. Talmaia bed U 
55 000 lira ilk teminatı 4:125 Iı· 
radır. Taliplerin blıwil ~eei· 
kalarile t.eklif müt1JıP'anm ıha. 

vam etmekte olduğlmu ıtat· BU.yük~ mta- a• .... & 
nll§tıı'.. ~ lırııımntan• ~l Bakkaliye .. .._azaS& 
Nazırın bu ifşaa.b Yug V· Sparetz bugün .isimleri ap.ğlda lılıurtaaıt-m teıklllth ve hal 

va Başvekili . ~· Yuv~v ~ ı• ~ Amerikan pneralerinin hazırda iyi ııle• vaziyette 
.ıuıl'lllanm&Sl ıçın tertıp edilen BiiyWt ~ hubnm~- KalyoncukulluOunda 
bir toplantıda vaı>ılm ı:ıtır larım aö.yta• ·p:r. BmaJar Biri&- 11 - 115 ..._ 

.. -ı ... _____ tik .AJneıı:ika hava serviıR ~· Bavalln flonoani 
·- ..... -_. mutanı Tümgeneral Frank, Bır- :ı"'lfl• 

Nuri admda tlılrild, '1'l!ı1ıiı'5- lelik A.wn«dla llaft • eervisi Maıtuw. •talWma 
fma. gidecek 8'm Bu1m ftPU- JnmJbm ~r' Hunt.er, delayıeile 
nıada ~ lıiri9tBiD... .... m.ıte1ı•me wıiııi komu- DEVREM aATILIKTlft. 
vuJunu ~ ~ .. ,,_ -.a ~ o..+e ve A
,...,Hlhııe )'*-lemmFJT. Nuri -merika orduları ı... b+ut
oünnil mıethut .... _... 91 ~ Ba'"7'1 ........ 

TalipWfıı ıneıak1lr •d Ul 
mfiracaatım. 

W9W ........ ""Duncw'dr. ·--------.ı 

le. saatm~;,:at evvel ko· .--A-s•k•e-ılllt-----ı 
mısyona {ili - 8255) 

• • • 
Pazarlıkla lDO -. kuru fa .. 

sulya aıuıacak.Ur. B6af vt h11 
..ı ~ komieyonda gört1· 
lebilh'. hM 1 81842 Peraem· 
ile gblt aut 1' de Y'Alll!t 
imdan tallpleıria kati ttıtti181-..-..~ 
larile ~e Y..WC. iall&Y 

·~- .. -= 331 ••='u ve lıualarla 
JQe t6lli tdlrin l1k ve soın 
Jan 1111190 Co.ml ~o 
m1J'mler bıılrkJIMll AlkerUk 
allDUll Cila mdtleri Wbtk 
<.W;Ur, Blt ~ daWlilft 
1.1"ıır. 
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Cazgır, Memişin e.rıka.dB.§}arı 

gittikten sonra Rospablara dö
n.erek: 

- .Agalar, neden Wyle Y~ 
11§ düşünüyorsunUıZ .. 

Diyince, ağalardan 'biri: 
- Neden usta.? .. Reddetme-

miz d()ğnı değil mi? 1 
-Hiç değil. .. 
- üst.üste g11ree ohır mu!. 

Yarın bir de Kel M:em.işle g1).. 
~ yapabilir mi Yörük.. 

- Bcıl gibi ya.par ... Hem de 
lıiç üzülmeden.. Sonra Kel Ye
mişle yapılması çok iyi olur. Z&
le.n bunJ.ar Yörilk Ali için bura
ya gelmişlerdir. Talın O:\ları 
ba.~altına atmıştır. Şimdi Mus
tafo.yı nasıl ol.~a Yörük A!i ye
ııecektiı·. Bıra:kalım Kel Me
tni!1i de mağlup etsin. Bu suret
le Yörlik Ali, hem ba.~ltwı ve 
lıeın de büyülk ortayı ternWe
ın iş oh:ıun ... 

Dedi. Fakat köylillerin kafa· 
Bl alm1yortlu bu işi .. Çünkü Yö
rüğiin bir ha.taya uğramasın
dan korkuyorl:ı.rdı. 

Biitiin bu, el altı konuşmala
r, devam ederken ba.<?altı güre
§i de devanı edip duruyordu. 
Mustafanın yavaş yavaş dura
ladığl, kesildiği v.e müdafa:ısını 
bile giiclükJc la pmıya başladığı 
görüliiyordıı. Tam ile saatlik 
bir bot?'lışı11adan sonra Muntuia, 
ol.nuştu. Artık tam mana.siy
le Yörük mey<lana hakirndı. 
J{ıama.z Yöıi.\k, meydana. h;ı·kim 
olduğunu anlayınca, bojtn gibi 
böğünntğe ba§ladı. Ustlıste 
çırpınıyor ve, kalın sesiyle na
ralar alıyordu: 

- Hayda Mustafa be! .. 
- Hayda m~1.llah be! .. 
- Hayda arslanım be!.. 
Bu, naralar hep alay idi 

Mustafanm yiireğıne ındirmek 
içiııdı. Yörük Ali, dıpdiri idi. 
Güre:;ıe yeni ba~lamısa benzı.:r01· 
du. Ca7..gır, k~hkahayı srılıver
di Rooµalılar da memnundu. 
Cazgıra sonıyorlanh: 

-· Usta! Yöri.iık çok keyiDL. 
- Oluyor ~;meli ... 
- Must.-ıfa bozuluyor. Mı da· 

fanya bile me.<·ali kalmadı. 
- Ş\mc.li bltin'!\:ek işini . Ol

du bu, ış ... Yöıüğü aörüy•·r:,,un 
ya ... Giircsc yeni ba.5la.mı.ş gıbi.. 
Daha cm Kel Memişe kanıı ko
yar o ... 

J edi. \'c hakikaten çok ~:e~
medi. Y<>rük Ali, Mustafayı to
parladığı gibi sürdü. Uzun Ha
sanla, H~ 1 hayret içinde kal
nııslardı. H<'r ikisi ele Yörük A
linin tam bır ~hfü an oldug1..
na kcıtı~ e le hülm1etm1:J• r(H. 
Buıdaıı S( ı r~ bu delikarhı ile 
bnşa1tında bo:'.:ıu.ş:ı.oaklardı. 

Yür iık Ali, Mustafayı çok 
sı'ınııt~li. On adı:rn kad:ıı siir
dükhn sonra budayarak allına 
ak1ı. Dcı~n snrmnyı bastı VP., 
g..üntC'yı ılolduı\lu. Mm,t'l.fada 
da -.uıaca~. tııtıınn1.:ak hal kal
nıarnısb. Yomk Ali, ha:-.mmı :ı
sa.ra Lm· elde aşırclı. Mıı<;bfa 
~ırtu,,ti.1 nü. ·prok mağlüp ol
du. 

Mu taf ~. olduğu yc-rtlen gü~ 
1< lrtı. BıtıJ. bır hain<' idi. Yô
ri' .ı\li lı 1ını llrucaldıy.u·nk 
müsa:faha dti. 

F alt ~rcs' bittı . Yt l iilr 
Alı :a· d(; fa olarak hiiyi.lk bir 
giır ·te b:tş..ı.lb.m Ct-atlr qatır al
nıı." olıin. Yôtii1< Ali, yednrı gel
d . J .<ı paıl.ılnr onu nıpiiyor ve, 
~··•.nyorJ,,nh. Kel Menıil:1in gürc
~:rıc · n bclısetmiyorlıınlı. Cuz
gı. ora.rla yoıktıı. J~cış ıx;hlh:a?
l:n ı nıcydn.na. ça.gırmak ıqın 
kaz· ıı dibine gitmi~ti. Cazgır, 
b:ı.gınyor<lu: 

- Ba.şa. glire~elrJE'ıt· meyda
n.! .. 

ı;a.ş.ı. gün1f:.('00k}er içinde meş 
bur Pomak Dcli Murat ta ,·ar
ch. Allnıh rahmet eylesin, Yorü
ğün K;unal>at baştlu gliı-eşini 
'lxın'L hilrny~ eden Dc-li Murat
t.ıı. Deli Murat., Yörüğü çok 
severdi. Yürifü Ali, Deli Mm·adı 
\iç kere ma.:;ıup etımi<:ıti. Deli 
Lfornt medıum, nasıl yenildiği
ıri hk iiziıntii duymadan bana 
anlat.nu~. Dcli Mu.ı-at, Yörük 
Ali i<;in ~öyıe söylerdi: 

- O, Si.lltan .Am ~rinin 
A.rna.vutoğlusudur. 

Bh ~ün, bundan otuz sekiz 
sene ovvcl Deli Murada ooı muş
ıunı: 

U ta ı y··...::.ı,"' Kel A ıu.... - S .•. Oı~ ~ 
arasında. faı k ... 

o. bana f?Öyle cevap vermişti: 
- Birisi yırtıcı arslan ... Ö-

bürli yırtıcı kaplan!.. 
- Hangisi d:ı:ha ustadır! 
- lkisi de .. 
- J!":! .. Nası:l olur <la fü:?l Ali-

ço, Yöri"ığ:U m.eydalM'.bn çıkara
mıyor? 

- Hn! .. Kol Aliço.. Yalnız 
sağ güreşçiydi. öteki ise her 
ıt.~rra!tan güreşçi. Aliçonun us
ta.lığı ve, zorudur Jri, ıancak o-
:nu maglfıbiy&ten kurtarıyor-

• 'alı. Aliço, Yörükten yılardı. 
Kimseden yıbnıya.n Aliç-0, Yö
rüğün lfifı olımca: 

· - Bını.1· şu bula.5!K hmfi 
t>e! .. 

Demi. ÇUnkU. Yörük; ~ 
il() lcada.r kavi v-e, oe&.U' ise o da 
o kadar cliretkar ve şeci idi. nıt 
başa.it.ma, çıktığı Karnatat gii
\l'eŞinde Yörüğü baştan nilıaye
'te kada.r hepimiz takip ettik ve, 
baş pehlivanlar şu karara var
dık: 

- Bu, delikanlı yaruı öbür 
gtın hepimjzin başına bela olaı
cak.. Yörük, o kadar c:ı.nlı ve 
sevimli gili'eşti ki, hepimizi. ken
dine bendetti. Başaltını sildi ri
pördU. 

Kel ll.emişle olan güreşlerini 
de bana, Deli Murat anlatmış
tır. Gözlerzyle gördüğü bu gi.ı
reşi ~ c:anlı tasvir etmişti. 
Hey gidi Deli Murat heyyy! ... 
Seksen beş yaşında kadar var
dı. Faıkaıt dipdiri bjr adamdı. 
Otuz ıbeş sene ıkadar evvel sefil 
ve, perişan vefat etti. 

Şımdi gelelim Kel Me:miş ve, 
Yörük A1inin iddialı güreş de
dikodusu na: 

Caz.gır vazifesini yaptıktan 
sonra, Rospalıların yanına ~i
di. Kel .Memiş meselesini açtı: 

- Yörük, Karn:ı.bat ağalan 
ortaya bir tay koyuyorlanmş ... 

- Ne için? .. 
- Seni Kel Memişle güreş-

tirmek istiyorlar. 
- Kel Memişlc mi? 
- Neye hayret ediyorsun 

be? Ortada tay var... Sonra da 
d~l'si.ni venni~ olursun? 

- Kimler güreştirecekler? .. 
- Karnabat ağalan. Her hal-

de Kel Memişin taraHarlan is
temiş olacak .. 

- PekruL. 
Deyiııce, Rospalılar derhal 

itiraz ettiler: 
- Olmaz Yöriik Ali ... 
- Neden olma:-;ın be? 
- Nenelazım sen.in? .. Mağlup 

ohnuş bir pehlivan ... 
- Olsun ... 
- Hem yorgun~un ... 
- Elham<lulillah yorgun de-

ğilım ... Demir gibiyim. Kel l\~e
mi~e yetecek !kadar kuvvetım. 
var ... 

- Yapma. Yöriik ... Geçip gi-
deüm yolumuza ... 

- Yoo .. Madentki güreş isti
yo!'lar. Bu·a·lüı kaclı derler. M~
mL:?in oe hakkını vermek la
zım . Buraya kadar benim için 
gelmi" zavallılar... . 

- Sana laf anlai1lmaz ki, 
ooban ba.şa çıkamıyor seninle, 
biz mı ~ıkacağız ... 

Dt.."<JilPr. Ca1.gır: 
- Bırakın güreşsinler... Yö

rük <l.oğru sijylüyor. Ba.'1altm
oo.n' bir tay aldı. Bir tay WL bu 
güreşten alırsa iki tayla köye 
gıdersiniz ... 

Dedi. Çok geçmeden .Kel M:
mi::.'in arkadtU?l:ırı g-ckUler. Yo
ri.i!klt• selfı.mla!?lıktan sonra: 

- Yörük, I<arnahat ağaları 
ortaya bir tay koyuyor \•e, sizi 
Kd Memişlc güı estirmek isti
yorln r. K.ıbul edersen olacak 
bu iş ... 

- Pekala ... 
- r a rm güreseeeksiniz '. .. 
- Ne vakit isterlerse! .. ls-

tel'lerı:ıe bugün de yaparız! .. 
D yince, }.fam.işin arkadaşları 

güldüleı. Yörük Ali ,aldırış et
mNli Yalnız Cazgır, dayanama
dı , söylendi: 

- Ne güfüyorsunuz be!' El
bet lbugiın de güreş olabilir. 
Yörük Ali, palavra mı atıyor 
1.anm~liyornunuz?.. .. .. .. 
Memişin arkadaşları uzuldu

ler ve mu k<ı be)c ettiler: 
-.- Yqo ... BUllun içi~ .de~il ... 

Ai:,ralar, güreşi yarın ıçın tsti
yoü.-ır da, ond~_... . 

- Siz, Muruşı daima yorgun 
ve irzy;ün görüyorsunuz! 

- Hiç bir vakit. .. 
- Yarın öğleden eonra mı o-

la.cü giireA.? .. 
_ Bilmiyoruz... Her ha!de 

öğleden t;0n.ra.dıı·. Bir kere a.ga.
larla lkonuşma.lı. 

Droiler. Ağalarla konuşuldu. 
Güre.(Jin öğleden sonra o1ınasına 
kara,; veıildi. O gün baş güreş
lıeTde Pom.ak Deli Murat Yarı-
cıyı yenmişti. ' 

• • • 
Pomak Deli Mur-.ı.t, bundan 

otuz sem sene evvel bana Kar
nabatta geçenleri şöyle anlat-
mıştı: 

_ Ben, güreşten sonra Yö-
rük Ali~ çağırtm.ıştım. Onunla 
konuştuğum zaman bana şunla.
n söyledi: 

_._Usta.! Kel Yemi~ güre-
eece:h>"iz ... 

- Ned«ı. ? .. 
Diye sorduğwn vakit o, ba.-

na: 
_ Karnabat ağa)a.rı ortaya. 

bil' tay koymuıılar ... İddialı bir 
güre..., tertip etmişler. İkimizi 
~ekler işte! .. 

· Dedi. Ben de: 
_ Dur bakalım.. Bir gideyim 1 

ağalan göreyim, d€dim. Ağ-ala
rm yaıııns. gittim ve, Ka.r~abat
hların bas ru; ı Bacı H usmen 
a-~yı ~ol"(' 

lstanbul levİtzım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilAnları 1 
.A§ağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmelcri llizalannda yazılı gün. saat ve man!ler

deki Askeri Satınalına Komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mck 
tuplarını ihale saatkrinden bir saat evvel a.it olduğu komisyona ven:neleri. (567 - 7908). 
CINSİ Mikbrı Tutan Teminatı İhale Gün, Saat ve Mahali. 

Taze fa.sulye 
Patlıcan 
Y C§il domates 
Kırmızı domates 
Sivri büber. 
Odun. 
Tezek 
Odu.n 
Koyun eti kavurmam. 
Sığır eti kavunna.sı 
Koyun eti kavurmas:ı. 
Sığır eti kavurması 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 
Sığır eti. 

Kilo Lira Llra 
~.000), 
24,000) 
24.000} 
24,000), 
5,250) 

1,000,000 ), 
1,500,000 ), 

500,00r} ), 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
13,50') 
13,500 

853,00<»1 
85-2,000), 

25.775 

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

1934 

1650 
1388) 

938) 
l388 )ı 

938 >. 
1170) 

780) 

10/8/942 16 Erzunım. 

10/8/942 16 Kt.\l'S, 

10/8/942 18 Ardahan. 

10/8/942 16 Ardahan. 

11/8/942 11 . Devrek. 

1Y/8L942 15,30 Edremit. 

Aşağıda yazılı mevadın ün.ılı zarfla eıksiltı:nderi hizalarında yazılı gün, sa.at ve mahraUerdelıi as· 
keri sa.tin a.lm.a komisyonunda yapılac:1ktır. Taliplerin kanuni vtsikala.rivle teklü mcktupları:ıı 
ihale ı::;a.atlerinden bir ~a.t eV\•elait olduğu komisyona vermeleri. (532-7763) 

Cinsi 
Koyun eti. 
SıP.ır eti. 
Patates. 
Bu.Iy:'.. saman. 
Döküm saman. 
Balya saman. 
Döküm sam.mı. 
Odun. 

Odun. 
Muhtelif nakliyat. 
Odun. 

Mikt.an Tutan Tf'ıniııa.b 
Kilo Lira Lira İh~ gün, saat ve mahalli. 

25.000 25.000 1875 ) 
25.00 17.500 1312,50) 4/8, 942 10,30 Adana. 
74.000 25.160 3800 7 ., ,, 15 Tirilye. 

220.000 36.000 2700 
. 220.000 21,600 1620 

400.000 20.000 ] 500 
400.000 12.000 900 
500.000 1425 

500.000 1425 
1221 

300.000 Hl.500 1463 ------

) 

) 12,," 
) 
) 10 " " 

4 ,, " 

5 il ., 

4 " " 
5 ,, " 

17 Sürt. 

17 
16 

Siirt. 
AJı:ç1burgaz .. 
Çiftliği. 

16 ,, ,, ,, 
16 K-.ı.rs. 
16,30 Kars. 

Aşağıda yazılı m('V .. dın pazarhkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki 
Askeri Satınalma Komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komısyon-
laı·da bulunmalau, (648 - 8216) 
CiNSi MiJ-trırı Tuiarı Teminatı ihale Gü11, Bant ve Ma.kalli. 

Kuru ot. 
Kuru ot. 
Kuru fasulye. 
Motör kiralanması. 4 
Taze bamya. 
Pa.tlıcan. 
Büber. 
Domates. 
Taz.e fasulya. 
Kabak. 
Baş soğan. 

Kilo Lf.nı, Li.rcı 
300,000 21.000 3150 

1,000.000 75,000 11,250 
50,000 16,300 

adet deniz.· iç.in. 2 ay müddetle, 
4000) 

18,000) 
11,000) 
3!5,000) 
19,000) 
35,000) 
21,000) 

5/8/942 15 Balıke~ir 
17 /8/942 16 Gelibolu. 
16/8/942 16 Gelibolu. 
4/8/942 15 Gelibolu. 

10/8/ 942 16 İzmir Lv. Amirliği. 

A-ıağıda yazılı mevadın pazarlıkla cltsıltmeleıi hiza.Jarındn yazılı gün, saat ve mahallerdeki 
Askeri Satınalma Komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyon-
larda bulunm.aJa.rı, (656 - 8256) 
CIN.51 M1kt<tn Tılfaı ı Tonıitıarı ihale Gün, Saat ı•e Mahalli. 

Kıl-0 Lira Lira 
J{uru ot. 500,000 35,000 10/8/ 942 10,30 
Sığır veya koyun eti. 7 parti. 2500 375 5/ 8/942 15,30 

E~kişehir. 

Saman. 7,000000 420,000 20,550 7/8/942 16 
Hadlmköy Muhaköy. 
Konya, 

Saman. 500,000 ,30,000 2250 7/8/9J2 14 
Kum ot. 21500,000 250,000 13,750 7/ 8/942 16,30 

Konya. 
Konya. 

Zeytin yağı. 3,000 3960 5 ' 8/ 942 14 
Ayaktan koyun. Baş. 400 kilosu 70 Kr. 4/8/942 14 

Hoşdere köyü. 
Yalova. 

Patateı;. Beş pnı ti. 12,500 418/ 942 15,30) 
Darı. Beş parti. 12,500 6 8, 942 15,30) Metris çiftliği. 

Soba Yutvırlak A tc.'f Düz Ate{ Ho1:><' Roya-8ı Sa.ç Levluı Soba Boı·wm 
Bo-r"!ı.s-1' Dirsek Tuğw~ı Tuğlası Kil..:-ı 5 fık ~acı 

488 131' 108 16S 4 5 500 Liralık 
Yuk:ırıda yazılı l7) kalem malzeme pazaılıkb €ksiltmPye konulmuştur. Eksiltmelcri 5;8/ 

942 Çar~anıba günU saat 15 de Yassıviıan köyüı de.ır; komisyonumuzda yapılacaktır. Eksiltmeye 
isteklilerin muayyen gün ve saatte komisyonumuza ~elmeleri. (665 - 8265) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla E-ksiltmeleri hizalarında 30 7, 942 de ihale,.,,i ilan olu-
y<ızılı gün ve saatlerde Hadıınköy Uşaktabya Askeri Satınalnıa nan 300 ton undan makama i
komisyonunda yapılacaktıı , Taliplerin belE vakitlerde komisyo· ma1iyesine bilip çıknıa.dığındnn 
na gelmeleri, (657 - 8257) pazarlııkla münakasaya kon· 
C/NFıl Jl!ikt<ırı Temirc<ı..t: /lttur Giin tıc S(tali mu~tur. Evsaf \'e husu,;i liart-

Baş ::;ağan. 
Patlıcan. 
Bamya. 
Kabak. 
Dcmateı;. 

I.füheı. Taze. 
Yeşil m€:rcimek. 
Kuru fasulye. 
Nohut. 

Lirıiltk Lim lan komisyonda gör ü1c~,iliı'. fo-
2500 375 4;'8/942 15,30 tehliler ihale günü 100 kılo un-
2500 375 4/8/942 16 dan ne kadar makazn:ı Yeıcce>k-
~00 120 4/8/942 16.30 !erini Ye kilosunu kaç km uştan 
500 15 4/8/942 17 yapacaklarını bildireceklerdir. 
900 135 4/8/942 17,30 !halesi 11 8 942 salı günii :mat 
300 45 4/8/942 18 10 da yapılacağından taliplerin 

2500 375 3/8/942 16 kat'i tf'minatlariylc Harbiye<le 
2500 375 ~/8/942 16,30 Yedek Subay okulun<la sahn 
2500 375 318/942 17 alına komisyonuna mfü~Jc:aat.-

• * * lan. (663-8263) 

İŞÇİ ALINACAK 
BOYOKDERE 

Kibrit Fabrikası 
MUD.ORIYETINDEN 

Kibrtt Fabrikası için api1da yım.lı ıartt•r albAda eri<ek., kadıfl 
fCOUk lıtçi altnacaktır, 

1 - Tekmil febrlka i:;ı~krıne i§ ıil.aleri paı·asız 13mık öi1t 
meği verifü .• 

2 - ÜCRETLER: 

A) Erkek lJÇilere: 

Normal me!:ai saatleri icl-a erkek JIÇilenı yaptırılacı.k ıeın Jll 

1etine göl-e saat başı.na ücret hi&abile giindo 
nışa kadar. 

B) Kadın fKllere: 

Normal mesai aa&ri icin il.adın ilÇüeft ~cok ~ 

tine göre 75 ~tan 110 kurusa kadar. . -

C) 12 yaşından 16 yaşına kadar ol.ın erkek ve kız çoeulclarıı: 

Normal mesai saaUeri için çocuk i~i.lere saat başı fü:rctA tl~ 
6~ kuruş. 

D) Tahmil ve Tahliye, Avlu l19lle.-I: 

Bu kabil ~lerdc çalı:;;unlı:u·a 1~n mahiyetine göre lrıO ku.r.ı;;ıifıll 
kuruşa ka.daı'. 

E) Fuıa Mesai Oeretle.ri: 

Koordinasyon heyeti karariylc fabrikanın günde y&pauıgı 3 1 

lık fazla çalı~aların % 30 ~ru:n ilave edildikte normal :mes<ıı i}e 1 

170 kur~ kadar, Üt.Tct alan b~ i~çiye 150 den 250 kum~. Jt 

75 - 110 kuruşa kııdaı· alan bır j~~·iye 110 - 160 kuru;;a knJa 

kuru:; alan işçiyi:! 95 kuruş, 150 ·-170 kun.ı~a kadar alan .i:f.i~'l)e 2 

250 kuruşa kadar gtindelik verıle~ktir. 

3 - Kanuni vergiler ~c;ıle:e ait olmak üzere ücrHl~r 1,.br1lia 

hili t~linı:-ıtnanıesinde yazılı hükümkrc göre her 15 glind( b.U' 

~ - lşı;iler, y:ıtacak yerlerini kendileri temin edeı ler. 

li - Tcılip ol:mlann Bliyükdcıcdc Bi.iyükderc - Bahçe1J1y 
üzerindeki kibrıt fabrikası rr.üdüri;ıretinc nüfus tezkerele 1 •,e :ıl 
toğral1a beraber mi.iraca:ıt el!.1eleri illin olunur. 

Tesviyeci, Tornam Frezeci Almacal< 
Kibrit imal eden dairelerde veya fabrıka tıın1irhnı,c•5!..'l<le 

nist \ e makini<ıt mua\';ni C1lar.1A: ça1ısmnk i.lzerc öidnci sınıf te"' 

tornacı ve freıeciye ihtıyac; ,·ardır, F:.ıbrHcada yapılacak imtı:t:ın fi 

sınde göstere<-ekleri elı liyete gör.;"? nı<ıus 'eya saat ba11>1 uerdk ı 

edilecektir. Talip olanl:ınn ,., s:ıildle birlikte Büyiikd 

müruca<ıtları ilan olunur. 

thamiye 
n.r.ımıye Miktarı 

Adedi Lira Lıra 

20.000 2.0.000 
2 10.000 20.000 
4 .. 5.000 20.00'J 

20 2.000 40.000 
40 1.000 40,000 
80 ~00 40.000 

'co ıoo 40.000 
400 50 20.00Cı 

2.000 20 40.000 
4.000 10 40.000 

P.0,000 2. 160.000 

b6.947 YEK ÜN 480.00J 
T, nı bılet 2, Yanm hile>t 

.A.cağıda yazılı inşaatJanıı kapalı zarfla ek:-:lltmeleri 18:8~ 
g42 Salı günü hi?..alarmda yazılı saatlerde ~onyad:ı. Askeri Satın
alma komisyonunda yapıJacaktıı·. Taliplerin kanuni vesikalarile 
teklif mcktııp~arım ihale saatinclen bir sa.at evvel komisyona 
vermeleri. Keşif ve şartname ı İstanbul Lv. Amirliği Satınalma 

Kapalı zarfla 65.000 kilo so- ı 

ğan alınacı:ı!ktır. Bir kilosıınn ============================:=============::-: 
17 kuruş 50 santim fiyat tah- , 

komisyonunda da görülür. (658 - 8258) 
l:"' apıktrok i-1 H <..ş fi Trnıinats lha le 

Lfra Lira Saati 
Erat pa,•yonu. 
Tavla. 
Hamam. 

!6,488,52 3486,64 15 
36 021,0~ 2701,58 16 
7,986,56 599 16,30 

• • • 
Aşağıda yaz.ılı mevadın pa~arlıkla eksiltJr;e)eri 20 / 8 · 942 

Perşembe gilnü saat 15,30 da Metris Çiftliğinde Askeri Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ~m vakitte komisyorıa 
gelmeleri. Evsaf ve şartnamesi Ankara, Izmir, İstanbul Lv. A. 
mirlikleri Satınalma komisyonlaı·ında da görülür. (653-8253) 
CiNSi Mikta·n Tutan Teminatı 

T<>tı Lira Lira 
I{eçi boynuzu. 
Hayvan inciri. 

100 21,500 1612,50 
100 23,500 1762,50 
• • * 

Kapalı zarfla 85.000 kilo ku
ru soaan alınacaktır. Bir kilosu
na 1f kuruş 50 santim fiyat 
tahmin edilmiştir. Mu.vak1rn.t te
minatı lll 5 lira 55 kuruş olup 
ihalesi 17 /8 942 pazartesi saat 
11 de yapılac.:aktır. Şartnam~i 
her gi.Pı öğleden sonra komis
yonda görülebilir. T:ı.Jip olan
ların mi\nakasadan bir saat f!N· 
vcl teklif zarflarını komisyona 
venneleri. (626-.:.136) 

• • 
'.A.nkarad-a. Harp okulu .(} av

hısunun 25,212 lira 11 ~uruş 
keşif bedelli betonlama ı ı ka .. 
palı zarfla eksiltmeye k nmuş: 
tUJ'. !balesi 17/8/912 ıaz,rtesı 
günü saat 15 de Ank l, M. 
'.M. V. 4 No. lu satın alnı.t ko
misyonunda yapılacalm. 11k tc
minaıtı 1890 li a 93 ku uştur. 
Taliplerin kanuni vesikalıuıyle 
d-L'.ldlf mektuplarını ib P sı atin-

den bir sa.at evvel komisyona 
vermeleri. (628-8147) 

100 adet akü:mla.törfo ve 100 
adet cel'~.yanla işler 200 adet 
alıcı radyo ciliaz:ı u/8/942 peı·
şeınbe günü saat 15 <le An.ka
rada M;'M.V. 2 No. lu satın al
ma komisyonunda pazarlıkl'.l 
satın alınacaktır. Vermek isti
yenlerin üç gün e\'Veline kadı\r 
nümunelerini F'en sanat U. M<l. 
ne vermeleri ve ihale günii tek
lif edecekleri fiyata göre kat'i 
tem.inatlariyle ltom.ısyona ~~l
meleri. (622-8132) 

400 ton meşe odunu alınacalt
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 6/8/ 
942 perşem:oc guniı saat 14,30 
da. Antepte a J eri 'atın , lma 
komi.sy~nunda y c ktır. 1.s-
tekiilerin t<: ~ri ıe. belli 
vakitte 1ıwraıı . v ~eı mel')ri. 

(664-8264:) 

min edilmi-c;tir. Muvakk. ıt tı:rr 
natı 853 Iİia 13 kurul? olup i 
lesi 17 ı 8, 942 pazarll'si gi.uı.ı 
saat 11,30 da ı apılaca.ktır. Şart 
namesi h0r gün öğl2den sonra 
'komisyor.da görülebilir. Talip 
olanların münakasadan bir sa
at evvel teklif zaıflarmı komis
yona vermeleri. (625-Sl35) 

5.000 çiıft er fotini pazarlıkla 
satın alı.ı.ıacaktır. lhalcs.i 5 8/ 
942 çaı·şamba günü saat 15,30 
da Merzif onda askeri so.tın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Beher çiftinin tahmin iiyalı 15 
lira, kat'i teminatı 11,250 Jira
d.ır. Taliplerin belli ''akitte ko
misyona gelmeleri. 

(6<16-8:.?14) 

• 

Maarif V ckilliğinden 
Aıık,ır:? Ye İstanbul Bölge Sanat !)kull,ınnda orta okul I • 

birer ozeı elektrikçilik ~ul>eı:ıi açılmı~tır. 20 yaşından büyill~ olr1•
1 

orta okul diploması eılmış bulunaııl~rın habuı edildifi bu ~,wc nı 
mfü1rlcti i.il yıldır. Bu şubeden mett•n olanlar (5) smıfl Bü b' 

Okulu Ele!,trlk Şubesi mezunlarının haltlarını kazanırlar. o 1 ı 
clcrs yılı i~in bu şubelere de Milli Mtidafna Vekaleti hesabı..... p:ı · 
talebe alm~caktır. Bwılar için (2) Eyltlldc blıtun vilayet merkczkI111 

t;ı okul müfredat pror;rnmına göre Fi. lk, Kinıya \"e Matem.,uk ele d 
den olmak üzere nıütrabaka imt hanı yapılacaktır. tsteklilerın ... ~.ı .. 
ıılı belgderlc \'aktindc Maarif MiıdürJi.ikl<'ıine mi.iracaat etınt-!trı 1 

ı - Dilekçe 
2 - NüfUs hü\·iyel l'iizdanı s~Jrct! 

3 - Aı;ı kağıdı. 
4 - Orta okul diploması veya liı-tc sınıflarından getiıdıL: 

5 - 4. tane 4.5X6 büyliklüğlinde fotoılraf. 
6 - Orta okuldan mezun olduktan \'Cya Lise sıruflarınd:-ın 1; 

talıdlıni terk ettikten ı,-onra arad'ln zaman geçıni.B ise polisçe ı:.ı ciıJ! 
nUh:ıl -çesikası. 

Gı.indüılü girmek i~t.iycnler içir, lıntihnn yoktur . 
Bunların 2 Agu13tostan 24 EylU~.! kadar Okul l\födürlüğüne 

d neleri 15.ıımdır. (5949) (801 Pazarlıkla 40.000 kilo pata
tes satın alınacaktır. Bir kilo
suna tahmin olunan fiyat 29 
kuruş olup kat'i teminatı Ji40 1 
liradır. şartnamesi her gün öğ- Devlet Deıniryolları 
leden sonra Ko. görülebilir. İ-
halesi 7/ 8 942 cuma günii saat ••••••••••••••••••••••~1 
16 da yapılacaktır. Taliplerin 
Fındıklıda komisyona müraca
atları. (640-8:208) 

• • • 

Muhammen bedeli 6250 (altı uin iki yüz elli) lira ol:m 250 { 
elli) adet Yangın Söndürme illeti ( 10 Ağustos 1942) Pıı7,.u"te:.ıj gu; 
(15,30) on b~ buçukta Hayclarpaşad'l Gar binası dahilindeki l;:crııl·· 
ra fıncfan k:ı.palı zarf usulilc satın alınıuştur. "' ( 

Bu i~e girmek istiyeıılerln 468 (dört yi.ı:ı. a1tmıx sekiz) Jır .. ı5 
be:;) kuru~luk muvııkkat teminnt., lrnnun.un t:ıy~n ettifü ve:;iknl::ırl:l 
lerini mul:tevt zarilarmı nynı glin saat (14,30) on d:.>rt otuuı krıd:ıl' 
~on n:i.;liJine vermeleri la7..rmd1t·. 

Pazarlıkla. 20.000 kilo yoğurt 
satııı alınacaktır. Bir kilosuna 
tahmin ohman fiyat 50 kurus 
olup kat'i teminatı 1500 Uradır. 
ŞartnamcS.i he.r gün öğleden { 
sonra komisyonda görülebilir. ız ohıral{ d ... ., tı 'fJ 

İhalesi 5;8 942 pazartesi günü!---=========:-=:--: .::================:::::{7=9=63::):;:::::;;....-

Bu işe ait §artunmel r ko nİ!':)'l ·ıd, n par 

saat 10 da yapılacaktır. 'I'nlip 1 
olanların Fındıklıda komisyona 
l!Süracaatıar.... ~645-8Q12J 

Nı:1rl1at MüdUrO: M. Sam. Karay!I 
eaıııld liı yer: ( H. B•klr Cıı.ırı:o} 1 r ve A. C•nı 


