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Milli elimizin Diinkii Telkikleri 
D~ ~ Sanatlar Akademisini şereflendiren Reisicümhurumuz, 
sergıyı gezerek bütün eserleri ayrı ayrı tetkik buyurdularve profesör
l~!le talebeyi muvaffakıyetlerinden dolayı takdir ve tebrik ettiler 

Saıı:ı.tıar A;!:d!~!"1.i1-:- .~ılıi Şef tınnet İnönü, refakatlerinde Bayan İnönü olduğu halde J;,ugiin saat 16,45 te Gibel Sanatlar Akademisini ~f buyunnu~;ar, Vali Lütfi Kırdar. Güzel Sanatlar Umum MUdi.irü. Glh~l 
Mlllt Şefimiz ııaa~li~ Ve Akademi profeai,rle.ri tara!ınJan karşılanmışlardır. 
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_!!}Juk. Elçi hareketinden evvel dedi ki: tacirlerile görüştü 

;~~~~~~~~~~~~~,20~y~·e~k;a;d;a;r~Ak~a;d;em~ıd~c~k~al~ara~k~~;~~rgı~·~y~i~g~e;2~m~~;le~r~,~b;ü;tu;·n~e;ııe;r;lı>;r;le~y;ak;ı;n;d;an~;a;la~k;a;daı;;·~ol~m;;u;şlar;;~v;e~p;r;of~eso;·;·rı;er~le~~t;al;e;be;yı~·~takd~;i;r~v~e~te~br~ik~etm~i;~~e~rd~i;r·~~~~~~~~~~~~~~~ 

:u~~a'k~~ı~- Uzayacak harp ti gördüıiümüz 1" Almanya ile arau':ızda mevcut dost-
a il:rlcmx ::ıi ve l'l } 

""n ıh terıı,iF,le- gbibi lkkiı ldngıliz uguw elimden geldiği kadar takviye 
., a.5vc ı ın e de 
~aliak erınu,ı:ufn .'lfihı·r r fi . . aynı .. kaca~te etmeğe çalışacağım, orada samimiyet 
•a':u n • Yol·la _ ~' 'nm1ı yan tesadut ettik. • d ti k b J d • • d'.u:~~cr !tay. ;,,"1.eri:'·""M;rlcfi•n m:qeç- ÇünJıü ?,erek ve os u u acağım an e:nmınım,, 
halk ı, Alll'an lıa.t "' •lıl•rııal vernı.ek bir miıtcwffa Mis- Berliıı Bü1>1<k ın,.;ıjg·;,w tor Lutfi Kmlar, Alııuııı Biı. 
b•~bıı'nııraı.:nda d ı" tc~kil edrr. Ah•a.ı r•ı·- "" ~.,,-... k ıı arı ç&k . " teı· Çemb.c•ı·lain, tayin edilen Sa.ffet Anlxı>t '!fW• El~ Fon Pupen taro· 
tıoııu .. artı lar f""- ~~Yı:ata ııfjrudı- gt:·rek ~.1i.stl'r dün sabah tamyaro ile BerZi- /ttıJa,. tığıırla>wı.•""ır. 

Tacirler, Belediye ile 

oldukların ı , fena niyetle 

teşrikimesaiye hazı r 

hareket edenleri 

bi ldirdiler meydana çıkara cakla r ı nı 
ı;;,__ JNn:n.ın. ' """' cJ,i"'•'.ş>".e ı.,ıııw Oh :ıı·ıı Al .,. il~ rlur bir 1/ftl"l'i>ı.i ka b uı·<' ı - ne harekd et111;.,tir. Saffet Ank~ıt& ala11dan alf· 
':-uuıb·ı· U.f:ı.nwr ~Jelin ı !/ clnı•rlılı:T. ,)Hlı- manya.hı nazi- Büyük Elçi, Y~'!i/kÖ'!I M- rılırlwıı ga~etedlcrc şıw/.ı· s 1 11 11 • • ht" • ı "I k 
dıdi,~ı~;~' .:: ::::::ı::ıc~J::ı: ;:;.na.:~ı;! ::fı!~fü~{eel .:.t v~1.~lı'f' ;;;:ı :r~:::.!:ıf. Jl ·~~~/~';!i';,;,Jlıltı hareket a 1 g unu yen 1 1 1 sa s om 1 s yon ar 1 seç 1 e c 8 

Al-- · im.ka-' ~ 1'C ı•v>t ma<fdi man milleliyle Vaıi 1le Belediye Rei-<ıi dolc- (Sonu s •. 3 Sü. 7 de) 

~~b~·mn ~~'.&~ ~~ı:~:,;~:{1;~7:.:.::~:·~~:'.. =i~~~1ıi\t[~: çı·mento tevzı·atında'·ı--A--F-R_l_K_A--'D--A-=ill ~i:~~f~~t;~i:~~~;~~E11f __ -_R_U_S_Y_A __ 'D--A--ı 
• uy•ık b d(\'aı ı .. e ııo .. uı,a ko<lar ren tckr:ır <'<lip - - • 

Ur ır ı crfecckleri"lde ~uphc durmw,<!ar<lır. yapılmı~tır. 

~~~~~:~ Jı~~~;,~·lutır. Yaı.~ndıı, ~ıh ne~elıa~~~m~y~~ yolsuzluk mu var? Karşılı kit topçu :~~:~~~~!~~~~~:r;:I~tt0 Stalingrad-Krasnonor 
ond.ı r.;..., n b~rı HOSEVI diye füuımek, d" lf d d' ıautııar<la göruımiyen bir ka-1 ·'emı' ryOIU 8Şlldl ıruıh kaıı"ııa~· ı:.ır. _ N CAHiD VALçıu ya.ı:ıut harı. , ne U8a SU P.V3ffi8 lyOr ıaba1ıkıa doımu.<;tu. u 
Ynnd.M•- " 11 - - " =an bııecek Çoluk çocuk sahibi bir esnaf çimento u • ı:;ut 1 ,3 v: ., 
tıı_nı~';:'ll.';tı. 1'111Zi r p ~ .. - diye meraka t • t d h kk • ye rek;i Dr. Lütfi mrdar O•l:l 1 
bırj halka~!~ Pten "l~ıın.da- 1 du.<;m. 1'. manasız olmaz mı7 Ne evzıa ın a sıraya v e a. anıyete içtima salonuna geld:. Ta•jr 1 Al k ki lıkları ~iiklCt.il ..... r n vakit ilr riayet edı·ımedı·ğı·nden 11.ı"kAyet edı·yor Mihver uçakları lere hitaben aşağıdaki btya- man ayna arı 

ona •~•~ ecek fr><la~-.. 1 l tar<.ütan blı'iniıı mah- ~ 111 natta bulundu. o>---
nıektir. Bu """"1Cen hlber ~· '.'olmak üzere oldugunu görür- ·' t' ld -lıaını~ıA~ n ;._ belkı ılk t<l.cı" ~ Vcr-

1 
.. c "-o .. >.am.J1 hn rbin sonu ui\ı ün- " - lfıikume ın a ıgı sG• ı K ' d · ~ '""•.n.~., kolıı ~···nıtl 1 <1' ı::u~ h'.kme<l bili · '\,. r Şayet doğru ise bu Sisteme bir SOn vermek lazımdır lskenderiye ve Kahire kararları biliyrınmnuz. Bu ka- Dün uban ın a ışgal 

~• n e<l\·r 1''-•-- ~ olı>lasını ' b.,, u c nz. .,ınıt ı rarların ml'S!ıedi, halkın ilıtı- edilmiş oldug· unu haber 
Yal ' ıısıy .. lik cdi ı • Bir ol< yarları hususunda 11 um<· ,,., vermektedı'rler "'<\'l'!!e bir n. ı~~,. t \:Ok tek, •r'u'r l .akalım. miiLkf.ikler bit bilk.in- ""'"'vvvvvvvv Oıerinde harekatta h'·k· t 
. sukutu gcleb ·et ve hır ha- ese.:ı ıırz yor ar ıru · 

1 
1 ruyueu yazıyor: b U 1 un d u mü'"tahsilc ve tacirlerimiZP o-

~de Alınanlar ılır. 19-IO srn. Bugun Amcrıka ıçin harpten randakı' kabı' 1 "Senelerdenberi Unkap.nı c!- ian itimaaıdır. Ben de ViUy :t o'--
a o ka..ıar yafu kcndiıerın; su\- yorgun düşmüştür, kaynakları ne varında çini, basam~k. kUnk \'e Belediye namına aynı kanııa- D 1 B . k b .ı 

~: o tanyte H n .li'.iMiyor1<.r1~ lrurumu~r. dem~~c imkan var yapmakta ve sat•p geçhunck c- Beıı kıııi öldü, oniki ti izhar edccegim. Yeni kar.ır- 1 i\llS ar ataıs ccmı ur.va 
•bbentrop Ro at1cıyc ''az. mı? Ameııka, daha harbe baş- buhranı yu"zUnden ylın. Baz.'Ul çimento buhranı T T !arın efkarı umuroiyeye \'!' pi- . ·ı k'ld"I lieYalıatteıı'dô d.n:aya )'apt:,;,: lamadı gibi bir ~"ydir. Porl vukubulurdu, amma, şirket bi1- kjsj de yarafandl yasaya bi.- ferahlık verliğı yenı mevzi ere ÇB 1 1 er 
~ ınatbuat ~ u~ Zlllllan Al- H1~ur baskırıırıı:lan sonra A- !eri gözetir, imalathancmizc ka- T malfımclur. Pu ferahlık hissi- [.A.A. telgr<>flarttıdaw 
. ,. ı hak~ ~·bın nihat saf. nw.rı~a.;I :. ~}r ~ü,künl_ük değil, fi miktarda çimento wıirdi. Bu [A.A. tdgrafUırındaıı (Sonu Sa. 3 s. ı rlc) hu!ıi.,a fdilnıişlir] 

~ıcı:ı:-e nazırı ınllttet,ıı ha- ı bıliiJti;:ı buyük bır cner:ıi ve gay- MOttefik, mihver radyolar ı kere ise yine eskisi gib! buhran hülô.sa edilmiştir. l Alınan tebliği sudur: 
;n;,n edildiğiuaı:as•:ıd~ an':ışına r:~ gvze çarptı. o tı:ı ilıtc·:ı bu- d h d' mevcut olduğu aşikardır. Bu- Orta şark İngiliz tebliği şu- •• K ,- N cı· Doğuda bozgun di~ııınnın 
ki haber v 1 bu~ bir ke- gune kadar elde eltıgı ııetıceler propagan aya iZ ver 1 nunla beraber piya.•ncla birrok dur: 111 takibi sıra.,ında Krasadar - Sta-
bi . l•'rnııruıte eıı;ıı~'tı. Rol"laua- ll?<'Yda~dadır. Derotk ki, Ame- ikinci eller, vasıtalar p~yda ol- "30-31 temmuz gec<?si d~vri - lingra.d demiryolu gewş bir 
ı,.~. ?e as1te~ Ztitung muha- l rikl!; !ti" de. mlkad~leyi bırakıp muş, şirket fiyatından açıktan yelerimiz bütün cephede fa<ıli- ( EPH E (S-Oııu S:!.. :; Sü. 5 t" ' 
~e İYiliği durunuın fev- maglubıyc;_h kabul e<leeck du· Sabık Baıvekil bir fark verildiği gibi, ist,·nil~n yette bulunmuşlardır. Şimal 
4'JJ'l<:ıye no. doJayısiyle ·ı . rumda dc>g;!dir, miktarda çimento tedarik edile- kesiminr1e tc""u düel!O>!U ol-
'''"'- ._.Jt'Ul'n ı tı İ 'Jl . h - --o-- . '"' -~"':"'ve J\frik cİ en çok Avru- n1'ı erenın aı pkıı bıktıgı- biliyor. Bu hal i.sc bizım imalcı- mustur. Fırtınalar hava faali -

l'1 Yeni ~ a.tatbik edecek- na d~;r lı.ir em:ırey~ tesadüf e- Parlamentoda istifasının ların i>ıine gelmez. Mal7.cme d;;- yetine de engel olmuş~ur. Nevyork Times yazıyor: 
du~ıaruıı bilcli ıle ~:nıı ol- dıldıgı soylcııemez. Hür mem- sebeplerini izah ett i ha pahalıya nıal olur. Pek tnbil Sabahleyin İngiliz bomba u- 0, __ 

:ı. . unu ~İnıd1:'11ıiti. ~ lc>ketler~e efkanıımumiyede bu piyasada rekabet edem(;yiz. İn- çııklan bir düsman karargahı- • • •. 
mıVcrin t.'l ı hatır-latı muz yol?a b•ı· cereyan ba.-;lasaydı, Tahran, 1 (A.A.) - Tahran- şaıat yapanlara belediyeııin ver- na ve düııman ta;;ıt arabalau- "Umumı hır strateji plAnı 

•ul!ı iiınidi 0 z ma:ıianberi saklanması kabil olınazrlı. lngil- da söylendiğine göre, yeni k:ı.- diği teskere ile çimento veril- na hücum etmişlir. Az sa:ııd:ı.. 
~alıakı do~~ ko,.ı:ğunu tcı:<:<le bır şikayet vars.ı, harp binenin teşkiline yenidm su- mektedir. Zavallı bizler ise haf- dü.~man bomba uçağı dUn gı:ce haz ırlanınca ya kadar bu 
da· n bir suııı·~uan ıniltı:tin~ dq.11, harpte gevııek davranıl- heyli'nin memur edılmesi im- tada ancak yirmi torba almak- lskcıırleriye ve Kahire üzerinde . . h il" · k" kt 
k uı:ıınu anıatın Vil<linde bulun- makta olma~ına daird;r, kanı vardır. Başvekillik için di- tayız ki, bu da iki işçi bile ç:ı.- harekatta bulunmuştur... . . ışın a ıne mı an yo ur" 
~· bugUn, Aıu::çındir Fa- .. Ya Mihver? .• Bu bıı.pl-'l. bir ğer bir namzet de, tecrübeli es- lıştırmamıza yetişmez. Ilu hll K~lhi'.e bombardm~mı e<lild" • : Vaşington, 1 (A.A.) _ Ne,._1 
~ ındl! ikinci bi • Doı;u cep- fıkır d~.:me~an etmek daha zor- ki devlet adamlarından Giıvcm esasen fakir olan işçilerimizi fe- l\~ırooe neşredılen resnıı vork Time;; gazete~i •ıınkrı y:ı.1 
g·!U .. olacıığıııa ~ş hartı la- d~: Çunku Mfüvcr mcıııleket- Sultane'dir. Son zamanlarda si- ı na bir vağiyete düşlirüycır. Çi- tc·blıg de şudur· . .. Zıyor: ı 
~~liliYc baJJ!adı İht l(el'rııı~ lerı~de efkiı.r ve hIB.~iyatını belli yaııi faaliyet dışında kalmış o- ınentoyu muntazam alamadığım Dun gece Ka?ı.re 00,l~eeıne "Umumi efl:ılr önünde mıi-

Sibi ryaya taarruz 
ne zaman yapılacak ? 
Askeri mütehassısların 

son kanaatlerine göre 

16 Ağustosta 

v 
eı de "·- k · tunaı ki, e.t.mıve ballı ... ı.n .h.~'·'-.· olmadıg-ı (&o•u Sa. 3 8ü. 6 da) (Sonu sa. 3 Sü. 6 d•I ("~il Sa. 3 Su , de) 8.rdı uu , """-' "'"' · · · nal:a~:ı. edilebilecek diğer bazı . 

be · Fakat haı:Uaah t . Çoktan ıçm n."' d.1;1ŞtındUKlerıni ancak ı ı ı d d B J 1 R k Ye.~ vcl'lnenin ı;ırna ~ati ha- hususı mu~edelcre L~tinnt e- • eım• ı mcsc e ~r .. e .va; ı~" u 1 apon ar, usyaya arşı 
ı ·.! • lirası['-', t:t .ı ,'lllndl <>eıı·- dcrek ta.h. mın etmı:k zamreti Eskı· iaşe teşkı·la" tında noktal:ı.rdar. bırı. ıkıncı bır C~.P.- hücuma geçeceklerdir ç n k "' clllist ,.. dı ~ . l>e a<;ılm<ısına karar verıldıgı 
rı.; 1~hk hedi 

1 
an, ordu var r •• lülemııdı z.1ferlenı rağ- talcdirde bunun biran evvel ya- Çuııking, 1 (A.A.) - Reuter: 

Dır;,en kalktı. Ye er i.$1.enıe;;e men, :h1i~ve~ halkının b~~lan-- D z · l ~ l d pılabilmesi için tr~kilatta ne Çıınking'deki askeri müt.ehas· 
haı; U!ıy~da bil'{'.ok k' gı<;tanben va<ledılt·n. n~ticclere· osya ve ıste er sa ',1" an ıg~ı (Sonu So. 3 Sü. 4 dol (Sonu Sa. 8 Sö. 4 ılr~ 
l"lııı PJ.eı:in., neden ,ı:ın.~clcr mu- ~vuşam~ınaktaıı . ıleı! gelmiş '-' 
lJ hiu.'ı allı Uzlaş:ım..aıkla- bır tee:<sur ve yeıs ı~ındc bu- (,l!l:lt'l· :;ım;ı:ıııı-m:m;ılJlllııE:-m:llSlllllllil:ıtımı-iiill!DIZll--R 1\ 
iı: f Pten bıkan 1;;arnamışıdrdır. 1':111filası Jl'!k montıkidir. Çek- • • d l • İ s i h • b ı 1 B~lhy llıılh P!iıı!ınsanıar, kolay tikleıi her türlü sıkıntı da her ı·çın eşya tevzı e ı• emıyor ı 1 r az ar r a 1 
ııırı:! tcıneı olaca~ yaparlar ve ~e ~üttefikler<lckinden çok 
h . · Bütün b şartlan bu- zıyadedir. l''akat totaliter mem-ru:uiıı.n nııılıiycı~~ c~·tadaki j l~e~leroe halkın his.'liyatı çok • - E B LJ A l 1 S 1 N A -
nı ve taın bir . kında doğ- m_Uhiın hır rol oyruı.mıya mah- İleri sürülen iddiala ra göre, bu mühim meselenin mahiyeti - -

. asıııcıan ileti fikrin buıu.nnı~- 1 künıdur. Daha ziyade n:aıni 
~!Uzadığını ıJıclir. Rarbın nı- makamların ve ııeflcrin karar- genit b ir tahkikat açılmaaını icap ettirmektedir y Az A ~ 
..... e:in llÖz!<>...:-~. İçir Bay lan işe hr.kiın olacaktır. ı 1 ""~~.olaını;.;'~~en ı;yı bir izah Böyle olunca, Mihver Qefleri- Ticaret Vekiıletince iaşe tcı;- İktIBat Müdürli4,"ü 

1 1tc~kıl?.tı , I ibnıırr maddelerin teni listc'.e- MUHARREM ZEKi KORGUNAL 
:"'ııa · --..,;! aı;iklıü · • lrilatının lağvedilerek Belediye· devri teslim muame c eri &na- nni dolaplara n• nıasalar•n ·---------- ----------

1\.tın n Füııl'(!ıi 1910 >r. nın yarı yolda mücadeleden vaz ye devri kararlaştırılmış, Be· sıııda müşkülata maruz ka!mış ~özkr•ııe ltilitıiyerek muhtelit -
"lt' unuevveJini senesi geçmelerine ihtimal vemıek bir 1 .. b' -lck~'l bir nııtuJrt~ .':!;'.!li~·tda irat hata ~kil eder. Alınan ordu- lediye İktısat Müdürlüğü mül· !ardır. ddialara gorc, ıı· ta- maz'"C'tler göbtNC'rek zanıuıı, 1 

l,_tı ~rle deınokr "''.\ . er mera lan çok zayiata uğradılar, fa- ga iaşe müdürlüğünün bilfunum kım dosyalar gizlımmek isten- wrıı=n İPieri boşmdaıı ayrılın.,- 1 ~.~,. rak. şöyle deasımı·!.'. karşı- kat dövili.~me kabiliyetlerini ayniyat ve evrakını teslim al- miş ve bazı evra.lı; da ortatlan Jnrrllr. 
"'z h ~... kay'betmedil Mih mıya başlamıştı. yok edilmiştir. _ d d • . b llıok ". ıç bir zaman b d er. V'erin kay- D"vri teslim muameleleri ı<o• Bu mfü;külat umumiyetie Eger ıd ıalar ogkr~t hıse i 

11 
1 

nıa~llı>JM?t· dünyns· 1 bu e- ~arı tamamen kurum.adı. nasında bir seneye yalan bir tevzi bürosunda kendini gös· evrakın gece ı:;~ va ı.. am. a~ ) 
J>ar(.,.,~_nu. iki dün~ an.-,a: Böyle bir ordu elde oldukça ve ~on.-ndanberi hali faaliyette termis.tir. Yeni vazifeleri başı- dışarı çilrarıldıgı da soy.lcn'.ı.oı. 
tl~c 4~1Ill!Uı<lır } n bırı BOn maddi imkft.nlar da bulun- ~~ b k k y totaliterler ··· :>cınokrat'1er dukç.a Mihver şeıC!erinin neti bulunan iaııe teşkilflhnda ba~ı na geçen belediye iktısat mU.. Bütün u ·•mP. e~ ıçcr•!ll • 
~ır. Hen bu~~ d~~~IJ-i dün- oeden ümitleri olmasa bil~. mü: yolsuz hareketler yapıldıi;'l!ıı dürlüğü kadrosundaki I' rıur - dn mıılıteli.f iş1Pr ve billır..~sa 
ğı kn P:ı.rc:alanın:uu ;-:::"dan il!- eadeleye sonuna kadar devıı.ın tahmin ettirecek sebepler or· )arın ia~e mcnıurları~da;, c\· ,. ~t: '• ç>vı Ye al!'P. a•~ k UZ<'· 

A.'Ulaatiııdeyiın.." """m gel.W- e.;Ieceklerindo şü~e etmemeli· taya çıktığı söylenmektedir. rakı teslim almak için mü•e · .e m•~acaat cdmı a• a•. r - . 
ıı ü' rind bı dir, Ya.kınd:ı, sulh yoktur Tahkikata göre, evrakı teı::• dit defalar vaki ricalan i-'.ıf sa';h !'lereY_e. k mo r •r: y 

L•l'IBLEJRDİ HAVA üZitJ<; GEZER TAHTI SÜLEYMAN 
OL SAI,TANATIN 1'ELLF.R ESER ŞİMDİ YER.lNDE 

Yeni rooıarunıızın kaıhra.ma:ru Elbu Ali Sina. ö.a 
zamaı;ının Süleym:nu idi. Sülcyma.nın sııJ.tanatı 
gibi, Ebu Ali Sin:ı.'ıun saltanatı yerinde de şimdi 
yell ~ et'meh'tedir. Fakat bu esen yeller, onun 
h::.tikuıacle mac('l"(l}annı ıı:1J4> ııüpümneıniştir. 

Y ak1nda neşre başlıyoruz e ı kamıa H.. - · lim almak illere mülga iaşe edilmeıru,,, evrakı teslim ede- 1 ede ~ını bilin,~ ' e ' u 1 
- U&el~n Oa.lıld YAi.ÇIN müdürlüğüne gelen ve burada cek memurlar tevziatı iıışc mil 1 cl?D hıç bır iş ·ı't..1' m d·t • 

'8ıi vazifeler alan Belediye c1ürlüi:tli tarafından yapılan bil- dir. (Sc~w '" 3 s;ı 2 d>ı ~·~m:::c:::s:-r.::~;ıs~:ı;::~:r::'~~r.ı:J=:::~::::.;::::=::;::: 
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HİNT ESRARI ( $EHİ 
Tefrika. No. er ____ , 

Odun ve kömür bol anıyo 
- Tnmde bir .bidiae çıkma- Guarautied Nızams State Ra · 

llD"•n eıı~ etmiyor mı.uw- way hattına geçeceğiz. 
.-? Böyle bir tUnelden geçecek-

Diya sordu. Cemşit bu SillLi9 lerini ya bılmiyen, yahut ha
ce'll'&P vermek istemediği hal~: brlamamı~ olan Cemşit ayağa 

- Olı; bilir, dedi. Ama B ... m- kalktı sık sık yaptığı gibi lıu
baydaki ka.dar karışık, tehlıkv- sus! vagondan öndeki vagonla..
Ji bir muhitte deği1m ra., oradan ta makin· erin ya-

Mahrukat Ofisi yakında piyasaya mühim 
miktarda yakacak çıkaracak 

Tren. Ramı de Catch ın şau nma kadar geçti. L k otifiıı 
Josmın.dan geçıy.ordu. Bu gecıfş arkasmdaki platformda karaa
tozlu saha, ne deniz ne de ka- lıkta eğildi. Tren sanki bir u
raya benzemiyen bir bataklı!.- çurumda yuvarhm13"0!'du. 
tan ibaretti. Burası saraplar di· Ziflrf, göa. gözü görmiyen 
yandır ld .kervanlar ancak ~ kannlık içinde; yalım lokomo
)'llcbz!arnı Jlflğmda. buradan._ g• tifin önündeki iki li.mlmıın iki 

lerd.L Gündüzleri bu tuzlıı büzmesi bir ~erit gıbi uz:ı.m.. çer - .. 
betakhp akseden. kızgın gtınt>Ş yordu. 
tlıllttln sahayr beyaz bır pudraya Bir dakika, iki dakıb, fil} 
))ulamıı:ı gıbi gözlerin tahammül dakika... Cemşit hıtrek tsiz, fa 
edemiyeceği bir renkle boyayor kat gizli, sebebini bilmediği oir 
dn. 1nsaıı ve hayvan. yolliltlll heyecan i~de plfil.f ormun. par-
kaybeder. ilerisini göre.mm u. makiığma tutunmuş ve sarlc
ıur · gözleri kör eden bir PL"lltı mış olarak lfunbalann iki ltilı' ... 
~ oldukları yerde döne dö- ınesi istikametine bakıyordu. 
ne ölUr giderler • Uzakta bu derin, karanlık Jru-

Bombaydan Haydarabada gi- ~~ n~ayetinde bir no~ta 
den şi.Bı.eııdifer bir kaç aaa.t bıı belird1. Gıttikçe yaklaştı, ~ak• 
korkun~ sahanın tA. cenubun~ laştı ve. tren yavaşladı. 
dan g~cktedır. Ondan sonra . ~raşı~~n k~~lan delmek 
münbit topraklara girmcktc<.lıt ıstıy~n gozlen bu bır ~ldız sa
ki. ba.rada sık sıJr. istasyon} 'lllahilecek. olan ?nok~a tı:1tıl-

Taksit r 
Tek ve çift numaralara 
göre sefere çıkarılacak 

Ticaret Veklletinin taksiler 
için yeni bir karar vereceği bil
dir:ilmektedir. Atalmlılva ~ 
ma.lfıımta. göze, kısa. br zaman 
için taksiler, evvelce olduğu gi
bi çift - tek usulünü tatbik ede
ceklerdir. Bu suretle benziıı tar
sarrufu temin edilecektir. 

:M:aamafih evvelce yapılan 
~lerde uınu1a.n miktarda 
benzin tasarrufu yapılamadığı 
Çn çift - tek tlSW:üııiin muo.yyen 
bir miiiklet. devam ettirileceği. 
bildirilmektedir, V<Wilet, b5yle 
bir karar vermeyi d0ı:.ö-rı.ı görün
ce vaziyet waıete biI<iirir.et
tir. ardır. Altın ren.kli, ma..vi,. g,ül- mıştJ. ~ ney_di · n~rıde, tü~ 

enld" kuşların cıvıldasöğı bıı lın ta :nilıayetinda bır ateş~ 
~ \ıaha mutedildir.· Fakat yamyordu~ Y~ksa artık bı~~ Hastahaneden bir 

hl . . bu sahada r~ cek olan tünel:iır sonunda g k d • L-
~e: k~~an. ba{lka. göriil."'Df:- ve bır yıltK mı. pUn~ordu~ eli .. çtı 
ğe ~ bir gey yoktnr. BOll ~ neden ya"Vle]Wh Belki Dün _.. Bak:ırkfiy Akıt 
razide tek tük pamuk ve pirinç w yok~ ~rdı..: .Fa.~ hasta!tanesinden Adıyamanlı 
ekimleri bam.bolar Arada bir vamb3:şı~da, lok~n~ıotıf~ ıki Mehmet adında 30 yaşlannda 
su kena;,ıarında küçük köyler... ı\ı.kı~ de- ket1dutt gibı ~ bır deli kaçmıştır. Mehmet telt
Ara.da b" kayalık1ar ve bir or- l'cllerıne kadar sarkarak uzak tikeli bir hasta olduğu için jaa-

~ bir ~ie!l öt.eli- lva. bokıyorla:rdı. Onların darına ~ mtta tıara.fmdan li•-
man · n . ah k utur keni:ısi gibi bu ışıO-a göz dik- d t1e vanına!ktadır 

Bllnla nlaa oda.11 do uz limp, AÖ..&neu. 
de on buçuk huruşa.. satılacak. 

Mahrukat ofisiıım odun ve· 
k.. ·ir satı Uu:ıı yakında başh-

yacaktır. Blr ~ odunun. w 
bir kilo kömürün kaç kunışa 
l'!at.ılması lazım geleceği kat'! 
olarak yarın viliyette tesbit e
dilecektir. 

Verilen malumata göre. bir 
kilo köm .. r perakendeciye 9 k~ 
rtı<Ja 'er· ek ve halka. pern
kendeciler tarafından 10,5 ku
ruşa satılıı.c· tır. 

Eir ceki odun da gürgen, 
Anadolu ve Rumeli meşesi di
ye ay::ırt edilmeden per.aJrmde.. 
ciye 750 - 775 kuruş Ü2'e! inden 
verilecek ve perakendeci de 
kesme ve istif ücreti dahil bir 
<'eki odıınn 875 - 900 .lmrup 
satacaktır. 

Nakliye ücretinin 9- liraya 
tlahil olup olmıyacağı, bşma 
icin müşteri il& depocu: ara
nında bir pazarlık usulünün ka
bul edilip edilmemesi hen.üz ka.
rarlaştırılmamıştır. 

Gerek odtın, gerekse ltftmBr 
:ırorakendecileri ofisin mali 
ma.k için ofis müdürlüğüne mü-

racnatlara başlamıslardır. 
hrukat ofisi mUdllrillğil 

müracaat. yapanlar arasında 
bir tef ıik yapacak ve bayiler -
den deı damga alacaktır. Nok~ 
san tartılı ömilr veya odun 
satman ak, fuz!a fiyat is.eme
mek, odunu ıslatmamak, k;.>1nü-
r toz ve kıım kanştırnıam ' 
gibi hususlarda imYA verebi1e
eek bnyilere mal verilecek ve 
twüar mukavelelerine aykırı 
hareket ed r etıııez nıahrukat 
ofisine verdikleri depo.titol:ın
nın üçte birini kaybedecekleri 
gibi bayilikten de ayrılmayı 
kabul edeceklerdir. 

Ayrıca da mukavele hüküm
ierine aykırı hareket edenler 
adliyeye venleceklerdir-. 

Mahrukat of"ısinin. kömür ve 
odun sabş fiyatla!'!'. ile bayile
rinin listesi yarm. yahut s:ılı 
günü kat'i olarak ilb. edil• 
cektir. 

Diğer taraftan ofis. Bulga
ristandaki kömttrlari almak i -
cin bugilnl.erde Bulgaristana 
!:>ir memur göndereeektir. 
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Gez=ci kurslır 
Maarif mOdOrlUklerinin 

idaresine veriliyor 

Maarif Vekilliği köy kadınla.. 
n gezici kurslarmın öğretmen
lerine bir yıl içind ayrılacak en 
ç k iki y dinlenme zamanı 
dışında, bu kursların senenin di
ğer bütiln aylarında çalışarak 
faaliyette bulunduklan çevreyi, 
mümlrfur olduğµ kadar ç k f y
dalandırm&yı temin maksadiy
le gezici lmrsla.rınnı çalışacak
:ım kiiylerin ve bu köylerde 
çalışımya b ladıklan tar.hle
rln tesblLi işini Ma.:ırıf 11' udur
lükleıfue b rakmL~tır. 

Maarif MU ıu ilkleri köy li 1-
kmı. bu faali etten geniş bir 
ölçüde faydalandırmak g :ı ycsi
ni gözönünde tutarak bu kurs· 
larm ekim 'e üretim aylan dı
şında kalan 11.ylırda ve işler· n 
nisbeten. az olduğu zamanlarda 
köylerde, köylerin ekim ve ü
retim zamanlannd& da, kala.ba
lık bir ist.ekli ki.itlesi bulunması 
!her zaman mümkiill:obuı ve köy 
lere göre daha çeşitli iş hö
lümünii ihtiva eden kiiçük ka
za merkezlerinde fa:ıliyete ge
ç.irıneleri, böylece bir taraftan 
mümkün. oldU&'u kadar fazl& 
miktarda vatancı la.rın fayda
la.nmazını. bir ta..-.oafta.n. da. kurs 
öğretmenlerinin aylarca işsiz 
kalmamalarını temi.ıa edecek 
tedbirler nlın ilan Maarif M:ü
dUrlerine tebrğ edilmiştir. ue atlıyor. ~ır .$ a 00rvr · i- tiklerini, biri çekilip öteki u- e · 

yanarken diğen bam ar, P rak bu ~ k f ----------------------::------------------------
rin ler ve pannaklar i~dB. dar zaıır . ~ eş & 
haç .1 dalı göz alıcıdır. tıklrı.rını sezdı. O zaman da)'3-

Y..eş1ı ce, .. ag ..... h·--d" '.fren nam·yarak haykırdı: 
Böy ece gun """'"'"'' VJO IAo Ilt.... ,.,;;_;,J. Di'-"'"t. 

di tenılleden nef esı - vr.Y maJU.al:<l · ~ • 
yorulmadan, n ·· Nedir o ilerideki ısık? 
ııefese koşuyor Yalnız o gun . . . 1 

Tramvay derdi Bir sabtekirlık 
. d w • bir ist~~ı 'Makinistler ya ışıtmcm.ış t-r, 

~:6yofc~rın öğle yemek Tyahutda~-d1~? ... -ı ... c-tmem~~ert·- Bir miiddetteaberl depolarda bulııJJan Bir aiif u• awmuru; huduttan kaçarak 
l .. edikl . o saa.tt:e br~ ftft- -. zıJ"- y ~ f . .ı. • .. &. &. 
-~ti ~at sekizdeaap:n ~·· ış~n bir ytldız oona- arabalar,,.rıa • ere çuıarıı'aCll.a~uaz 1.ehriml:ze gelen bir Musevinin 

~· .. · k b. . tasvoa- dl!r,ım ve bır me~aleye beuze • • ,. k •-rl k •.A l 
yemegı ıç.ın başka ır ·1di

8
• difmi fa.rketti. Fakat b.i:! ı/l.tıgarı dura yer~ 'llEıilrl ıyor nB/aa&na kayıt nPÇmisl 

da durmn.c;ı mu arter ı . . de bir al Aı ,, ..... "' 
Ferhatla arkadaşları bu 1ol- ıwkt~ halin _;neş e.': .:ı- l Elektrik, Tünel ve Tramny Bundan bir mtıddet evvel hu-

culuktan çok memnun i\f!~ da. b~r etr.a.fınaı kucük. b~w r.nıD l(Jz ~ aknlunB Umum. ~~~lilğll. R~np- d~ hal:ici. edilea ~. adında 
Yeni eni simalar geri.iyor, y&- kıv~cı~ s~ordlı: C~ ker Pr . .. , dnı g~ 178 1muia?t 1ıılr- bır .Mu.sev~ sahte hüviyet citz. 
ni y~ iklimler ıc:ine- giPiJ« ve kunç ?ı: ıht~m~ il~ ~ resım SergiSI ;ıa. etmiye ve depolardaki ban- 1.lan~ıe. ı;ı~ımize gelmiş ve Şeh-
biitüa değisikliklert Ram&dıx' ~ gibi gir~ dönd1;L . b • •• d JtJIZ arabalara takmıya ~ rcmmı nüfus :memuruna em 
Racasmın ·vagon - saloDWlda gı va.goıı.da ll!ldat 1§2l'~ti ver~ çap füa otta dbüu. Eminö- :tamışt:ır. Ura mUUilinde Jrçdettirnıiş-

.. ·· bir istirahat ıçh1de ge~~ dı. Kolu. çektı. Trea bir ds.kı- nüHla»reviadıe:lttgia devam et- Bu anıtalar, puadeai gUala tir. 
~ardı:. Ferhat, gece M"lilm kado. yavaşl dJ durdu. T_r.en yol mek Uzere talOOenin 19'U·lfM2 den itibaren sefere çıkarılacak Yakalanan İzak ve nüfus me-t!° ba~ kendi fısıklay•şla.- culnrı hayr t va ~r ~ile pe.... dlıra.,.... de t gwtt re; ve fazla yolcu taşıyan hatlar- muru Abdullah asliye 8 iiıci 
nndan başka ses duyulm,yaııı e~ abhrlarilen emşıt avı-- :resimlerden bır sergı ..ıçacaktır. 6aki aeferlere- ilive edileeEtir. cezada yapıla.n. duruşı:ııalannı 
bir odadaki saatleriyle bu trım- ve.14. va~cımdanda. ~~- ~ıı. Sergi:deo büfta8ea a.. üncü sınıf Umum müdürlilk, seferlerın müteakip Abdullah 4 ay, lıa.k 
deki ha.ya.tını mukayes~ edin ~1~~.:,~ orak'"" ,,17,'?IPS:~- . ş- ta.lebeırinden Muzafferin çimiği ~i'mtini temin etmek icf.n da 5 ay ha.pse mahkUm edil-

i . tı .. --ı- aya ._ J.UJ;&el' • .L..ICI- an "- el ba ,:ı,.ı;.., bir mişlerdir. 
canı sıkılıyor, o saat eM any b; h.. uÇa.mak ibtimaliv Atatftrk; İsmet .mönii nenreJ&. v ce.. ıpur.,..... 
tiu. Fakat Melilf&..-gene şanıada l~r .uc~~ak.a.~·.ri .. - eru:.erelere riyle, &:ldiyen .AMer ~e lmti- bazı i~~iyari tramw.y ---............... ~ ....... ,_ .... __ _ 
adi ve o sa.aileriu tekerrur etme- ""'*~ C ~ ~<irünce ban- kap.ısı öniindeıki tablolar yerlerını kaldırmıştı. Ş"'ımdi ye- "anlıaSt'RI k•nf•rmı~! 
· ·· d. kadar kuvwıtli itti. 5,-.yQI" ~ em~ı ~ · . · iililCn bazı. dura.klan: dMa k» 'l -.0 T : = ru Ogün sonra umBl'.i~~l d -? :.e Va.t, tren -~ dur - na.zan c:hıtkati celbetmelrtedır. cllrarak sürat teminine çalışa- Sultanahmette Sançhane ma 

b . saad te kavuşacağını blJe; 0 • . ucuma mı ugr ~ıınc caktı:r. hallesin.de Harmanyıerinde 25 
ır .. e . tk·d b. ha Dıyt sordular. Trell. memur- __ .... iht1 .• 

tahayyül edıyordu. ı e ır ~- 1 1 da. imd t işaı:et.iai çeken M ..& I d I Kaldınla.ı.AA y.ar.ı. duralı numaralı evde otunw. Huriye 
yale dalıyor, ikide bir yanınaa-ı adan a daa saıone. geı;ti- IHV• 118 il ırmı~ yerleı'i yakında illn edilet.'el: dtm Yel'll MaJlar. Pua.rından 
'1-:1 • b iaarett'-'la etrafımı emlA vagw "' T V"' 1•n1 .:ı-·1~- dıırak yerlerine ·b-· -ai- a,__.__ elı"ııde •.uerın ır ~ ~ ;;ı w. •• ~ eaerek koşUŞIQ.UŞlardı Nihta ~ fllddieeinde 13 ... wu.cc.wau. - .. -= ..... w::mm. 
bakınmaya mec~tır o~UJOI' &~°[1' gülerek ooların. ilk te- numa.ralı dükkiııda manavhk "duı:~k k.aldırılnıışbr,. şekıtMe buluna.a pva çantasım meçhul 
g6zleri kendi g~ım arayan lif ve- heyeeanluını. izaleye 'l"ıihiı:i:ıı c}ilı!-Mn dün ta.beli.lal!' a~caktır. bir ~e çarptınmştır. 

Prevantuyum ücretferi 
arttırıtıh 

V a.l.debağı prevantoryum ve 
sanatoryomu.ııun Maarif Vekil
liğinin verdiği bir kararla üc
retleri arttınlırustır. 

Bu karara nazaıım günde 
Pnwantoeyum lCi.n tıı.lebeden 
146, öğretmen ve memurd:ı n 
150, sanatoryum icin talebeden 
100, ö~en ve memurlardan 
160 kuruş alınacaktır. 

~ğaçtan dişın 
Feriköyün<le Evronoszade so

Jra.ğµıda 33 numarada oturan 
Osmanın 11 yaşındaki oğlu Sa.-

. di dün Şişlide Hürriyet abidesi 
civarmda bulunan çam ağaçla
rından fıstı'k toplarken a. ağı 
d\4,~rek sağ kolu kırılmıştır. -Melikanın gözlerıne takılıyor~ "alı.,..· Salıin ve t.elhsu. bir yapua ·-ına D~ tarafta& Beş.ucı~İk·at-. - Açıkgt;z hırsııı; a.ramnaktadır. 

du. ~ "''":' ~ sık tür genç gel~ kendisin- Taksim a:rasmU ~ ote-
c.emşttin reislı .i altı!lda aeste.: Ben eektim. dedi. hııııdat dea. bir miktar meyva almış ve büsterinı yeaidea ~ tk• • h t • ... d 

uzak drv ı·a gelen ~a: ~r işaretn bea çektim. Bir şe:y<· pMa.mnkahiJl oJamk ta. TahinJ kamri~ v• 1- hatta o- ıncı cep e esısın e 
=~~~t~asıı:ı1a1:.ıa v:ar~~ ~f:lik~~:aı~~~n! ~: ıa~r:~~: =·üsler çallŞIBtya .,ı ..• m. karşılaşılacak .. ı ··kı 
uşıya bul.UB~ ~la~a~ !!~ olup olmadığını anlamıya gi• ~ 00ea nıau:~ ~ B>.Üljt&- >m g:JÇ u er 

tlistanın büsbö. n - ş !. 1 · ce!hz Siz. teliş etmeyiniz Ve rmın yaDlltılı kiM;1ik kıaım vere- EJi • _ ... 1.: .. ,,.. li•"fuotn Y -ı 
y~p ~ıı: ulem .oldtıgnnu gfYL ef ~i ye;le;inizden kımıldama:Yır.ım ııek ebaelderi alıi> ge\JMsini Al lllilNIHl)& .......... ,. r ı 
nm ön.ilnde bır panorama g. H di Rah . ··ut~.. Fa.kat "'"''- ...x- v---~ roı.;.,__:....ı.... __ -..ı Eğer, taahhüt edildiği gwi, ıkinci bw o pJı~ t 8i8i g&rçrk

l6ştirilmek iatemg~ bııw~ ''ı mÜ»it zawıa ı, R uı ordıur11-
fl'Wfı çok. 8'ikı.fhğt.. w Aıman ord"8tlmıtı u::xiklarda. 11.ğrwtt* 

Ş1' ~r. 

. . d alardan ıs- as mı... 80,...,...-sr-· -r-'· ı.- n.~~ ... .., ........ ~Cm& 
geçıp gı en ~r . ce'·tıı Sesinin sakin oln§uıra. rağ- m~ yokla p:leske çomığıa. desinde otımm Stnet diB ~ 
tasyo=a gor~kl~a.ra.riııcJ.a men Ceınşit Ç9k aceleci ve he- "ilen beni biraa bekle" diyerek rikada. ça.l:ıSl!'ken elini maltne
~l n. ve p ,%,;,,-:ı yecanlıydı. Rahmi ile birli ~· ~ ~ y& Jtaptıııa1'8lt ııa-.. 
gizlenen esrar e ,'Bgmla.rdımı ~iler. ııo kar-· dır. y~ır. 
ıyorlardı. da. deş tren memurlarına yolcıı-

Ferhad, ~ımr :apurun · Iarı teskin etmelerini ten.bil e-
Ce.ıouii:tten aldıgı ~~wnatı, . derek yürüdüler. Soıı vagonda ç h .. 
4istan b kkındakı ızahatı şun- t d k ran1ı- .ndi.l Ma ncugu· nıuzu a ngı 
di gözlerile h-ootrol ediyordu. k~ tl~~~ b" ~ ~- er. - - llJ -------r-..-\ 
Bununla beraber bu uzun vol· ınıs w~ U:- ua aş~ya 

~esı:=~: ;~~"~T;~~ f=t == D..ıı Okula uerec""Sinı·z • raftan da. se'\'imlı Melıka ı- Ş +~ ... .ı... .. .. lr edi . r f n f 
b ·t·· b h Aman- u ·~ yanaa. ~ n r. ediyor, u un .. u va şı ~ Vakinust 1·-~-1 k · ind 

ralı Hind.atanın bir kaç --:-;---- n.A.L.ca.wl • ıç e- Yeni dera aeneai ya.Tclııştycn.1Jiitün ta1.ebe vemerini muAtelif 
· d · ük bır mkılip g~ kendisiae: ~ ga.rl~ sualı soran oktı:!lann girme şartlarından hıberdar etmek ftzer.e 'l&er gjia '* 

:k~nT ';ımdi Avrupada. Ame· ada.mı ~eşhise ~lışar.ak: sütunlarda okuyucu1arımtza bi.ro1C'lılım kayıt ııe kaiW ~ 
....:ı....d' ·""'"' Q. "": erce Hint.. - Bıs de anlıyamaclık. Fa- bildirecem.,.. Herhangi bir ok.'1urı Twyıt ve kaW ~ 
r!Ad a s .... ~ "S J,)J kat . t• - 1• • • • • ., ~ -
tinin oto ob·ı ve bisiklet kul· ışare 1 ç~en sız nıısmız · gazeı.de tıeşrindma daA.a ~llğrcnmek i3tiymılar, bi.- ısoı~-uı 

t gil. Fr"ns~ - Evet.. Çllııkü tren çok !:!--:.: -·~·-" ... -~.at ederler 176 8 f: ""-->lv.k ıaııdıklarmı, n ız ve. ... b~ı...uır bi ıenuı.......- ~ ·- ,_.,, ... __,-> tJlltR11WJ; ,,_.,.......,,.69 -·" ıl"- ,...., -w· 
kitaplar gazetclcrmı okuya- ~~,,u ~ .,.,,.."'7'0 -..v6• .. gı ~ ptüUı dtl ~rielw ctıralmıı altrlar. 

· ' · dikl · · Lnn aıyor sanır.mı. ' N f' 1 kn'k k 1 rak vakıt geç I 1 •. er~~1~. • - - Fakat hele bir kere Yak- a ıa e 1 o u it 
dl'a bel'S 1 

. ~· g';ID~ ta:- la.şalım, a.alans. t.taıı:ı-.ıkla YıTchzdıl. blalUUD mmraffa:k oJa.nla.r lrabtıl olumr. 
~- :den Hintı;::.ın hın.len: gec - Hayır, treni süremezsiniz. bu okW fen n,lerlnde memar Tam devreli lise-memntları im-
tiğini anlatıyo İş işten gcçmia olur. Ona bit olarak kullarulnıak. ve mpmle- Hhşngız olıı.rak birinci sınıfa. 

İçlerinde yalnız C8mşit ikide tayin edeceğiz.. Sonra siza ha- llcete mühendia. ye~ için e.lınabilirler. 
bir pencereden uııanıyor, yaba her getiririz '" o za.man .aaıre-ı• ~lmı§trr. Okuldan mezun olanlar-.. 
dışarı çıkarak kayboluyor,_ beş ket edersiniz. Girme şartlan: rinci derecede orta. ihtisa& o-
on. dakika sonra tekrar gelıJor, Cemşitle kar~ bu söz. ı - Orta oku:lıt bitirmio O).. kulu seviyesinde tahsil gönntış 
ilır.e karışıyordu. ler teati edilirken kazanlık yol- m:llt. sayılttlar. Askerlik ve memu-

Tren "Vadi" yi geserek ni- da yürümiye devam ediyorlar- 2 _ Ea 35 l'l, • ~ .31,.. 
r.aa topnğma. girdiği za~ dı. ~ taua ışıkların a- §mda 0ımeır. ffs;e:e~~~!:= 
11qıam- olm\litu. Henüz. trenın laca. karanlıktan kurtaırdığı 3 _ Metem.M:ls dersJeriadmı 
11mnıarı yanmadan birden ka· taşlar ve iki demir yolu ara- iyt dtnceyi. kWnmıt; ollDa.k, ed'e'rler. 
ranhk oluverdi. Bir an icf nnda kırk elli adını gi~ 4: _ Nüfus, tahsil tıeıg• NOT. :t. rif Vekilli.ğine- ba~ 
ıitlrt kafranlığa girmişlerdi. ki. meçhul ışığa iyidm iyiye yak- sıhhat raporu, ahlak 'hı'· ol- lı okullara k •t v k bul edi· 
lbıb~r yandı. Fakat bu a.n1 la§Dll§ oldular. Ancak orada duğuna dair N&Dli bP-'-'-0 ~1<.:'?k leeek taleb bir ya~ büyüt 
bukın Hindi tanın yabancıla· Rahmi ağabeysine: 8'1Sl raporu. vey& bir y -üçük olmak git» 
nm hem hayrete, hem korku- - Ne tahmin ediyorsUA bi- ~ _ 7 tane 6X4i,5 bo.ylmda • okula ka~ 
ya diişünfü :Melika gillftyordn. rader? Nedir bu ışılı? fotoğrsfla. oJma bıı.purmak J e Maarif müdürieri 
O, ,... &flrlerlırtn. ~~~~ Diye sordu. Cemşit hiç ce- llzmıdır. murları taHmatnamea;,.. 
hakiki sebeplerim ÇOA...a UM.iM." vap \'ermedi. Fskat durmuştu. Yukanda JUllı ~ham nin ba.hşıettiğl haldaıl isti.fLie 
muşlu: Bir esrarengis noktaya, bir et- onlar arasmda cel:ıir, ~ lrbirer~ileı:nMll 

- Korktunuı, dedi. Fatat rafına bakınıyor, bir eyler a- tik, mm ttah geometri vetilrll- maarif mUdtiırltllderina nııılraP 
bir e girdik ve bu. tUnel 81 nyor, diDliJJW llbt be v rdu. çe der.· ·ndm miilahnt• im- <'aat ederek m mh sde,t _,..,. 
peyce sürer. Altı kilom.tı·e u- Acele~ tibanı · n lı~. Bil imtihancla bilirler. 
·sunı w dadır. o aan sonra . ._ ____ , ____________ .... _-.ıı~--·u 

Yazan: EmekJI Generaf Kemat Koçer 

A lman ordusunun. Avrupa 
batı •yılaruıda kontrol 

tesisiyle elde ettiği faydal!l.I': 
A) Ana ordunun. öteki cephe-. 

Jerde taarruz hareketlerine im· 
kAn vermek, 

B) Avrupa nizamını kurmak 
üzere sınırlar da emniyet man 
zumeleri vü Ia getirmek, 

C) Dmıa. ı ini sağlamak için, 
Avrupa ka aklarını ve sa'1ıt 
m .. e.,ses 1\:1 ıni taanıuzdan ma-ı 
mın bulun 1ak, 

D) Denizlerde ve deniz a:}:trlj 
t bbüsler muvaffnkiyet te
:ıttilli i · d niz üslerıni ve da· 
ruzziyalaı1nı elde- bulundur
mak. 

E) Bır like yuvası ve de-
mokrasi müdafaasının ru..lıruıtt 
teşkil en Bilyük Britnnyll. n 
dasını at.eş baskısı altında t-.1:
mak va ana. yurda, hele ha' a
larda.n. yoneltilecek d b~ er: n 
hızını azaltmak, 

F) Yabancı clll3man unsurla· 
ra baş ka.ldutmamak 

Avrupa.nın 4 bm kilom trelik 
balil ıu..vılaı."lnd&. Jmvvetli emni
yet şebekeleri tesis ettikten 
sonra, Alınan ordusu, cen1ıb ı 
da garanti etmek DZere teş t 
büae koyuldu ve burada da nı U· 

vaffak olunca, eaas hedefe t.löq. 
uil V& bütiliı Avrupa ufulda .fl<! 

daki.. kara. bulutları silmek ga 
yesini güttü. Kızılordunun, i'!J 
y~ içinde mulıa.reb& dışı 

·ni taaa { aa Alın 

su, maksadına ulru abildiPi hal 
de, Uzak Doğudaki ort.ı.w iy e. 
clclc, r;ok uzak b d fü harel:d
ler planlayncak .. 

85 li a 
yaylımat 

NeJen olm:ı.:;ıo" O 
zm ır su u. 
kı ... Bir bank llllll k 
yup r-vet mi a,şırnı. 

za ~ılup C§kıya k mı 
YH') asla! 

Onun bu dillere 
!ara sakız, akıllara • 
masrafuıı BEN ODüY 

Çtinkü: Bediı zevki 
doğdu cle<TıJI, b ağıl 
dürt nala gidiyor. M 
ni b<iylc anlıyo m 
ze-.•ltini maskaralı ta. 
nım. Resim zevkini 
yam Dudu'nun Eevki 
lıyorum;. 

Bin bir ıruırifetlı 
toı mılar dolusu para 
rum, ve gidip, calgılı 
de tiirkü çııf;rıran -
~ pamıaklan boğulll 
ka.rm şi.§, kaşları yolu 
ma bacının a.yaklarınıı 
rum. O da 4Je a_v<Ln ........ 
başbyor. 

Evde, mektept ha 
nıiyette, bedii ?..evk d 
sun almL~ olsa.ydun, 
bozması sese 85 · 
giydirmezdim. 

:Millete karşı ne 
ettigimi bili~".O:rllill. 
amm& neyleyim ki k 
çirk f seline kaptırmll-' 
yorum. 

wn 
Recep 

19 

GılMe 

9.32 
~.Q7 

Ü.-
12.00 
20.25 

.. 
4Ji5 

13.20 
'htıll 

1.48 
22 14 



verecek ;ekild0 ca1ı~arn • biz.e 
Yardım. etmenizi· rı ~ ediyorm:. 
Fena niyetle hareket edenleri 
Eiz bize hnbcr verecek in.iz. Blr 
t.aruftan da ?.!illi Koru.."UD.a ka· 
.ı.unn baki ve mut b rdir. Bu -
na m: 'f harck t ed l r 
hal.km en yüks<>k mt vide-
lerin tatbiki cihetine gid.C!!c.
ğiz. Beledi) e kendisi.,.., dilsen 
hontrol V&.Zif ·pj y c:ı.ktır. 
Fnkat me eki aMal: bakımı:ı

kon;::.ro.U sizden bekr ruz. 
nu kontrol için yap en.:: nız 
yaTdıI:ı halkın sıkıntı çekmc
me::;ı V-O fiyatların lüzw::ısaz 
yere yiikselm · h: sus da 
faydalı olacaktır. 

I 

Yeni karnrfar yeni bir ç r 
acını .. fır. Bu Gı!hnn muvaft -
kıyeti de tacırlerırniz·n e irı ı ... 
dir. Bu sizin icın bir imtihan 
rlevreEi olacaUır. Bu imtihanı 
muvaffakıyetle f!e iz-

T 
rın prog amı 

tn.ki 

Arap at ve kısraklnrma mah
sustur. Iesa.fl"Si 2.ı.00 metre, ik
ramiyesi 300 liradır . 

Yanşa: 1 - Bor:ı 'Yi; 2 -
Tuna 58; 3 - 'l'ar?.an 50; 4 -
Kruma:ı, 5 - Tarcnıı 48 kilo 
ile iştirak edeceld rdır. 

İkili bahs: 1, 2, 4 ve bc§.inci 
koşu lıı.rdır. 

Çift bahis; 2 ile- ( V1.; 4 il 
beşinci koşular arasındadır. 

Eslci iaşe 
teşkilatında 

(Baştara}t l mi aaMJede) 

Bu aradı eV\·clk1 giln otomo
bil lastijı almak üzere nüira • 
cant eden ihti.yac: sahiplerı bi
dayette sJtbık iaşe müdür mmı.
vini Hurside mtirncaat etmi~ • 
Ierdir. Ilurşit kendisinin bu iş
lerle alakası kalmadığım, yeri
ne gelen yeni tevzi şefine mü
racaat etmelerini ~-öylemiştir. 

Yeni ~f. lastik mevcudunu 
t.Jmadığını, gizle.'lıııek istenen 
evrakın ara ında hulunan t.:?v
zi listelerini de ele ge"iremedi
ğh:ıi söyliyerck işi t .. krar Hur
şide bnv:tle etmiştir. 

Bu vaziyet karşır.;ında ilıtiya-; 
~bipleri nihayet Thtı.,at M'ıl
dürüne başvw"lil::ı.ğa karar ver
mişlerdir. 

Meseleyi elıemroiyeU nııza:-ı 
dikkate alnn iktı~at müdürü 
f;aff et Sezen mlirncant sahip -
lcrinin islerini siihulctlc :Q.."l.l i
~ icap eden direktifleri ver -

· tir. İşin hakiki mo.hiycti 
tahkikat. nef t'sinde belli oia-

~:-:_---=..:,::~~:;~~ca.ktır~. ------

_,..,.,. pte ·cep e 
'Q,9--he geris • 

• 
den hükfunet emindir. 'l'ch.~ar 1 
tdiyonım, bu kararların mes
nedi piyasanın vazifesini nor
mal olarak yapacağı hakkında
ki itimaltır: Eğer gcçireccği
rJz imtihanda muvaffak ola· 
mııZS8lız bask:ı. bir yola git- D 
mck zarureti hasıl olur kf bun
dan memleketle beraber ba~ta 
siz tacirler z rur ed rsini1 .. 

s~dorl bbe in~e 
taarr z edildi 

Tacirlerin sii U Londra, 1 (A..A.) - İngiliz 
bombn uça.k1anndan mürekl ep 
Ç<lk. büyük bir h va t.eşki!i dün 

e Dusscldorfa taarruz etmiş 

Bu maru1.atımı si ·n de tak· 
Cir ed.,ceğinizı:len üphem )'Oit

t.ur. s:zler den ş ur nammg, 
bir te~riki mesai rica ediyo-
rum. (Hazırız, canin., başla aıs- tir. 1 ıe-ri.) Bundnn şüphem yok .. ur. Burası Alman çelik s~ayi -
Bana söz veriyorsunuz değil JJin idare merkezi ve on 11 
mi? (f:öz veriyoruz ' ıi} ~malzeme i f 'ılrik larınm 
Ya ca..,Oı.mız iş birli-inde stzl ı ·r araya to !J.!11!?.:; b u uk
taına~il. keneli a anızda .~u - !arı elhrdir. 
mcssılımz oiau O a mcch :me § t · 
cl~en vazifeyi tc lıılc çalı~:ı.-~ Londra, 1 ( :A·~~ - n:rııı~ 
caJ;ınnız Bi.zc. miL::ı.hir olacak-~ ı~dy?.su~u.u bılJ rdıgı~c r.-o:c. 
F.llllZ. Fe.na niyctlP hnrek1..t e-. (.,UT} ogledı..>n e Spıtfirc Sl • 

c1 r. :ri mC!yd cıkaracaksı- ı temi avcıl hıma~ inde } • 
nız. Bize yapacağınız kıymetli- ti ba. u· 
yardım budur. caklarm nıüre ken hava 
w Bun~ ~ n~ vmdetm· _oldu· teşkilleri A be\.·illc g~rnı:ı. lıü· 
gunuz; IÇnt smcre tc,c ekkür e- '-• · l d" 
el rim. Topl ntının ~dnıı cum CL...'lll! .er ır. . . 
izah ettim. Sizin ele benim gi- 11 A1nun nvc d i u ulınil -
b: çok i~kı iniz vardır. Ouun ı- tür. 8 İlıg'i.tiı; nv u 
çin muvaffnkıye>t t menni ede- öönmemü; ir. 
nl: ve.in. ediyorum.,. ---~--------

Vali ve Bclı;div Re' iı.ıin Sihı·r,r· 
sözleri tacirler üziılııd bariz !U J 
ve cok müsait b

0 

tesir b'rak· 1ı 
ınıştır. Tncil'l r vaümizin beya- zam n 
n"tııu mütemadiyen ta.sv\n c- e t 

diyorlar ve kendilerinden bekk· I 
nilcu işbirliğini mmruıuniyctle 
karşıhyorl ~ı. 

Oda ldate Heyeti önilmiiz:b
ki s:Llı gü:..ü toplnnnrnk muh· 
telif gıda m:lddcleri ve znruıi 
('ı;:.ı."3 ticn:rcti ubelcri i~in piv -
raclı vukuf vo Uıti:3a 1 ... :ı:.y1 

tanmmı~. mut:e r k.im erden 
milr kkep ihti komis~I) ! · ı 
rmı se.cecektir. . . 1 

KomiS) onların za ~ ı 
c-arsamba gilnil toplana k o
lan O meclisinin svibı,,den 
CY. tikten sonra ilgilil ~ t bl·ü 
~ 1 
edilecektir. 
Hulmbat talı. · ı rarooı:me • 

Ankara, (T~lefcml ) - S 
hububat alımı k ı-ıcıu 1 hiki
n dair tahmin k rarnam~i 
Heyeti Vekilenin tasdJltlnc ik
tiran ederek bugünkü rcR1ni 
gazetede intışar ctmi. tir. 

l{arara göre; beledıyesi olan 
şehir 'e kasabnln~ -ı e.kl 
r;nhalan i~in . müm il. mu 
tarlıklarda ise ihtiv r hct tt i _.;,.., __________ _ 
tsbmin veti vazif l!n"ıni le 
görürl r. v bu 11 ~retle."'t" d 
borGl:ınclırm, hey ti reisi 
kanlık eder. 

H yetl rce t{' bit Ye t:.nlımin 
ıtjeıinin yapılma mevsirol ın· 
de vcli ve kayın kam r ve t\· 

1.iye müdürleri ' • billat vey:: ~ 
hut tayin edec ·leri memuıltU' 
ıJe i lerin zam nınd:ı ve •lo"ru 
olarak görülmesini dola...'WB.k su 
retile ı bir l -
tında tutacaklardır. Teftişe <:•· 
kac~k memu , fti bu· 
ıundukları müddet için t,nnunt 
l a.rcırabl nm Topro.k Orı in 
den alacaklardır. 

9-12 ~ılı hububat m h:,uld lUn 

borelandırılmnsına \C ntın n .. 
lınmasnıa dair to.!imatmırn d 
ttıroik ikti n 1ıniştir. Bu 
1afünntnnme r.hkammı tn4bike 
\"aliler memur edilmiştiı·. 

·nci 
ceph 

efan"'ye g"re 
Çörçil, os o
va 'ya gi işi 

Stokholm, 1 (A.A.) - Ste
fn.n.i: 

Allehanda. gazetesinin ''er
mekte olduğu bir habere ~öre, 
M. Clıurchill, .M. Stalin'e müla.ki 
olmak üzere gizlice Rusya.ya. h~ 
reket etmir..ir. 

---->wc:----

Topyekun 98 müttefik 
ticar t gsmisi batırıldı 

Bertin. 1 (A .. ) -· Alman 
tebliğ"inden: • A. rik:m rn ln
gilız deruz münakalii.tına karı;ı 
l't'..Pl'.an miicadeltXle Alman de
~ kun-et.leri temmuz e..yı için
~ topyclrün 632.400 tonilato 
tutarında 98 d ·· smruı ticaret ge

. • b;: t.ırım51.urdır. Bmılardnn 
613.400 tonillto tutanndaki 92 

denizaltıbr y 19.000 to
nil ta tuta:rm · G <lilşman ge
misi d .. hızlı vizolar :ımfıııc.lan 

tı.rılınıştır. 
Temmuz yı zarfında .PJmnn 

hava kuvvetl ri 183.500 torıilfi.
to tut--rmda. 30 ticaret g misi
ni batı~lın- ve b~lro. 17 düş
man ticaret gemisini de hasara. 
uğratnııaJmlır.t' 

RUSYA'DA 
- B ş tcrrcıf l 1 t ·,fo -

cep.ho üzerinde a.şılmı tır. Sov
l U' t!eri k tllrnış ve 
im."ı.a edibncl · peıt l akın bu
lUllf!.ıustul'. SnlıJ· dcmiryolu 
I 't k ct;a::;.ı nlınmıstır. 

Alman h va kuv.,: ~tı"ri bü
ylik bb:li!tl ha.lind düşman 
.ric'at hareketini baltalı\u~!U"
dır. Rej v EP.mo.lm e Smryetlerin 
t rl.:r n ye:ııJ rn.clan 
ÇQtin snvnsla.rltı rudm bırakıl
m stu-. 

u 
Alm::ın kU\"V tlerinin Knban'ı 

işgal ttikleri resmen bildiTil
l ktedir. 

Vısi :o G .. 
Vıfi!yc göre, Ko.fkasy:ı.ya 

karşı. ·apllın Alıntın taarruzu 
iki istikametten gehşmektedir. 
Birinct lı:ol • nclıı · n ıı orta 
kısmından hm k t etmektedir. 
Diğer ikinci kul B tai k't~ 
g lmektroir. Bu kolun hed fı 
Kaf°CasJ a pet-rol sah ıdu~. 

Aln İ~ ıiP.~ Dm-d mu? 
Londray, göm Shlinızysd•a. 

doğru A.lm il rlnyisi durdu
l'Ulnlnr·~ur. Yukan Donda sid
detli ç~~ ma.lar olmaktadır. 
Smuıyanskoy 'd Don nehri

ni geçmeğo muvaff ~ olan ~ .. 
man huvv tl in Rwı.lar agır 
kayıplar verdiıınek~ı'l r. 

·ı 

• b. n dil n Sovy 
tc 1fri uduı : 

".Kı.tal:ırımız dün gece Kl t-
ka\ v Tsimli:ı.n.skn..va bölgc

lerii).(i , Rtta.l..~'iıı cenubuuda 
dü m nl..ı. savnşm.ışt.U". rltab.rı-
1.lllı dfu:ma.113. ag r ka...vıpl;,ı: v~~·
<lirmeklc bera...boc Batai ıo 
cenubun ç kilmege mecbur 
olm u.,laııdır." 

DA 

Beşiktaş çocuk Es' ğ e 
Kun·mu balosu 

• 
1 

iriyo 
"Hazırhklarımtz vaziyet\n 
icapJarm uygun de .. · dir,, 

h .. u or: 

s 
min gıd sına n 

ben önceden 
pbyayım?,. 

• 
•ı-ınr: A. C. 

Ankara haı'Sileri 

ı-ıka 
· ·de 



: YAZAN: 11.S. K.,.,,.l 

ivöROKALI 
Beyoğlu Vakıf ıar Direktörlüğü İlanlan 

••••••ı Nakil ~e iktibas hakkı mahfuzdur , ...... ~ 
'T 

- Ağam, Yörilk AH 19 Biıl ı -DrOğUn de DUan dikkati-
llernişi gQreothffAkm's ' Is • Di celbet.mifti. Yörük Ali, ha& 

- Evet... mmnı De yapmak istediğini sez-
- Bu gUreŞ aiz mi hazırı. di. Müdafaa güreşiyle kendini 

muz?.. )llDmllyacak .. Fırsat kollıyacak-
- Yoo ... Kel lılemithı taraf- tı. Kurnazdı. İvi düşilnmüştil. 

·.arlan iBUdi. Biz de .omıet ço- Fa.b.t Yörük Ali,-büsbütün baş 
:aklarma ve halka eğlence ol- b türlü karar verdiği için Kel 
ıan diye .blJul ettik. Ortaya Mmıi§in bu tem'ldnli ta.biyesine 
v tay koyduk.. biç de lUmm kalmıyordu. Nite-

Dedi... j.D]adım ki, gUreşl kim de böyle oldu. Cuıgır, Deli 
,{el Memişin ta.raftaı1a.rı iste- Kurada llOl'du: 
... Ağa.1a.r da. eğlence olsun - Murat ağa, ne dersin Kel 

Tahmin edllen 
Bedel Temi neti 
llN Kr. lira Kr. 

18 Ol 1 as 

.r.ı 15 2 10 

ıoe1 eo '19 il 

"""' mahalleel 

Be1ollu Bülbül 

Bt:yoğlu Bülbül 

Beyotlu Bülbhl 

Beyotıu ıtoc.tepe 

lokajlı 

Lem'an ve 
Gölbaeı 

cınsı 

Mısır buld~ 
n K, Dlvarcı 

Ara& 

B, Şişhane Arsa 

Elmadal iki bane) 
.l'ıırun V.) 

6ç dfikkiıı) l 

No: •• 
E.kl Yeni 

11} 

13) .... 
15) 
16} 18 ) 
13) llm) 
U) IO >. 

'3) -31 
45} 

105 ) H3) 
105 ) 145) 
105nı) 14'1) 
&05nı). 141) 

151) 
W) 

Ada ParMI 

573 20 

...Ş'iO '1 

ım e 

"1. 

-137 19 

... Vakıf 
Hlee~ 

J/3 

12/J44 

Tam. 

.,,24 

lstanbul p. T. T. Mildürlüğünden · 
ldaremhe ait 141 sayılı l'ordmı'l kamyonu karoseri tılmırntı - tn• 

meal dahilinde açık ek&lltmeye kouuhnuxtur. 

Eluiltme 12/8/942 Cartamba IÜDÜ saat 15,30 da Bi.ıyük p, t. rı;onl 
binası birlnel kaUa idari muavinlilt oduuıda toplanacak Müdurıu.. m-

ıqe bbu.1 etJnieler. llernifin tutuflanna! .. 
Murat, Yörilk Ali De 1U yol- - Korkuyor Yörükts. •• Bo- UDO IO ta '15 Bolaziçi htinye Dere Hane l•M. 1/11 Tam. 

atım komlayonunda yapılacaktır 

Keşif bedeli 118 Ura muukkat tımıinat '1t lira 85 kuruştur. T 
olhılptakl keşif ve prtnamelerinl ıörmek ve muvakkat teminaU ı 1 ~ 
11rmak üzere çalışma C(lnlerinde mı.idurlük ıdarl kalem levazım lusmd 
eksıltrne gün ve saatinde de 942 se'l" ı ir;in muteber Ticaret Odası vesıllr 
sı ve muvakkat tem'nat makbu u iL komisyona müracaatları. (7950) 

1& konll!JIDUI: almamak için müdafaa J?ttreşi 
- Yorük, halin var mı? yapmıya karar vermiş. İyi dü-

Yakanda mahalle. 80kak Ye kaı;ı numaralan 'Ye hi8ıııelert 7Ul1ı Cayri menJru1Jerin mruJdyeUerI )>elin 

- Var usta! .. Demir gibiyim Flrunüş ... Yörük Ali, onu güre· 
-laa.mdulilla.tı!.. te girecek gibi karar alınıştı. 

JIU'& De satııacatmdau on bet gün müddetle açık arlbrmıya cıkanlmuıbr. tbaleleri 12.8.942 çarşamba ıuno 
•at on beşte Beyoğlu Vakıflar td resındc yspılacakhr. İ!ılekliledn hl.ul:ırmda yazılJ muvakkat temınat ak-

- Oğhmı, bu gece ben, ova- Ben de öyle nasihat etmiştim.. 
~lerlla birlikte akarat ve m hlı..1fı1 kalemıne mUracaaUıın, (8039) 

'1ID senı... Bakalım Yörük ne yapacak ? 
-Bqüstüne usta.!.. - Evet.. Meraklı b\L .. 
- Sana. nası-hat vermek iste- - Ben, olsam ~ gir-

aiyonım. Kel Memişi nasıl tu· mem ... 
acagını pekala biliyorsun! Yal- - Ben de ... 
uz bu henfc karşı o kadar a- Halbuki Yörilk, dah:ı. ılk el-
;ık giıreşme.. Sa:kar bir herif!.. den çırpınıp nılralara başladı: 

- Ben de bilıyonım usta! - Hayda be! .. 
- Sen. onu tıpkı Mustafayı - Hayda Memiş be! . 

>idil· diıgun gıbı oldur, kif. - Hayda!.. 
- Eh! . Ö) le yapacağım.. Yörük Ali, basmınd:ın ayrı-

i'a.k K , Mustafa.dan da.ha lıyor .. Üstüste naralar savuru
V\ Iwar isabıle.ııir yordu. Halbuki, daha c..rtaJa 

Öyle amm . Kel, lfasta- hiç bir şey yoktu. Yörük Ali, 
ada u h dın ve kavıdır. Eli- havaya ve boşuna nara s vuru
ıe tanı mnn. yle gc; m ;:;e gel- yordu. Yoriığıin rui.raları lıerke
rıez.. Fena k pılmamalıdrr. A- sin n zan dik.katini ce!bt) .. ti. 

..:ele elm 'bııh güreş oğlum... Yorük, niı.ralannı sa.vurdu"k.-
D ı Murada sormuştunı · tan sonra yayından fırlamış bır 
- Usta!. Yörük Ali, güreşe ok gibi hasmına yilrüdü. Kar

drmeden Kel Memişi yen~eğı· makan.şık etti güreşi. .. S ğdan, 
~ Jcan atin v r mıydı? soldan, ortadan ve alabildiğıne 

- Hayır... ve açıkça güreşe girdi. Dolu sa.-
- Amrn:\. yaptın ha! .. ğanai,'1 gibı hasnunm ü erıne 
- Oglum ! Pehlivanlıkttr bu.. yağdı. Kel Memiş, afall mıştı. 

li 1 · olm z . İmıan bır ta- Müdafaa güreşme karar ver
aftan kayar ve gafıl a\lan\I'. memış olsa bu, güre§ k rşı an

t.taü K l Memi i Mustafa n ıl cak mudafaada kalabilirdi. Hiç 
ıenik du ·"er · Gal p gelır- k rarlanna lüzum bile yoklJ. 
·en m gl p ld Babam ol a Cazgırla Deli .Murat, Y rü-

t e l' r şey so~le- ğiın ne yapacaguu sezdı r. Mu-
~ . Ev t Yor k Ali, K l .Me- rat: 
nişe n n h vandır. Yô- -Usta!.. Yorük, yıl ırım gi-

nin g p gelmesı ıhtı bi gırdi güreşe, hasmını d a-
nal t ı< · t d dığim gıbı, dağın etti be!.. Ne sıkı girış bu .. 
,:ıehlivanhk b . Bellı o n _ Çabuk bitirme ı tı~ or gü-

De<l Ve, Yo kll' Kel M mi- w '. .. 
m idd ah gure lerını tl.J. _Ben de öyle anladım .. Dıin 
>kı c n yazac,.klnrım akş m hiç böyle k nusm9.mı tı. 
-alhmetli Del M dm an attık- Dem k kara.nnı degif;tird ... 
andır. - Yörük bu... H sına göre 

• • • harek t eder. 
Güı e dolu dizgin ~ ü Uyor

du. Kel Y- mi'ı, bütün bu dağı
nıklık ve, karmak n k g •res 
içinde Kel Memi m bo a':iı ı 
görülmekl beraber butun zo
ruyl kendisini tuttu ru c, ida
re ett' i ~ ri. lı. M ·n i , dolu
ya tu ulmuştu. Yorüklc y ptı;:ı 
mü ad lit güreş} r içinde h ç 
bir- v kıt Yörüğün böyl ilk el
leroe bu derecede karma), rı ık 
gür e gird' ini gorm mı tı. 
Fak t şaşınn:ı.dı. Bocalar- akla 
beraber kend' ini tuttu. \i e, tu
tuyordu. 

İKİNCİ CEPHE TESİSİNDE 
( Baı taraf 2 inci aayfada) niy t tedbırleri aldığında. ve] 

Caz~r, Rospalıların ., n le
rine iştirak ediyordu. L: f de ·u 
Yo c. hl<; gorm d'kleu d -
oode alak ve keyifli idi. K ylü 
ağalard n binsi: 

- Usta! İşte buna güre<; der
ler ... 

Ya, hani Yörük yorgun 
dıyordunuz .. İtiraz ediyo dunuz. 
Olmaz diyordunuz. Şimdi gör· 
dünüz mü nasıl güreşiyor .. 

- Amma da afacan şeymiş 
ha.! .. Ne bilelim! .. Dev gibi a
damlarla g\lre§ü. Yine i§liyor 
he! .. 

- Daha onda. e'kme-k çok, bir 
1ki güreş daha ya.par o ... 

- Vallahi yapar ... Yaman &eY 
ves.qelam! .. Her ne ise, başaltını 

Ke }t miş aldık ya ... Bak köye nasıl gıre
ceğiz ? .. Dawl zurnalar vuraca.
iız, tayı stısliyeceğiz.. Her hal
de Çalık bizi karşıhyacaktır. 
Başaltını aldığımlzdan dolayı 
Ça.hk Jmamu eztık. LAf değil, 
neler yendik be! Bir de Kel Me
miş ortadan çıkarsa çifte tay
la köye gideceğiZ .. Y otlarda da 
bir iki köy güreşi ya.parşak bir 
tay sürüsü ile köye giderız •• A 
be, o va.kit bizi hayvan otlatan 
ctngeneler Te,Yahut göçebeler 
pliyor anıiecieookJer. 

(Boıtu mr) 

ıki tarafın ıkıruJde uğra 1 ~' 
zorluklar yuzun e o ç· ıuo. g 
ni letilememe ·, taarruz O" u
wndan bUyttk kütleler ayırt e
dilmesine mecbur e m z. Hat
ti Sü veyş hed f · 
btiyük kuvı. etleri ı ihdan ına 
sevkedemez B n Çö dunımu
nun husu yeti d engel t ·il 
eder. 

İk'nc· cep e t ki aşa;: 1 ı ı 
husu ların temının vabc t~>cl.r · 

A) Havalard tam mim ~·
le hakimiyet 

B) Çok bUyft kuvvetlari de
faten kıyıya atabilecek lmvv ı.1 
tir mevkip 'e kuv' etli par ~ut. 
teşkilleri. 

C) Bu konuylan emnıvet ve 
i9elimetle maksuda göt · r bile· 
tek deniz kuvvetleri 

D) Çıkarmalar 
besliyebilecek filol 

E) PUrüzsUz akıp giden Jk
mal, 

F) Asri tabıye ve sevkulcey 
ihtiyaçlarını tatın n ed ~ra 
!)litçil ordulan 

G) Muhtelif bölgelerde go • 
teriş ~bU...ttlenne yete?<: k 
miktarda deniz kara ve h va 
kuvvetleri 

H) Her vaziyeti '\:e ibt m t· 
ri karşılayabilecek nstön ord -
lar ve iJh. 
Eğer taahhilt edildi ı gıbt, 

ikinci bır cephe tes· · g r 1'
Jeştiıilmek istenıyorsa, bunun 
en milsaıt zamanı, Rus or ıu ı
nun çok sıkıştıgı ve Alman or
dusunun uzaklarda uğraştığı 
IU gllnlerdir. 

Alman ordusunun, ana kın 
vetlerini doğuya kaydırmış 01-
makla beraber, batıda esaslı em 

lzmlr • Torbalı - Arapçı yola e•aslı 
bir mrette tamir edilecelıtlr 

lzmlr Vlllyell Daimi Encümeninden 
ı - ı.a- - Torbalı • Arapçı yolunun 18 + '50 - 30 000 kıl'>

..ıreı.rı o~I kamnn es-wh tamiri ~'J-942 tar rıden l b re 
ıo tQıı mıDddılUe ft bpalı zarf U8Ulile açık .ıwt c t • 

J - K..af WelJ ana lira IO k'U1'Jltur. 
1 - lla ldn•t teminata '446 Ura 42 kuruştur 
t - KAıllf ...ıa lmıir T>m.ülr yollan Mı taka ...,.,,.,..,,,.. 
1 - ~ IUle tarihlııden eYVel Turist Y r 

•dNO'*" ....,. wslkası alllcak?ardır. 
1 - :DsDtme JS-i-142 tariluDde ~embe gün 

.ıı:m. 
ı - .. ,>'"er' lıl80 S&7ılı kanunun hüküı' :nıenql,tCPrc-

1111:1 adlan o-ı. sQnG saat 10 na kadar m m 
DIOCbnwal m;,uetlne w Zldlann saat 11 de aÇl]a il n 

merk zd her ihtıı'nali g')zde: 
bulundurarak, y ordu\:ır 
tU loka ettiğinde şüphe yok· 
tur. ÖbUr yandan, b tıdaki ~ l 
,,;e dem.iryo lan ve tahkim !;i~
temleri de müdafaayı büy i.lt ö!
çUd okşar 

Çlkarma yer olma muhlc· 
mel mıntakalara g lınce: 

A) Teşebbus kuvvetlea.dir-
::ınelidirler, 

B) Harekatın gelı me in". 

T. 1Ş BANKASI 
K. TASARRUF 
HESAPLARI 
2 İldoclteflTiıı 

.Ke§ideshıe ayrılan 
İkramiyeler 

1 adet 1000 Lir Jık 
1 JI 500 " 
2,, 250 .• 

11 ,, 100 " 
10 50 

" 40 25 
o o 

1 lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 4skerl Kıtaat il4nları --------
Aşağıda ya.zılı mevatlın kapapalı zarfla e'ksiltmeleri hizalann la yazılı gün, saat ve mahalltS" 

deki askeri satın alma komisyonlarında yapılacıa.ktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif 
tuplarını ihale saatlerinden bir sa Lt evvel ait olduğu komisyona veımeleri. (541-77991 

Cinsi 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
Kemiksiz koyun eti kavurmıa.. 
Kemiksiz koyun eti kavurma. 
Buğday o~ ütillm.esi. 
Buğday öğütfilmcsl 
Kemiksiz koyun eti kawmıa. 
Kemiksiz koyun eti kavurma. 
Meşe odunu. 

Pazarbkla. 20.000 kilo yoğurt 
satın a.lınaca.kbr. Bir kilosuna 
bhmlıı olunan fiyat 50 kuruş 
olup .kat'i temirı:atı 1500 liradır. 
ŞartnamMi her gün öğleden 
sonra komisyonda görülebilir. 
lha.ıesi 5 8/942 pazartesi günü 
saat 10 ela yapılacaktır. Talip 
olanl:ann Fındıklıda komisyona. 
müracaa.tları. (645-8812) 

Hikian Tutan Temimttı 
Kilo Ura Lira 
50.000 4988) 

İhale gün, 8ll&t ve mahalli. 

50.000 3750) 7 /8 942 15 H. köy Muha k 
100.000 200.000 11.250 7 ,, ,, 16 Erzurum. 
100.000 200.000 11.250 14 " " 16 Erzurum. 
800.000 2604 7 ,, ,, 17 Kars, 

1.750.000 5962 7 ,, ,, 16 Kars. 
100.000 200.000 11.250 10 ,, ,, 16 Erzurum. 
100.000 200.000 11.250 12 ,, ,, 16 Erzurum • 

1.500.000 45.000 4218,75 7 ,, ,, 15 Konya. 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri 20 8 

Perşembe günil saa.t 16 da Bolayirde Askeri Satmalma ko 
yonunda yapılacaktır. Taliplerın belli vakitte komisyona gel 
leri. 
CiNSi 

Balyalı saman. 
Tel balyalı kuru ot. 

Miktan 
Ton 

1454 
2322 

Tutan 
Lire 

72,700 
162,540 

• • • 

Teminatt 
Liı"a 
4885 
9377 

(619-8129 

Eskişehir civarında Hasırca 

1 A k ı•k • l • ı çiftligı arazisinden geçen Por
~, __ •_e_r_ı __ •,..t_e_r_ı_._ suk çayıwn 6750 metrelik gü-

zergt.dıının tathiri kapalı zarfla 
eksiltmeye konmu tur. İha e · 
21 8 942 Cuma günu sn t 1C 30 
da Eski ehirde Askeri Satımlı
ma komisyonunda Japılac..k
tır. T liplerin 15M hı a ılk te
minat! rıyle teklif mektupları
nı ihale sar-tinden bir saat ~v
vel komisyona vermel ri. 

Beılktaı Aı. tube.lnden: 

M. M. V. den gelen aile maa t.ah-
sisl hakkındaki buyruktıın ımıl(ı-

mat e<l lmek ve aynı :zamanda rr.ez
kör buynıktan bırer tane alınıt •k 

üze e ube m:zde kayıUı b luı n e-

n\ekll ve mallıl ıub yların m ac t 

~rı lllın oJunw. 

hiç değilse tutunmaya 
vermelidirler, 

C) Denizlerdeki akınları rnl 
dırışlan destekl'yen yu\'·"'ar. 
söndürülmelidir ve ilh. 

Büyük Brıtanvada • Müttef ık 
ler geniş mikyaslı bir taurı.z 
yönetilmek üzere yığa•ıak1 r 
yapmışlar mıdır. Ve butün güç 
lükleri ez~bilecekler midir" Bu
nu bu anda k t rm muh 1-
dir. Bununla beraber, vaııyt t. 
enerJi ve i t'cal emretmek•e i:-. 

(564 - 7905) 
• • • 

Yarım ar kil Jluk 30 000 ad<>t. 
zeytin ya lı dolma pazarhkln 
satın alıııacaktır. İhalesi 12 8 
942 Çar amb aiJnü !!!lat 10 da 
Çanakkalcde A.c;kcri . atınaln.a 
kom' yonunda :vapıl ktır. Ta
liplerin teminatı· ·yıe belli \'a-
Jtitte komısyona n leri. 

(610 8094) 

• • • 
2000 ton ınan 7 8 9 2 Cu

ma gi.ınü saat 1130 d \ e C.10 
ton saman 7 8 942 Cuma gt'iııü 
saat 10 da pazarlıkla atın alı
nacaktır. Talip! ·n belli ' kıt
lerdc Çan:ıkkaicde Askeri Satın 
alma komi.) una gelm lı.!ri. 
Parti parti c ay ı a) n t !iple
re de verılır. ( 618 - 8128) 

• • • 
33.480 lira 82 kuruş ktŞif be· 

dell.i Polatlıda tavla inşası ka
palı zarfla e){, iltmeye konmuş
tur. nıaıesi 4 8 942 calı günü 
saat 15 de Ankarada M.M.V. 4 
No. lu satın alma lwmisyonun
d2 yapılacaktır. İlk teminatı 

- 2511 lıra 6 kuruştur. Taliple!"in 
hruıunl vesika.l:ıriyle teklif mck
tuplannı ihale saatinden b'r sa
at evvel komisyona vermel-eri. 

(525-7756) 
• • • 

Üsküdar veya. Haydarpa~a
dan Ömerliye 3000 ton yiye!'ek 
ve eşya nakledilecektir. Bir to· 
nueun tahmil tahliyesi ve ~u
vallanması dahil olduğu halde 
23 lira fiyat tahmin edilmi$tiı. 
Muvakkat teminatı 4700 lira o
lup şartnamesi her gün komis
iY',onda görülebilir. İhalesi 
14 8 942 Cuma günü saat 
11,30 da kapalı zarfla yapıla· 
caktır. Taliplerin ihale vaktin· 
den bir saat evvel usulU daire
sinde hazırladıklan teklif mrk
tuplanuı komisyona vermeleri. 

(603 - .8053) 
• • • 

Pll2arlıkla 40000 kilo patateJ a:
tın alınacaktır. Bir ldıo.una tanmln 
olunan fiyat 31 kuruş olup kat'! ıe
D'matı ıaeo liradır. llıalesi 7-11 ·342 
rı:ma ~il saat 10 da yapıla• ubr. 
~rtnameli her ıün ölleden ıt0ora 
lomisjonda aGrQleblllr. Tallo\E'tin 
nndıklıda kcılilleyona müraca. tl"rı. 

caı-a2ıu) 

• • • 
Pazarlıkla MOOO kilo YQiurt alına

caktır. Bi~ kilosuna 50 ltunq fıyat 
tllbmin edilmiştir. Katıl temfa lı 

'ıtO liradır. Şartnalne,sf ber gQn ıt-

racaaUarı. 

• • • 
5.000 çift er fotini pazarlık 

satın alınacaktır. lhalesi 5 8 
942 çarşamba günü saat 15, 
da Merzifonda askeri sat n 
ma komisyommda yapıla 
Beher çiftinin tahmin fi}. l 
lira, kat'i teminatı 11,2.50 111' 
dır. Taliplerin belli \'akitte 
misyona ge1meleri. 

• • • 
400 ton meşe odunu alı 

tır. Pazarlıkla e.ksiltme i 6 8 
942 perşembe gUnü sa. t 1 
d:ı. Antepte askeri s tı 
koımısyonunda ya.pılacal 
teklilcrin teminatlany e 
vakitte komisyona gelm '• 

(661-8' 
• • • 

••• 
Pn a lıhla 20 00 ilo 

J•ac ktır. Bır kı una ta 
.ııan f yat 40 kuruş olup k 
natı 1200 lir dır. thal ı 

ruma gunu saat 11 de y p ı t 

Sartna • esi her giln o 1 d 
1 "m sy da gö illeb 1i . T 
? ın Fm ıklıda komisyo 
<'aaU rı. (643-e 

• • • 
30,000 kilo koyun vey 

eti kapalı zarfla eksiltm 
konmuştur. İhalesi 13 
Perşembe günü saat 16 da 
mit postahane karşısında 
keri Satmalma komisyon 
yapılacaktır. Koyun etinin 
min fiyatı 120 kuruş, ilk te 
natı 2700 lira. Sığır etinin t 
min ifyatı 90 kuruş ilk tem· 
tı 2025 liradır. Taliplerin k 
nJ vesikalarile teklü mekt 
nnı ihale saatinden bir 
evvel komisyona vermeleri. 
af ve şartnamesi Ankar 
tanbul Lv. Amirlikleri Sab 
ma komia.yonlannda da g· 
liir. (613 - 809 

• • • 

lederi aonra k ----------------. 
?balesi 7-8-
de ya 
CbJdı 


