
• iDARE YERİ 
NtuılOEllliaııiyo: N o. 17 

Telgraf : Y.eni Sabah İstanbul' 

Telefon : 2()'795 

• .,. •. ..... , . ·• . • . • ''~· • . • . ' •.•• :' ••. :. ··~ • .•• :-·. • •. 1 • . .. ; .'O .. ~ ' ... • .. ·-~· ... ' Her Yerde .5 Kuruş 

T 5 

ıktı _______ eisicttmburumuz Yur.t Seyahatine 
BU · · · • • 1 Milli Şef dün gece Kayseri 

e~~ ıhtikir hakkındaki teklif reddedildi, Seyhan mebusu hareket buyurdular 
ınan T ekmelioğlu, Milli Korunma suçlularına karşı·~ 
daha etraflı ve ~~d~__!e"birler alınmasını istedi inönü, Çankayada Çin Elçisini kabul ettiler 

!Mebus seçimi hakkında 
-

• 

~~~ ~~~.; Dost Bulgaristanda nk nümun •• ; d~ 
bt l 0 Ltz c • ye a.lkışlıyabı-

yenı ve 

mühim bir layiha hazırlandı 
Almanlara göre d vveı M.ık(lo. bır bay lirler ve bayram ~;ada Turk ram yapa.bilirlerdi . 

y
1111

f' n ~ t~şı r lçlerinden ba-
y· • nıış bır ı - l zılnnru un,ut-
rn~ı. ~11 donu- t Resmi Bıdga:ri.'{tmun bir malan, şiiı)he-
~ul·;' b.ı B<!ne, 

1 
a;;ı~tan bizı~ lm.r§"ı bir <1-0st- sız k!ı, bir teva-

Ankara Şehir Meclisi, Refi Saydam'ın 
kabrinin inşa ma rafını üzerine aldı 

Ankarn, 7 tA.A.) - Cum
buJTelı:ü ~ Şefimiz tmnet ln
<Snü bu akşam saat 23 de hu
susi 'tr<'Jllcriylc Ka.yoori istika.
metinde Ankaradan hareket 
buyurm®}:ır ve istasyonda Bü
yük Millt"i. iMeclisi. Reisi A b
dülhalik Renda., Başvekil ŞUk
rii Sarncoğlu, Genelkurmay 
'Başkanı ;Mı~eşal Fevzi Çakmak 
vekiller, Pw1.1 idare hcy€ıt.i ü
yeleri, rocbuslaı· ve diğer as
keri ve mülld el'kan tartı.f mdan 
se.l8mlanmışlardır. 

Jrlımeti tarafından Ankara lçi
liğine tayin edilmış olan E~ 
18.ııs Toou · Şang - Yu bugün 
sa.at l 6,30 da Çankaya köşkün
de itimntnamesi ile selc.fiırin 
vedanamesini mut.ad merasim
le Reinicüm'hur 1.Sinet lnom.inc 
tevdi etmı.ştir. Merasimde Ha
riciye Umumi Ratıbı Numan 
:Menom.encıoğlu da hazır bulun
muştur. 

Timocevskaya 
şehri zaptedildi 

ıun~ 1 ı aılyo- ; W-medJJa8ı mpw.rkcn di- ztı <.-seridiı. 
gı tiıb kullandı- ıf!"~ ta~ffon lıcr vesile ill R ~mü Bulga-
truıtan ıı lc- mu- l ı yı.ıruJtaıuta Türk dü.ştııa>ı- ristanın bir ta-
n•tto t bıı RU- dığını lıalka aştlama1.tan gc ri raftan bize kar-
lcr l ;;: •t eltı- t u.rm1anıa.sı ve bilhassa ilci §1 bir dostluk 
vuru d 1 ~ır cı- ~nı 1ut.d.u.tları b<njtmca. siUih komcdyas' oy-

Ankara., 7 (Yeni Sabah mu- der Artmmn vefat etti[,>i.ne dair 
ıhabirinden)) - Büyük MilJet Başvckiılct tezkeresi okunmuff 
Meclisi bugün Doktor Mazhal' ve merhumun hf.ı.tıramnı ta.z~z i· 
Germaıı'ın reisliğinde toplan• çin 2 dakika ayakta ı:ıilkfıt cdn· 

Ankara, 7 (A.A.) - Çin hü-

Elçi gelişinde ve gidişinde bir 
nslieri miıfreze tarafından sc
Ifunlıı.nmı.~tı r. 

mıştır. Erzincan mebusu lskeıı mıştir. (Sonu Sıı s su. 1 ed) 

--~-----------------------------------------------------------------------------------------------
l"Q a. ~unlc-- cdtııula kuvvetler nöbet b k narken tli"'er 
ül.ı~~ı~'m"do.ıh. lcrkcn Meta k~tetı bir hd~li: tnra.ft:ın her Hindistan meselesi Ye · mebus namzetleri Fr ıunzlara göre 

Almanlar Maikopun 50 
kilometre doğusuna 

vardılar 
-0-

ask~rle rın 'l'ürk ~c rıl«ırmak iste-ı· gibi 'lnt ka- vc.'Sllc ıle B..ılga-
tl;..,"1 nıo Yap.. ı m_,utan.t.an bir Tii,.k dııo. rirtan<la 'l'ürk 
._. \arpışmn t ıo..rılıgı """'· 'J d'" ı ~ uul~:ır k •>Qorrıyatı yapnı ~sı uş man ı gı nı 
tarafınd ıtalan ~tı.leket\ınizde dikkati ~I- halka al?ı1·.unak-
r.ıe11 takJ tn 8Y- L m{l/ckn !J<Jri 'l«ilamc...... t?:ın geri d~rma-
du t olun- nıası v bılbas-

r~!~b rad- !!O~EYIN CAHiD y ALÇIN ~~J~,ta~y~~~ 
l b 

u Dllt ca sıJA.h altın-
, Cl:\ll 
tc kı~~./~ tniinns00etıyle l<'kr .. da kuvvetler 
y t .. ~.ı ~:ıl>tı :ı muJrt:eı·f a! nobet ibe-klerken adeta kasten 

' l.t'l.ıl.[ ·ıı b ı n~şrı- bir } frd" 1 biıtiıı 
1 

u Yıl donum.. .. 1 ıst- çı mrmak ıster gibi 
ınc-ı ~ 

1 
~ul~ıı.rıı~t n,ı bgn!ı~ ~ kadar~ mutantan bir '!'ürk 

tdıvoı i: ,,,kt tlnndıgını t Yl'. llUijmanlıgı neşriyatı y~ı.pması 
~ 

1 
ı.gar Da.bibyc Nemın memleketimiz.<lc dıkkatı ccJbet-

toı>l 
0

,.... b k J r gıt , :ızıdrı mekten gen knlamaY .. 
l .... ı ır ko ora a 
ann rru nue llgre muralıhas- Kcuuil~rın~ 7..af'lt-d -uı _ .ı, bu.> 

"R HU sol l ıni~ · le zaman zaman 111JerındPkıni 
t hn tcb.rıkı,. · nıey(lana vurduklarmda.n dola-

n. nnılc:rın.; k ~nnı ve t e- k 1 W.ef'C bu""yaQ'!.~Yc arzetmt>k yı omsu ruımıza. hiddet değil, 
y ·" g.,0ıdi M Rdcta. minnettarlık duymak la-
f; anın hun ly ti . r1

• akedon- ~·m gekceğıni hemen ilavı e<le-
1 eda edenlerin .. 

1~ ca.nl:uını lim. Çii.nkü Bulgarlar mazmin 
e eği)1r Ve "a ?n de hin'met- 1 lbl . 
~ınhı.r tcn;enng 

1 
k:ıl~a da m erme yığmış olduğn düş-

icltild Buı-. . edcrım. Aynı manlık vazif{,.""rine devam c<)cr
tt'I}riklcriııtar hükuınctının de ken bizim de bazı vazifelerimiz 

Buı,,... arzey~rım ... " bulunduğunu bilhassa h:ıtırlrıt-
il "tjar gn,,,.eu:ı · ~ ve bizı dalmış bulunduğu-
~lılhlJ ballan erınin de bu mur. gaflet uykusundan uyan

dıllerın d • d~ra b~tllanuıra dınm~ oluyorlar. Brı;e knrı;ı is
:radyo ·unun"~ 1 lnrını Bulgar yanda ölen kn•hrarnanlnnmn 
Uı~ı difu:.'l" b'ı.,. unlara tahsıs et-
nı ~ • neşrıy tta mezarlarının artık düşman «;iz-
1. Yuruı. Bul a n öğre- mesi, yani TUrk nj·"""""'i - "'·nda ~ı gar rad osu diyoı• ""'"....., n.ıu 

çiğnenmediğini dUşünmckle on-
"Buıı<t n ot:u

2 
<l lann b:ıhtiyarhk duy-duk.1arını 

veı Makedonya.da okuz sene ev- gördüğümüz zanıan bizim de 
g:lrl.'.lr e&\t'(!t Ynşıyan Bul- bugünkü Bulgur nrazisınde vak.. 
~ak ı1.,1n • zınclrlennı kır- tile anavaUı.n topralda.nnı mü-
"'Yan hare~~ Jum~lercti. Bu dafaa ederken şclıit olmuş kalı
erı kanıı 1 ulgnr tarihinin rama.nlarımız bulunduğunu ve 
rı-~k:iı et.nı~~f~a!?ndan birinı bunların mezarlarının düşman 

Bu nnirıa~~ · «:izmesi albmla c;iğnendığiııi dü-
IJ1 Mııh('Q,°'lYll(} tl~ 9JQ:,a ga:1.cte- şüniiyoruz; bugünl~ü Bulgarıa
~adıua k aki duşman is- 4.anda zalim 'bir eı·n~bi hlı.kimi
lalın Bulgn~Pılan bu ıhti· yeti ıalbnda mahvolmıya mah
:n Y rattı;:rııu d .. ınde bir efsa- kfım bir milyon Tüı k bulundu
la~ ~ayri.. ' ~la. yapı- ğunu c1üşünUyoruz. İçimizde bir 
dakı bu m't!ıüaa\i ışart.l:ır altın- sual vicda.nuruzı sarsıyor: Biz 
Ve gençlcrıcadclcnın ihtiynrJ:ır kendi kahramnnlnrımoon n1e
lnıl"ban1ar al arasından birçok zarlarını ne zaman kurtaı aca
l:ırın gd dıgını, bu kurban- ğız? Vatan fit~hltlerine htimıet
~kıru y~~~illerdo müeadcle te Bulg.arlar kadar olamıyacak 
t"Pketi:nd~ 3~gıru, bu iayan ha- mıyız? Hayır, olamıyoruz. Bu 
donya.nın artıkscne oonra Make- dersi bize BulgnrJar veriyor. 
r~tanın b;r müttehit Bu1ga- Hakikati itirat etmeli ve kıznr
bu 12J'tı"""1 ö~>a~ı okluvunu malı)Tl2.. Eğ'cr bu hakaretlcı.r ""' .... ,ua lrn kah ,, , • .,e-~ır\anıu • ramanlann kmşısında Tl.ir kmillclinde unı. 
lllt'l<.'lı aı~~rtık ~düşman çiz- duğum aksüliımelin uyandığını 
~" bundı:ın bö a h~rııenmetligıni göıi1rsem, Bulgal'larn, yaptık
itnı YazıyQr, Y" çıgncnmiyc\'e· lan ba.yraml:u'ilan, ynzdıklaxı 

Dnez gu.ıct.esi bu . yazı.Jardan, hakkımızda açığa 
Ctll' n11Uetın· ıayunın Bul- vurdukları dtlşmanlıklardan do
lcıaddl\'> b" ın lnazisinden nıu- layı teşekkür edcceı";>im. :E~ğer 
n•"' ll" Ba.Yfn. tcekil eı+·-· · Bulgarlarınlbu niimayişlcri hür-
uıgnı n1UlnH-:_ lgllll 
r~ b '"''-Ulllt htir yaşamak riyct ve istiklale fazla hağlılık-
\ıl'dir..: u <l~tanı vUcuda ge- tan ileri gclmo bir çoşkı.ıuluk ve 

"t:,.n bildırıyor. taelmılık eseri olsaydı bir de-
lt.-ıdyo dalla receye kadar mazur görülcbilir-

rın &Ynı 'lnrzd ~aşka gazetele- di. Fakat Almnn tehlikesi henüz 
d:t tı~ a.ki fıkralarından usakla.rda iken onlar büyük dev-
1'ara lUzu • 1'?0 d~ hepsiıu tek- letlere karşı mücadele kabil ola-'Y ,.,_ m gonnUyoru.m.. ğını .. 
UoM~~rıya aldığımız pa ...... '-- mıya.ca soyliy~rek ecnebi 
"'~UZ Bulgarların b" ·~- istilfun karşısında yere acıilmi

lil gn;ITT.iklcri mü<>adelo ~kar- ye h:ızırlaıuyorlardı. Hiçbir tc
larnnkla ne kndaı- b ~ habr.. Bir duymadan hudutlnnnı ccne· 
duklıı.rıru ~eğ~~~~-ol- bi ordulara açbla.r. 
~·ı~ P.G.A.u.ıtr, N 

1iak'.;d~lar vaktile her gün e isterlerse yapabilirler. Fa.. 
oldfüınu.!~ .... bJr tarafında !kat vatan, hilrriyet, istiklal 
J rnı 

1 
'"'ll" yn.kmış, narça- kahmma.nlığı rolün\i yapmıya 

x d J o duklan gen~ ihti hakları olamaz. l'lı .. ~ .. n bu mA&_ 
uı erke.k ltık ' yar, yc.uı~u cı. 

1 e 'l'Uı kuı;, f • çoeuk bin- humlaro Yllbancı olduklmını 
r k L. 1 ıatıralanm ana- fsbat etm1aıe...:ıiı·. 

uu • ıt ıı r1 bir k h ""ıl '"' 

n raman- ır~ 0-lhid V ALÇIN 

Hint kongresi 
Mahut karar fcin 
. dün f oplandı 

Gandi söylüyor: 
lngilizier bize istediğiniz 

hürriyeti vermek 
7.orundadır 

A-nl«ın., 7 (.A..A.) - AÇtl: o-
1.a.n Erzitıcan mt busluklarına 
Ticaret Velr.Ulett lcı.şe rmi.steşm ~ 
Şiücrll Sö1.~ncı nwr ilu A l<.ı~"6HI 
Meı·let."Z ok""Ufıı '1J<u:ôğrctw1e1 i Stt
fi Etdmn, l$tmlwl M( buslııqı,,_ 
tt<e Hnrk."l.ye v tıazt h tı?rl.11.tni kfi.
tibi Nunuoı M c.:noncndôljlu ı·c 
{$am.stm ırwlrnslugutıt1ı da csb 

Bdlikesir tnebusu Bretı1wy Kız 
Usc...ei t~ 8<Wi1ıa Gökçill 
Parfi ~ <Jklro.k 8Cçil111iş
lcnU1. 

&tıt_pz t1.."lfzd m~ıntc1ıiv1Mc 
l>Wlfritr t>C wfo cdcrl.m. 

CJl.P. <~ B~ \'cldli 

şt)ıuıo SARAOOfa .u 

VALİ SÖYLÜYOR: 
Gripps ,, Hindistana her · Nakil vasıtalan Ocretlerine zam yapıhyor - tanzifat 

ve tenvirat resimleri yOzdeı em artacak - iaşe 
fırsa1ı vereceğiz, fakat işlerinde 140 memur kutramlacak 

o 

harpten S00f8 ... diyor 
17 

Vali ''0 Bcl~e Ueu11 Do'ktor haBmı. l~ye büt(je açığını ka· 
· Liıtfi Kırdar dfü; sn.balı Anim.. pa1Jnnlı ıçin ibazı resimlere zam 

Bo~ı.~, 7 (A:.A•? - Hır.t radan şohrimizl~ dönmüştür. bulımmaktaclır. Bugünıcrdc mcc 
kongre~'Sı ıcra )ioıoıt~ı bu sal:ıah VaH Ankn.radnki tema lan et- l.iOO sevkedilccek layiha ile tram 
3 saat süren bir toplantıdan son rafında gazetecilı:ı· şımlaı ı , vay ve nakil ı.rasıtnlarınııı birin-
ra M . Ruzveltc.: Maı·cş_aı Çnn- i!Öylomiştir : ci mevkilerine 2, rkinci mcvki-
kııy Şek:e ve ~<!vyetlenn I~n- "Vekiıletlerte ynptı*nn te- Jorlne l kuruş zam yapılncak
dra bilyük el<;ıeı hL Ma\sln ye maslar neti e.;mde tStanbulu :tır. Tıınzıfat ve tcnvi.riyc reism
bir<:r mektup yazara1ı Hindiata: jlgilcndiren bırçmı me.aclelen lerinc de yüzde <>lli nisbctindo 
nın istiklal talebi hakla.ndnk1 lıaliettim Bunlar arusında bil· (Sonu Sa. S Sii. S de) 
kongre knrannıı. mU.znheretleri· ..:::..=:.:.:::.:.::.:.· ..::.._:__ _ _.:.._.:.._.:.._.:..---~--_.;...-------------
ni ı·ica etmesi için komite reisi ·ıngı· ıı·zıer Pas·ııı· kte Azad'a salahiyet vermiştir. 

Kongre "Hindistancln:ı çekili 
ni.z.., adı verilen kararı tasdik 
ebnek Uzere saat H de toplan- Rhurda Dui•burga J a p on la r 
mışUr. Yukarıki mektuplar 
kongre bu kararı tasvip ec-lcr hava hücumu üç adayı daha 
etmez gönderilecektir. t l iıgal ettiler 

0au:r · ıo;ozı · yap 1 ar 
t .ınıtt. ' """) ) Londı-a, 7 cA.A.) - Hııva Com'lru .t$arbi Pasifiğin Müt-

Amsler~~m, 7 (A.A. - . 1: Na?.lrlığı teblıg <."diyor. t«tfik um'ltmi karnrghlıından 
~.B.:. L:gı~ı.;: ha~crJer seı vrn!· Bomba uça.l'J~ınrr.Jzclan mü- :resmt"r. biklıri1diğine g<ire, ya-
nın bıl~ı!:digıne gore, q:uı~hı .1-ı rekkep b\iyük bır teşkil, dün pılrı.n ba:va. ke.ş.ifleıi neticORindc 
rad :ttıgı ~~tukta, H~~t.~ıle1111 gece Rhur'da }Jiı ro'~ h<'!deflerc Japonların Avustra.lyanın şt. 
~Urrıyetlcnnı. yalnız ~~ıcu~?el~ 'Va.ıaM'UZ etmişlet di•·. ~"n bcilı mıılıinde, 'l"imor ile Hollandıı Ye
ıl: elde ,edebıl~.c~lennı 5;0y~e- başlı b~def, J)uı"bm g olmuştur. ni Ginesi arasında bulunan Te
~~ş ve 'Bu h~rrıye~ dcı:nı. br. Hollanda'deki uça){ nlanl:ın da n;mber, n:eı ve Aru adalnnru 
gokten gelen bır hedışe ~ı~ı 1<~1 bombardıman c.Oı:nı §tfr. 6 uça· işgal ett1kleri onlaşıhnıştlr. 
l~ımızı!l . ar.ısına. <l~ııını) ec~k- ğıımz dönmcmıştu·. ~mde Vaziyet 

Müttefikler 
Avrupaya havadan 
as~er indirecek 

Mihverin dikkati 
Moskovadaki diplomatik 

teşebbüsler üzerinde 
toplandı 

[A .A. telgra/wrmdaıı. 
1wlasa edilmiŞtır.J 

AJman tebliği şudur: 
Kafkasya bölg~sir.aile Alman 

\e Romen kıt.alan düşmanı bu· 
nnltJcı bir sıcak allıllda Kraı -

o 1 ııodaı ıstikaınethıd ho\ ~io-

Amiral Darlan Fransız 
garnizonlarım teftiş ediyor 

Stokholm, 7 cA.A.) - Stolr
holm, 'l.'idninge~\ ga~cteEıııin Vı
§İ nmhnbirı Londra ma.hfıfü ri
nin iliinci cephe hah.kında ya))· 
tığı propagaııdayı Fransa tnrr
ruzıından evvelki sınır harbine 
bcnzetmPktedir. 

Fransanın tahnuninc göre 
M.Uttcfikler Avrupa kıyılarına 
hıwa yolu ile ihl aç ynp.ı<'aldar 
dır. lstilft. gerÇckleştil:'i hkdıı
cle Visi hiiki.w1eti bıı bcyan11a
mc- neşrederek halka. soğu!-lrnn 
lılığını muhafaza etrııesini ve 
muharebelere kanıı·mamasıuı 
tavsiye ecloccktir. 1şga1 kuvvet
leri lı'ransanın müdnfaasmı der
uhte etmiş bulunduğu i<;;n Fran 
eız hükfımeti :uıüdafna te'lbirlc
ri aJnnyacnktır. 

(Sonu 6öl. 3 Su 2 de~ 

ınaktadır. Piyade c,:ok uzun yu~ 
ruyi.ışler yapmnk zorunıl. bul\\ 
nuyor. 

Ji::hemmıyeUi biı ıl• ınıryolu 
kavuşağı olan Timo<_c\ <skl ya 
şclui zaptedilmiştir. Ku'k~ n nch 
ri fü.erinde kurulmuş olan kop
rü baslnnı.dan ha rekct •-<len :.·ü· 
retli birlıkli'ı·ın1iz, Mnikop'u::t 
50 kilometre Rima.I drı~mun~ 
vnrmıslardır·. Da.ha do~ıdn c 1.rıi 
beri kırmnğıı çalışan bir l'5m. vef? 
tiirrıeninin kısım küllısı yol\~ 
dılmıştir. Büyük Don dır:>cıf T'• 
de diişman dun de bm• taarı uz... 
lnrını tel!rarlnmıştır. 

RJeV ke-.;imınde Sovyt·l }• uv
\•etleri dim iimitsi? .. ce> ~anı ıkl:ı-
11 şasn.1..mac taarruzhıı ım tt•l · 
ra rlamudaroır. 

}{aflrnsya t~PphPSJnd\: Alman 
kıtnları Yeisk \'C A1 rnav1r', de 
hücumla :1 .. aptelmişlerJır. 

(Sonu Sa. 3 Su '4 d~ 

-----------~--------------------~~------~ 

-Milli Piyango-
169697 numaralı biletin sahibi büyük 
ikramiye olan 20 bin lirayı kazandı 

tir. 1ngılızler, gereklı fedııkar- tn..g• M' 1 1 ~ i 1 :?;i Lın u:ın şehrini muhasara 
lıkla.ra razı olduğumuzu ve lmv tt••az uş .-rn c c ' 1 etmış olan Çin ımv\.'etleri şehre Anl{ara, 7 (Hususi mulıabi-

(Sonu 8a. s Sü. 5 de) Londrn, 7. tA.A) - Hava hıi uma devam aliyorlnr. Lin- ı·iınizden telefonla) - .Milli pi-

2.000 J..inı Kav..ı:uıanla.r 
25215a ı29412 235235 361201 
380579 105992 381415 241J\i!>U 
57491 392099 13505 342563 

1129l4 292599 277119 295093 
00865 351490 32'J996 

\'e &ahili emmyet rnzı!·Jıkln:rmın umıın doğu;ccn.u'bun<la ve Hu- yangonun on bilinci tertip bi-
teblıi.ği : vandn bulunan Japon kıtalan •li!nci keşi<le::ıi bugfuı Sergic-

IDün ge~e az. rnıl!tarda. düır s.;clm.tla nnıkavom<·te devam e- vinde yapıldı. Kazanan numa-
mrın uçağı, lngılüı t·nın batı d.ivorJar. :ııaları bilcliıiyonım. 
bölgesinde r-ı~. bir miı~·l~t uç- bi~cı.r taraftan KnH'.Yki'yc 20.000 Ura ltaza.ııan 1.000 JAra Ka72nanlar 

Be.rn, 7 tA.A.) - Bnt.ano\•a: muşlardır. sko<;ya.nın ogu \'C hıkum edc·n Çinlılcr şohrin be~ 169697 (Bu biletin talihfüıi 292308 359Hl3 100379 3r!,9,ı::.·-~4 

Yugoslavyada 
vaziyet 
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EBU Ali Si NA --'~Vı~eks=a=A l=et=l=er=İe=t=k=ik=e başladı 
YAZAN 

lı __ M_U.,_H_A_R_R_E_M_z_E_K_l_K_o_R_G_u_N_AL __ ı 
Dortbyan öUi - ölii gorıintn wli - Kelcbelt olan insan 'o 
d'1.mir i1vi olan lre1cll'1i - Yılan klz - Ç.ö.JllUğe n;ttlıln~ 4;S1'İ blr 
k.~')..5 par~·11u e\'\'<~l:'ı gtizcl bir im, ~. nmthi') bir ) ıhP 

B<'f<line sokan büyucu ••• 

Birkaç güne kadar Yeni Sabahta 
.. 1'! 

Az gelirli memurlar için ihtiyaç listeleri tamamlanmak 
üzere hazırlıklara girişildi - Otuz üç kasabada 

kömür yakma mecburiyeti tehir edildi 
.Anknra 7 (Yeni Sabn.h) - hnzıılamak üzere 1etkikotıı b:ı5 miir ynkma mccburiJetinin aFa 

Vekftletle;, hi.ık{ımetin beyunnn Jo.mı§larılır. ğıdalti y<'llerdc tatlnbinın tclıır 
Jrı-Ptt.nde Zlkredı!diği üzere mc- Kal<l. 'il n .ıfrr1J t J' t oluı:ımabı iktıc:..'lt VfkaletıncP ka 
m 'aı a \.enle t. k kumaş ve a· Ankara, 7 ( rrnı S:ıb· lı) r r allına nlmmı tır. 
"' 1'..İI ı 1 i n iht"ynç Ji f('}C'l ini l.fal1ruknt 1'. nununun Y<'lli kiı ı ~oı•u Sa a Sı.c .. t ı 
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Denizlerin enuüyeti Dumluptnarı illtikarla yeni mücadele şekU 1 Millf oyunlar 
1 Vaa1t: En.idi Gıawal Kemal Koçer 1 • • . 

D ..... hikim olanlar, ci
hanşilmül devletler kur

muşlardır. Deniz, ha.yattll', Jııııa,. 
yat :J8llaa uraılardlla getmr. 
Zengin k&J'.llaldar, o yollardan 
varılarak edlnil•tlıFir. Blltüa O 
tıaşmC ve a.,.,«. clmııs blti
.miyetine dayanıyor. Btiyük 
Britabya da varhğını ona. barg
hı bulunuyordu. ... 

1914 - 18 ~ üstün 
ar.-d1 -. _.. bummazım.. 
lla l"lğwıea., brtumt )'Oluım 
pz dal~alatJlllla, denizaltı ham
lelerilade ~ İki yeni i~ 
~ •ilrpriıller ~ 
hasmı satlarmda rahneler de 
açmamış değildi. Fak t, bilgi 
ve ı.oan, biWin e saWıaiLan kar 
fllami3 ve ~-Naıaylt, o 
WPo öylece hitam bulmuştu. 

Bu harpte, bir yandan Bii7iik 
Bn~a. Mihveri kıyılannda ..-na isterllm. öbür 
)Bl1dıw Jlifier u, dniıımerin 
emniyetini bozmak ~uretıyle, 
deııizden geçinen İng;ılızJerı sı
'1ph)era. ~ yolı.ıwı. wt-
tu ... 

Jlinıcs <*a• Jıra.ıbıade, ufaık 
iltisnalariyl , } ahuz A lan.til 
tehlikelere maruzdu. Akdenız. 
ttiiifio'era lıÇlk. çok emın bir 
röl durumunda ıdi. İtalya., kri· 
\i.k vazJ)'e'tinı gözde bulur~ura· 
'11.k Ms.lııyavelin çız4ijıi yola 
ri.rmifti. Bu yilzdm Alnı nya. 
dogu~ doğru nüfuz etmekl• 
berater, em.teme edilm.i gıbiy
di kendi JailJle kavzu1mak, 
ltUttefiklenaı de dest ldemek 
mecbur ı)etıine lntdanmıştı. 

Bu harpte, bütila harp &OU• 

talarmnı yorulmak bilmiye. 
~pı•lar , korunma tedbir· 
leri alaa Çelmslovalı:ya ve I'o
lonyanın bit ka~ akla• l gibL 
A\TUpınnı en •üyi..\: '\..,keri dev 
ıetnua hemen ~n la"' ya. 
mta, malzeme '\I e meninları da 
wr' denetbain ~ 
R.omaııya, on kuvvetleri le ay
nı safta savaşmakta. Yu"oJav 
tıeprakJ.aınaıa v~ öteki bölgele
nı venmı de i'btıy çl rı 'k.ırşı
luılakt&dlr. 

JapoııJllDlll MihYer atların
da haı1>e gıri ı, A.nglo - ~ak on 
ikmal ,Y"Ollarmda erm1 ·yet zlik 

h- ~hatta, Da .. 
mi önemli bir hayli ham mad
de kaynaklarından 6& ma.brum 

Y enı ve - t.iır Pazartesi I""° TicaNıl ccl1as1tda-yapılacak top- F esttvalde şık faiat ucr-
•efet e daha tarFtrda )'9fli kontıut wstan tesbit edifecek ~ brıafulara 

bwakDiı..otır. 
hazırlaDIJ'• Pazartesi güd 4ftearet ocıa- Diğer taraftan börekçiler ken hed;yeler verilecek 

amda bir toplantı yapılAcakbE. di ~ ~1 . ..._ _....;;., 1* Kiill ~ ~ esn 
Akcimıia, lıtihftr için, h.ir h• 

yat ka,nacı olmwut tia, ıııayat 

Ymıallistana ywdım ve yiye- Bu toplantıda Vali de hazır b1I- _,... ,_ r-r--... Sllllila tertip h etiııacleıı w mü-
cek maddlıleri giiitUııen Dumlu- hı.nacaktır. Esna.fa esnaf tara- k.ı.lda kaçak lllmtt yapan f.. ten s 1ıemile.dEa miiretlle .. 
pinar Va.Jllll'U .,. amfenae ha- fında.n kımtn1ü emslan o ~ ki eımafı yaıi"ala~ BuaJaıa bir jwr.i lııeyeti p.Jıilulllardlıa ~-- 1llafb.raa bir yol, ~ liz oaııdamarmı tehdide yeten Zll"!mmıaktadır. Hat.er aldığı- tesbit edilec h.'1.ir. un veılhniyecekl:!r. awda ~ &. UC!l'E a.y-
mu.a göre iu seferden başka nı zamanda en zarif giyinmiş bir sed kurulmaaına elverişli 

bir te!ılike yuvası vuıyetinde
dir. İngiliz Akd~ --.runası, 
stil& lljlr kayıpillr )19h...a da 
om.. JMı yoldaa ı,t .lıir irtibat 
temin eümemektedir. Rommel, 
den:ia. ve hava ywıtla.riyle ~ 
ler al.makta ve; ymi halaeıiePe 

Y ananistxna vapur tahrik edil- be.yanlan tesbrt ederek bu ba-

mi,.-Wr. Deniz orta ında kavga ;~:=a=~e~~i 
Maan9f Miidiirünün e00a ımııtaUt hlcll,.-. veru. aittir. 

tetkikleri 
g-ire, SW yşe kaqıa Jle1'İ öaırt>&- !llaerif •l'llrl lılulmin Adil 
ler yöneltmcğe hazırlamakta· Bina! dün refakatinde daire m~ 
dır. Havıa. orduları, bu denizde, man Şemsettin. Şeniz olduğll 
k-.et!li A nm••nn meıııemii- htldlıle .ın sabah Şileye hareket 
tyettni iılt»'lfaf ederek, onmıll etmiştir. Mnmnftcyh bu kaza 
:~-1~ f':Jl.etmja.\Aı:ıı:lj V,. .. ,. A '-_- ..-___ , - ~ .-- Qa.b.i.Lizıde bulunan 2 merkez, 21 
deniz etrafındaki mücadelelere, köy ve Şile 6 ıncı pansiyonkı o
a.ym mıdalar.ı.n, k&t't lizum ıe- bl.Ianm. teflıiş edecelltir • 
rtiioDe "" timal kıJJ. üalerindm B~e-:'4 okul ~frnlr•ı tet-
havalaaara:k, Jtatrlnralan da .kffr k harap binalar yen. 
muhtemeldir. ne yeni binalar inşası etrafında 
~ t 1 

... ltır.rislr. teşebbüslerde buillllacaktır. 

iki saedalwı çar~•• ylazlındM ~a" lawgada 
Receıı isminde biri yalr:ııfwdan Aliyi btçakfa yaratadl 

Dün sabah Haliçte de* or- eademmen sinirlenen Ali aa
t:unula sandal içimle 1Uç :yok- dalcı~ ~ııbşm-K küt6r etmış
tan bir cinayet işlenmiş ve bir tir. Alinin bu yersiz hareketine 
genç ağırca bı.<;ak1a lMlıJ'•Iannt diier ııandaıda müııı*e!!i eı.ı Be 
tır. Hidise şudur: cep müdahale etmek istemiş 

Ali isminde biri yanmda 3 bö lece aralarında ba.flı.31aı mit. 
arkadasiyle beu.R CiMıJjdep nkaşa ırlha.yet 1'ellme Te ~ 
Kasımp:ı.saya bir sandalla ge- r$ intikal ederek heı- ikisi cı. 
çerken mukabil istikametten ayni sandalda deniz ortasında 
gelen bir başka sımdalla. ~ döğHpo • ı...-ın-... ı~
mıştır. Gcy.ri iMiyari olq • ....., ~ ...... Banun en 9iiyik bir eelaetıi de ô&enıHğinıiae ...... e mı- Jm. 

t.ftlardaki faaliyetlerdir. :ile- z:asmda yeniden ~ ~ ~ 

~1==-~= ::.-"den da:~ Yifedl yeai lir tayil 
t;ek yeı-de- ~ıı:mli!J, t.ereih icat.ıdm tedttirlerin cdnm- Tıbbı Amt doktorbr.nndan 

Kavga. DeUceçinde bir &r&'hJc 
bıı;ağına sanlan Recep Aliyi 
b.sığmdaıı ağır aaeete ıarala 
Jlllitır. c.acih ta yakalegm•ştır. 

e4mııdttah lel. köy ihtiyar heyetlerine ft ma- Bn.ver Ea.rau umum Trbl!ll ------->,•mcı.c----~ 

1'a1ıiD bir tee '! liaiiın Ak ~ hW. mlhllblerhre ~ olm• mMQı muavinliğine terfi elmil 
iillemli ~ r' cıe ı.ü:imi- cÜtır. lWaa.rif ı.ftdiı1 PmaD- tir. Vali awaviai ~iı.w. 
- km.-ktaa ibııısıatıtic. l>i· ..-: _._. __;.tı-: ı--.. ..w...~ K ~ ,...,.. \.Qlı 5 ,..... --ı:aıu ~ uwnr ıymetli Adliye doktorumu- vali ıımaviai Ahmet J.Cınıı.t 
g~ er taraftan, her e ... ......u emen --..:-.. • -.ı.....:.1. -.L.-'- -1 ·-~._._ ~ \."eAU&: A- ~-ea'C~~'A Jel"~ cliteritl.u•:-• tıeftiftt..-.ı.-. bu}tmmalg n-- hı\"' 
4H'J81Poaiı lar., her aeye tıerci- 1m .un1v,ara:ı., ....,_..... - tjJI. u 
han, d.esıiza.ltı inşasma ehemmi· ----m.----· -,. ptJlliltir. 
yet •ermişlerdir. Hh; bit' dmia Ticuel Yeki& Biz sRft illlle ıMI C. 1f p y ilk b 
muharebesi, bu göt llttMez ve t "lıl~~lıiZe eli Belediye buz .... + ... 1arını • • •rlflloso 
)ılrnn Pl'llM'iM kaMc:t...:.::.1 ı.. 1--11 O •GI' -....ga C H. p v !n.·· -tı-- 1..-. - ~ ...,.-. • ,., etmıştir. Buz, ltilosu 5 kun1ftaD · • x~&OJ ~ uııı:ı-
yıpMır l:istesı kaAiar kabarık u- Ticaat Vekili Behçet Uz bir satı!Kaktır. Hafta 1·,..in..3-. --- yeti senelik emNJCemf .._...._ 
~ır. A&ntm ~rine ._. IÜB hdllr t · · ıı-u. ..,. - ~ 
göre. temmw.ıa bat.&rılan gemi· lemılr td:k? 'ı .. f .. -::V,r. b.ıe i '•ıacak 11e umumf) saat 22 de Yeşılk6y Parkı bİ.lla-"".JiJm' ilin edilereJrtir. sında .. ,.. .. _lrt,,, 
lcrin tonajı 800 binden fazla· Vdıil ş!' • , ' ı ;n 'k • ________________ Y_cıoı--a.;_,_ __ ... _. -----
dır. ihracat birlildennde de tetkik-
. !}atı netice yeri ATrıtpada- lel'de • bn...C .,....,,.. Uılar Ç& ha dır. Bugün. yalnız Avruıanm ~ gördtijil n·Weri f'mlu.Dftm nai 
Pli! ..... km nenau olsa "---, ~ llijlır ta- ·-ua .... -------..... 
bite, Avnıpa kıphriıma asker raftan dün bir g6r..·te '!. p=k 
çılia'r1111wıi cieaız ~ auaarda- Ofiwjp.jR Liğ, ... ~iw:eği.ni yazını Otıla V 
ki elB1i miJiihaadan dola- tır. Bu luıl&ita ya.pbğunle taı:.- r• ... --------
yısiyle, çok ç t dir. Her şey, kikata nazaran bu haber tam» s . ? z 1 

tasarlanıan proJclerın g rç •kleş- meıı •lıaa!w. 
meaiae vabıes . O ~le, 
harbin h nüz • arı omrunü ya
pdığva RRnınak ~ 

r• .,. _... ~ .. ''°'' Rütün taı.lıe 'IMllUerW Wlhteiil 
9'ai6H'IW. .... ..., ...... 131 ,.....,. C'fwMk jamııe '1ıtJr ,.,.. h ------=aK---------

0
_1_ , __ 

1 
• l.!L ~nm ohyuculanmuo 5ir oblua l«ıgıt ue kaOuJ ~ni 

Simit • bel el Adi 
oıli~lli.? 

Şehrimizde simit ve börek i
ma.lüt.ma clair '.ticaı:et Vekiı.let.i. 
ile temularda hlm:mraık i~ 
Ali.Ira.raya C"İden Cemiyet men
sup aırı Pazartıem günü şehrimi-
ze dônecektir. • 

Ögrcndiğimize göre bu mad
dıelıeria . ' mi·"'!")e edüe
cektir. Ve eskiden altmış para.
ya Aehlq siıırıitlıer .-.ı f-5 
knnıta kadar sab.la.cMıtr. 

SerktdarJan boU_. 
Soa giiMer4e Serkldoryan s

p-:ısına Dıqı gol'Ü'len umum\ 
ajbet dalç1'11iyle bu .neYi Bip 
m bam semt ~iıerinde bWwı& 
ma'IJIÜd:eı9!ır. 

BQ .ı.-ta irıhısa.rlar 'idl.:e
Dıae viılııi fiıkiyetler Wıeriae m
hjwpırftt ithcresi yalnız Secltldor 
~ ana! eden iki makine11: ıı 
ıece · · .. aalıasmasına ka 
n:r vermiJftjır. Eu say-ededir kıi. 
iki gi.iadanberi bw ,.i sıpra 
.._. tarı'&fta btı>llanmıştır. 

Bandaj elenti 

~--~-------~-~-~----~------~--
-- -.~ ... ipllA lıilıı&ir~:. H~ Wr ...... 1f8!ftt "8 ...t&a 

,......s: ~- ne,i'ullla Ma ftP.ll:ğren.- tıôiJCnı., ~ ~,:i 

Beykoz hayvan 
sergisi dön açıldı 

~~ •~ca"'fJl.JI".., s?ctmit'bat ednMr • u ......,, .. ,. 
lııtıyaç sahiplerine tevzi edil- poata pWtl dl ~r'"8tl ,...bını alırlar. 

mck üzere vil~et emrine veri- /\~-.... Qkulllll 
len 18' balya 1Mrhk ağı ip\e ya- ......, 
kmda teni edkelrtlr. ..,. 1 - Bu yıl ÖjaW•Mı .otul- ınetn, sakat ve kusurlu olma-
evvelce )ıe"k9Jar, koaservaClr ları&a -Orta oknlJa-'an ikiler, mali. 
lar ıve tuzlayıcılar birliği vast1 li~den d6rder w öğretmen E - Orta okullardaa pek ta-. teıta •Z 1Hi • ısutap .mnm ıfh ·• talebe- Qd ftllll. ~ a..ceie •am 
ta ' ı i9e dıl t1r11111ç11ar -.ı. .mdell ._r talebe ,_.amı Jla- olmak, Lise sınıtlaruıa devam 
,.eti 1IAl birtıiğin 8Md ilıi ftJ tllı Cllarak ~. Mz't edenler ile öğretmea okultan 
m faali~ 11;8'Hıcr• ıi, Jit • w " r1a U•larin IUrinai ft meslek SDDfla.n gOıu1tlrJil tar 

SeF(lill.e tlereee ala11 lrafjvan•,.ın 
aahlpl~rlne nmhleli/ oitlNt~rll• 

millıafatlar oerll.tll 
............ -~-- Jallllt- iılııimi ~ --- le1leai ..ı- .ı lar . ag.. ilePi BiirCNk • ipMleriD talebelerin biri km ..... ..,. Ye;;:~ ile i:,.:: ~ 
1rıenc1i Eal..-da 8"t:ilderi •u· aııı9a ~a<Pta Junmek, (J.wı.nrı ildllcl ve 
ra*• er~ teıNi ecM'lmlılini .! - fsıliı &liieria fU ......... ftdincl .. ıfl•rmden .,,...,.,_ 
iat911i11erdir. Y..-,ıet alllmıiar ' 3 ' n Jjnwdır~ üaıDanna aıwdil amflanaa 

es birincı derece o an iki taya 
15 er, ikincil alan 5 taya 18 
ar ira, yedi a da uçüncQ mi 
kifiat olm T hn. v.erl 
m:iştir. 
s-r~ 4bopJa.I 

·ne;e, ı d. i mftlfo.t 
oaraklO r 5bo a,~lr 
nege, !5 d(iv. ıucilik mttt~ 
fatı larak 7 şer rıra, geua 11 
bo - y , 15 uıete. 2JO dil.veye ü
ç:mcül ük Afatı olarak :r er 
lira verilroi tir. 

'--·~ ---~...:1:r. .A. - m:ı...ı- d:=k. .ı•ı"qt . .,._n1. -loe\.U .ILanL ~ .,;--ı,.ı-~ ohW'l:..:. 
B - tnueal cfuygw .-.- llK"' 

fJy ııLtre •*• lıllllak sqP,wJıfı, bralder.ilin db· 4a m•lek deNleriad1a muıı
güll1iiill. 1a11i,.ı. amteğe hana taıi fıMtıalwW:. 

ÇlllJOrtnUf ? karşı sevgisi, öğretmenliğe ka F - 1941-1942 d-. ytlıuı-
Son günlerde bazı semt fırm bili yeti 1\ e istidadı oldufu ta- diL biltfinlerweB wııra mnıfta 

lanna elrıwk ı.Mtılieri t>mullla tebeaia k.a)Qtk huJaednp alla kelnni aJ•wpak 
çıkmaktadır. Öğr.endiVnrıiuı ı.n 5gretmenler kunduuea 3 - ~ okwa..-
m m. jeğlrr m'er f~- v teti1it et1iimil •Imn. JR"MR :ırablı olarak pau 
nohudu iğiiterek un haline ge C - Yaşı öğretmen okutıa- istiyenlenila laK _. ... tw-
tirmellte ... llanfmoı tımıcıla rı talimet-a• • h• tesbit et- yanların naım.et seçilmek üze· 

Btmdan f)aşka derece alamt• 
yan 50 hayvana da 2 er nra ol· 
aak iiMftt -..ı aükafatı v&> 

-•.'il!'-'" n•-.1 imek _ _. .-an 755 lira 

vwwk QRaia ._.dıiıii ti.fi cağde. b111ılnwnai O>irtncl re 20 Afwtw 1911 tarihine 
ıtrji•' Hrdirlm'. Bu sınıf i<;i.rı 15-1». ikinci mmf lladar tal'efltesi ,.. Mlan 
..,... ........ g..- -- içiıı 16.-%0, QçUııdl amıf için .,..,. m-. eldulmn Glhlla-
• • • ·>z • )'iimlltlılpst l:l-21). nn mtklbNPesw ......._ 
la _,,, it ': 1..;D~;;;;;.~Bedr.ace==:ı·.:::~=:;__:lan~.----------' AUJr'91ı'ClllS.,,..,.I JlllnL teWi e#Ww+'. 

Milli Piyango 
- Saf m/i 1---

217 75 151694 344022 211585 
1MOfM 35tM18 1582M 1~18 
8N50 29TT42 355N7 37.U 
ı:asnı -- W.55 2A8 

...... _ ch-
Son dört rakamı 0861 ve. 3881 

le niha,.etıenen biletler 'beleı" 
pil: ra 4llacaktır. 

1891.Jmx-iar 
Sen ll4: rakamı 795 ile nm. 

)'etlenen biletler yil1.er lira ala
ea.ktlr. 

58 Lira ıraa ... 1ar 
Son Uç rakamı ~ ile nih&

,ettmen bile9er elli§er .lira ala· 
eallts 

2'I J.Jra Km mmlar 
Son ~ rakamı 962, 58&, 1-95, 

.ne osa ~ nihaif-etl.enea mıma.
ıeıar :yhnılşer !ira alacaktır. 

ıt Ura Y ==lar 
Son iki rakamı 20 ile nihayet· 

lenen b etler mar lira a.ıacu
br 

Burası Racaaın J!l&JÜ&)ltir •ı 
ğ B8yJe tYlftğmnı bildigt f =HİNT ESRARI= lıııalda t.ıııeoden ipmek.te teb&lik 
g~~...ermiştı. 1sta9Yonda bir çok 
Hiııtliler aı:eewJa baljl lıııa.wklu, 
ü.zari ahalı bir 81lrallı zat, Misa 
Bıııilek'e dDjru. il.erli ek; il& mequl ikeR Mis. et gibi giN11ü da haldmt-

- Safa geldiuia! dMı. - Haberiniz yok mu? DiJ te sizin ırkınızdan ye sizia 4111ıi-
B&ı adr.m kim~? Mma·ıel sordu. nddendir. 

Gızel anla~ Siva Rahibi hayretle kalıv~ Takd!m PefBBİ ~ UstOıııııie 
-K'llWerem.iıia Gaıo • Pro rmgi göderini açuak baktıı: pek kısa oldu. G&IJln dıpedla 6-

w.ta . BNW.eıMerin ~ n· - Mel.ika sbisle Mı'a.ber de- küz ummş sWA araW. w 
hibi iil mi? Halbuki bana te.lpafı- pek cazip fld Arap atı -... 

Bu Siv.a. mMedi" rahibi mm Preme&in. geleeejinl. 1111 BV' M'9.M ~Nu: Bmıllll:ı 
'1ldltjıı lıyordu. Meljft. cfiımipiııic Veli1- yanımWI• S va Rahibi Prensemle •aiplli 
nın aa&l8i Mia Bir1aıek Bom· y.ot. Oyle mi! Ona mulla.bil için getirmiŞtı. •em=a vadisi 
llımcrdan zıalı.ia telgraf çekm~ • yehawcılan siaııle bir B!'ehmenlerinin t'eiai. ~ 
3'Qla, çUıbk.larw ve ke&Qiainl göriiyarmı. riııi selimtarlle!! 1lia Birbek: 
ziyaret edeoekJıerilli bildirmiş- - Mellkayı kaçırdılar Kub - Brahma, Viımtı -.e Siwr'-
ti. Rahip ;ptikbale gelmişti RA· terımı. Guro Pmbtta. . Y mn lmaa:yeıti -bet' ' 'm elllilt 
hibiıı mabediııi bırakarak istas- o da bizimle birlikte geliyo olma.sın lılıılb.tereaı Rahip.._ Si· 
yena bU.r (lelmeei feW&l l1allip 88kia fUlıt •ıeaıllb.I ze söyliyecek çok .tllim IJQ'te
b;. ~eli. Bu ~c:telifi. m· bir Belde: rimiz var. Yalnız zavallı Melik& 
cllk a.. llllJıırot • Seltk'i!l - Kl.;adılw _, lie - mn klçnlma•cim i111met ile-
ne kal'll gösterebilirdi. Mis Bi Kim? jıtlGir. O ~ e\rel llize 
Utıık ve Giıel a&e allml.,,C.ır.t.aııd - DBa c-e-" Kim kiaçırdı • haber vereceğimis btr h'61e-
...a hayreti• e.tmafına 11a,ka. mf:lıi 1IBmıty--. l'alllııt . • vardı ki ayak tst:Unde .. :ı-.a.ı 
dı: adamlannız olacak. eöyleyetttiyaegim. lıll1ilmaıa a-

- Prenses! . Rahip öyle derin btr hey zerine dUşen ıteW ·ı im dm 
Dire Wll'd•. O sama Kill Bir n Iaa,nt igiHI .. ki ın.tI bilyiljü sizin cinsinhden. ve 111-

bek'i der.n bir yeis kP.pladJ. İn.· miirebbiye ihtiyarın haltın zin ırkınızdan olan bu genel 
gllia Jılilreblliye Melfkamn D: bu .kaçırmadall Ji,...r olma ghlerieR mi tlıllııa ..U,ım. 
çınlmasuıda va Mabedinin dığına kanaat g.tinil. O zam Bbıi Jıluftıa ma...._ hlNl • 
mute1'er ra binin pumnğı o:a- yam ~ daran Ferhat v dlneniz sme hayret ed ı r ı :l*d-
eağma kaaid • Fakat itte Guro ~ ~--: bazı hakikatleri 1fıla •• j' 
Prohita Melikayı 80l'QQl"du. - Sia 1N bMulıta Buıılar siai h-...memnua hem 
Ferhat v~ rkadaşlan bu Y• veriri&. Fabt üH ....ı M. yv,.. • t • 9Clacektir. •Jllk w 
bancı topraJd nn tublıflınn.a baaCIJalıa pereZMtte etaeli · muhterem rahip_ Senin lıima-

:n w ~bu va.ilan - -
1 

• 1 .. ·- h 

Oslan:ı. •-'-'1...-:'--

~ .bsaııetie ~De!lli!:n 
mek, azaltmak 1 A ımdır. 
tıeı mcakle:ı ı gidcmı 
tir. 

Ta.an erken kauu:ıı:d.A, 
nu. bütiia kapla.rın&. 
ıi.t a~aia. Sıabahın 
Bi]llıe liitüa odaılan .ı511iiıU""': 
!lla'bttıı . B~ bol hava 

al 

Sa.at cw. biııden sonra 
kar.:alıklı iki ıııencereyi a 
raklllm k s~nn hav.a cıı 
111 ekle edesinİ'L. 

1 
1 
1 

~ 

• 
~ 
r 

' 



'l'cid -

gör 

•rup 

Ankara, (Telefonla) - 942 
ders yılı eylill dovresi i.:n l an
larının ne ıı an ya l ~ Ma
arif Vek' ce 'il · tlorc b 1-
dir'lırıiştir. Bunn. ort.ı o
J·ullaı ln l elenn b: rnı ve ikın
ci sınıf:..;.nn<la bi tünlcme 'mti
hanlanna 'e namzet trJ kay
dına 31 ağustosta bar..Janac k 
23 eylülde bıtc ektir. Orta o
kul üçüncü sınıflannda btıtün
lelll.3 mıtlhanln.rı 8 eylülde bite
cektir. Lise son sınıf bitirme 
imt :ınlanna 8 ey ide b la.
nacak, 21 eylul rn c:ektir. 
Orta okul uçüncil sınıf rd:ı sijz 
lü ınıtıh.ml::..ra 15 e~ liilde ba fT 
lan cak, 25 eylulde b tccektir. 
2~ eylülde nn.m.ır.t;t talebe kaydı
na son vcrikc l Lir. 

Lise son sınıf olgun! ık imti
hanların 24 cylultle ba:ilayucak 
29 eylülde bıtecektır. 

Lise v~ orta okullara lınn.
cak. paıas.ız yaj.ılı tafobe ımtfüan 
lan türkçe ve od biy t bır ey-
1 üldc, mat.una.tık nntihnnları 2 
eylülde yapılac:ı.ktır. Ticaret 
mekteplcrınde b!r eylüld bü
tünleme imt hn.nları b::ı.ı:;lıy< cak 
1.0 eylülde bitcc ktir. Bıtirme 
imtihanları 11 eyliılde b:u;lıya
cak, 26 eylülde bitecektir. 

Teknik öğretim me.1<tcplcrın
dc bütünfome imtihanlnnnn bir 
eylülde b:ışlanaca.k, 17 cyllilde 
bitecektir. Ameli ve mcsi.eltl 
dcrSlerin bitirme imtihanlarına 
17 eylülde başlanacak, 28 eylüJ.... 
de bitecektir. Ted.rısata her 
yerde bütün orta okullar, lıse
ler, ticaret, öğretmen, teknık 
okullarda bir teşrinievcl1e baş
lanacaktır. 

'Biürme tınmınnlan 
Daş:ı.nb.o Gireolor 

* Ma rif Vekaleti yaydığı 

ı 
~~·~~~~~~~~ı 

usY A'DA indis n mese~ si 

vamnıstır. 
Klc L k a bolgesindc Sov

yetlerin m·· d fan hatl nnı yar
mak iıliyen b"r Alm tank ko· 
lu pürkürtiilın'" iır. 

Ru..,lar. 22 tnnk tahrip etrıiql 
}erdir. Klet kavanın cenubunu.t 
Sovyet kıt lan ka ılık tı..'Jrruz 
lar ya.pmıslar \C Alın nlnrı ri
eate mecb 1r etm erdır. 9 ta.ıık 
tahrip edilm'ş ve 800 Alman ol 
düri.ıüniiştür. 

Sovyet tebl ği ekınde derliyor 
hl: Biekaiagl rn 'nın cenubunda 1 
Sovyct kıtal n şiddetli müda·ı 
faa mubarebeleıi v rmiştir. 
Düşmn.n bu ke ... iınde biraz iler
lemiştir. 

Kuçevsknya'n n ccnubundn, 
Alman hücumlnn düşman~ nğır 
kayıplar Yerdır.lerek püskü tül 
müştür. 

Nevyork Tim.es'c Gore 
Nevyork Tımes diyor kı: 
Almnnlar Kafka ya sıl ılcsın 

de toplu kuvvetlerle ileılıyoı hır. 
Yeni bir buhran gelışmcktcdir. 
Karanlık günler yasıyoruz. Fa
kat zafere lrn.vuşaeağı.!l'ızo <-üp 
hemiz olmamalıdır. 

-Baş tarafı 1 itıcrle -
\etimizin neden ibaret olduğu
nu i bat ettığintlz zaman bıze 
bu hürriyeti \ermek zorundu 
kalacaklardır.,, 

Karar Kalnü Em irse 

Londra, 7 (A.A.) - Hnb~r 

RIKA'DA 

h r 

alındığına göre !ngil enin Hin . . • 
aıstandan çclri · ı istiyen Tobruk hman tesısJerme 
karar kongre ı~onu · tam.fır.- t krar taarruz 
dan kabul edilir edilmez Gandi d · 1 d • 
b k b. t' . ··-" - 1 1 u ararın ır . re ı umwıu 

valiye gönderecek ve hükilme· 
tin bu talebe nasıl ceve.p ver 
mclt niyetinde olduğunu sora
caktır. 

Crirrps'in Sö leri 

Londra, 7 (A.A.) - :M:uh'" 
lif Hint liderleri, Bindi tn!lt'l 
itant~izlik seferine k:ırsı lngıl· 
tcrt'nin metanetle har k..,te geç 
mesini istcmektcdirlr. 

Etatford Cripp. Hindhstan:ı 
yaptığı hususi Zİ"!' r t ctr~fın· 
da y pılan tenl itlere c vap \ 
rerC'k, harpten sonra TJındi '1.~ 
na istikl:i.l verileceğini bir kere 
daha tekrar etmiı, ve: 

'lin taşması muhtemel 
[AA. telgraf elan 

hıilasa cıflm~ir.] 

!ııgiliz tcbrği şudur: 5 6 A
!ı.ıstos gecesi devriyelerı.miz, 

büyük lbir f aliyet gö_,t,.rmiş-

1 r 'e \Y.ıta.rya.la.."'lmız dün dü§
man topl'l.lllll bombardıman et
mişlerdir. 

Müttcfiltlerin ağır bomba u
çakları, Tobnık lllll3.llında.ki ge
milerle Ilınan tesislerine taarruz 
efuıişlcr ve limanda bir yangın 
cıkarmışlardır. 

ttıı~ !l.11 Tublihi 
1talyan tebliği de udur: : 1 ı

sır cephesinde ke ·r h rel.ftle
ri \e Upçu foaliycti gorülmii · 
tür. Mihn:r uçakları, d:işma

mn geri · de harek t lıu.lınde· 

ki kollarn ve knmplaın hu um
la.r yapmı la.rdır. 

l\"il'in Tu ınası UuhUınıl'l 

"Hindista.nn bir va.ad ''cri!
miştir, demiştir. Ra 'Vnad yer:
ne getirilecektir. Büyük feda
karlıklarla muharebeye devanı 
edildiği bir sırada., Japon tnar· 
ı uz11nun tehlikesi karşısında 
Britanyanın Hindist::ı.m terkcl
mesi pratik ve doğru bir h'U"C
ket olamıız. Esıısen Hindistan
dan ayrıldığımdan beri hiç bır 
pratik teklif ileri sürülmüş de
ğildir. Hiç bir tehditte bulun- YSJ.:,~ yagmurlnr yüzi.ind n 
mlyoruz. Kanun ve asayişi mu· fazla. yük.,,elcn NU n hruun t · 
hafazn ediyoruz. Harp som.ınıln _m_ası __ bck __ ıcnme __ kl_oo_·r_. __ 
Hint hükumetinin muhtariyet 
gayelerine critıebilmesi irin keıı 
disine her fırsatı ,·ereceğiz .. , 

~ !lirı ö 
e~i ~ ... öy -rı-ayyare 

alanında 

HER 
Lokantalann yem k 

. listelerine dair 

bi rtamımde lise bi ·rme ımtl
hnnlanna '1.sli talebe olarak ve
ya dışardan girenlerden başka 1 
liseler va bütünleme imtihanına '-=ı:ıı:aız:z:=--""""ı:::a:::ı&ı .... ...,.=-..ıı 
girmeleri tensip edilenlerin bil· 

Londraôaki talebelerimiz 
bu gün radyoda konuşacal< 

e tünleme iıntihanııu başardıkla
rı takdirde aynca.6llir almadan 
olgunluk imtihanına da kabul 
edilmeleri bild.'.rilmistir. 

Öğretmen O mlla.r 
Alın:ıcakb.r 

* .Maarif Vekfilcti 06 tmen 
okulannn par.ısız yatılı olarak 
alınacak talebenin ha.iz olacak
ları şartları \e imtihnlarıo ne 
suretle yapılaeağı vılaydlere 
bildirilmiştir. 

* Moskovn - Hiır i"ran.31Z 
elçisi .M. Gnrrcau 'e Norveç el
çilik memurlarından L Stef
hı:ıru on, bugün Mo:ı.kO\ ya gel
miştir. 

• 
ı 

Ankara, 5 (A.A.) - :Maliye 
Vekaletinden ö.;11'ellildiğ°'ne go
re milli miıd r istıkrazıııın 
b:.dnci t~rtip t:a.hvlllenn' ı çob'U· 
nun yüzde 7 faizli Y b'r kısmı
ınn da nu- miyelı yüzd 5 fai?li 
olaııak yakında satışa çıl, rıl
ması takarrür etmiştir. 

Va i öylüyor • 
- Baş tam/ı 1 ile ide -

zam yapmak Eu.ıetiyle bütçt.: 
açığı kapanacaktır. 

1 e i leıinin Belediye}'• ~t:Ç· 
mcsi üzerine yem dirokl · flcr 
alclım. Bu ilirektiflcr · 'm-in ivi 
bır şelalde .intacına yıan un ede
cektir. 

Mahrukat ofisi hanı lıldıı.r nı 
y.ıpınnkta v. stokl<ı.nm lıazır
luına.kt.adıt. Bugilnlerde a~lar 
ba.şlıyacaktır." 

Diğer ta.raftan, ven! ·n m~ lfı
m t gore iaşe i;:lerı ıçuı ynlnız 
24.0 ı Pmur kullf.llılncı.k ve 150 
bin luıılık talı tla i.ı;lı..rin yü
l'Umesi temin edilecekt r. 

Beılkta§ Aş. Şu!> a nden: 

13S9 dogwnlu e bu OOi!UD lub.1a 
Londra, V (A.A.) - Londra· 

da bulunan TUrk tak'beleri, ya
n.n saat 19,45 tle "Türkiye saa
t yle" İntiiliz B.B.C. radyo is

muameleye tabı r 
'1i oklıı.malarına At> 
kadar de\-:ı.:n c.dıl 

d.i.lmi.şt r . Bu d 
bınacn 20 Agu .. 

r hi aın bu 1.: 

••• 

a tasyonunda ve 24.92, J1.32 kı
s1 dılgn üzcnnden cnavatanda
ki ailelerine hitap edeceklerdir. 

Baf n ge 
Berliıı. 7 (A.A.) - Stefani 

AJansından: 
Berlinin salfılıi) ettar knyna.k 

lannın aldıkları h, berlcre gö
re, düşmanın tonajları ycltunu1 
103,000 e baliğ olan 15 ticnret 
gemisi ile bir torpido muhribi 
ve bir ll'vizo daha batırılmıştır. 

es'ut bir evlenme 

Umumi Merkezinden: 

BE R L • • 

•tnlıi rlar Vckile'i Tc.tkik ve Mu
rakabe heyeti azasından <r..ki Erzu- l llll. rum mcb'usu lhlct Sn.gıroğlunun doldurmnla ı ilim 
km l\luza!fer S$oc-lu ıle demli ~m::~~;ıaı;;ı;z:::ıllii~~iC:E:&":JCL!C::::::?'.:~~::sz:::~ıımr=-.:ılDiiiW?rl~ı:m:~ 
hukul-.çularımızdan c:rslnde Avu- ==:.:.;:=:;;.==:::====-------;...;.;.....;,;;...;.._ _ _:;,.__,=-= 

• Ycruk pı S.uıdıliliwnundn 

k t Hu eyin Antcb 11 uın nıkAh me
Dun Bcyo,. u BclcdıycsJ 
emuılu da güzüidc \'C 

ı ler huzuru da ıcra kı-
G ç e' lil ti tcbrık edel' 

de ı r tl'mcnni ederiz.:. 

M. ÇAIUR'ı Gazinosunda 
Ses Kral cesı 

Pendik lJahteri oloji Enstiliisü 
JJJiidiirliigii.nden 

ı - Mucs ese ıcln (2a0J b § hı\ r ti, .oy ın k p ıl ı. f Jlıle < .• 
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Arnavutoğlu, ikide birde Yö-l girmiş oldu. Cazgır, pehlivanla
~rtiğü ~österiyordu. Pomak De- n ilnbleye çevirdi, dualarını ya;p
ii Murada 6Unlnn söylüyordu: tı. Menldbelerlni okumıya ba§

- Bak, ne çalımlı ynğlaruyor ladı. Bağırıyordu: 
~örük Ali ... Yağlanması bile - Buna Rospalı YörUk Ali 
pehlivan herifin.. derler .. 

Deli Mustafayı da g8stere- - ıHeyyy ! .. Şalıinzadc, duy-
rek: dmn duymadım deme! .. Buna 

- Bu, deli oğ·lan, bUyük or- Rospalı Yörük Ali derler. Ufak
ta dururken neden çıktı ortaya. lığına bakma, okkasızlığına hiç 
Bu oğlan hiç W' dinlemez ... Yö- gUvenme.. Çelimsiz gibi gözük
r.fio(;.fuı peşini kovuyor... Herif tilğUne :inanma.. Alimallah· di
bunları yene yene pöştekisiııi namitı gibidii'. Dikkat et, ,kolla 
çıkardı.. Daha ne dolaşırlar pe- kendini fendinden ... 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanları 

Aşağıda ya:W.ı mevadın a!;ık eksiltmelcri hizalarında ~anlı gün ve saatlerdo Elazığ askeri 
eatm ahna komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin hem vakitlerde komisyona gelmeleri. 

Miktan .Tutan a'erninan 
Cinsı KUo Um Lira İbaJo gün, saa.U 
Kuru fasulye. 2.000 340 25,60 15/8/942 1 O 
Şeker. :J .000 1.180 88,50 15 ,, ,, 10,:5 
Sama.ı:ı. 10.000 500 37,50 15 ,, 11 11 
Kepcli. 1.000 50 3, ·15 15 ,, ,, l 1,5 
Meşe odunu. 100.000 3.000 225 15 ,, ,, :J2 
Kuru ü:abıı. 1.000 650 48,75 17 ,, 11 13,5 
Pirinç. 7.000 3.150 226,25 17 ,, ,, H 
!Nolıut. 2.000 260 19,50 17 " ,, 14,5 
Beyaz salnm. 2.000 2.400 180 17 ,, ,, 15 
Ç.,ay. 25 437,60 32,81 18 ,, ,, 15,5 
Zeytin yuğı. 700 945 70,83 18 . IJ 16 
Salça. 5.000 5.000 375 20 il ,, 15 
Kok &mnrii. 100.000 3.848 288,60 20 " il 15,5 
Kuru soğan. 3.000 000 67,50 21 ,, ,, 15 
Patates. 2.000 800 60 21 ,, ,, 15,5 

(632-8151) 

1 RADYO PR GRA~I 
- 8 Ağusto!i 1942 . 
7 .30 'Procram OrkK!strası 

? .32 Haftanın 18.45 Çocuk 
Boo~n Tcı - KlübU 
biyesi 19.30 Aj ... ns 
prognımı 19.45 Serbest 10 

7 .40 Ajanıı Dakika 
7.55 Senfonik 19.55 Fasıl Heyeti 

Program 2.0.15 Radyo 
13.80 Program Gazetesi 
13.33 Türkçe 20.45 Ş~.rkı V\! 

Plfıklnr Türkulcr 
13.45 Ajans 21.00 Konuf'ınn 
14.QO Tanınmıs 21.15 Dinleyici 

Parçalar istekleri 
lf,30 htanbul At 21,45 Konu~ma 

Ynrr,ş1an 22.00 Mü:z.ık 
18.00 Program 22.30 Ajans 
18.03 Radyo Dans 22.45 Knp:mıs 

il 1 

o 'U~~ 
festi~~ 
14 .. ı 
Ağtı5 

DIDIUL1YE YOK'fllP. 
Korısumasyon :fışlcr, pıy.ıııt 

oelenlc Festival yapılnı.:ık g 
da satılmaktadır. 

Her türlil izahat· ,,.ı 
Telctcn. 2"" / 

Yeni neşriyat: .. -
l&LA M w T ÜRK ~NSfi\l.or· 

38 inCi sayı;;ı intk ı- etıı il
çok emeğe mal ohın bu )O~'' 
eserini okuyucul:irnnıza t:ıv'' 
riz. 

'~en. Avanak ~tına. çıktı. Yörilğe de şu nasha.t.ı veri-
[Bcla ını bulacak. Üstüste yeni- yordu: 
fıccek. . - Yörük, Yörük! .. Hasmına 

ki ~~m~~~-:;:la~:~:,-eı~iı~:~a.~!::Jıa~:i~~~;fJ;:ıu»;f>~~ ti'- Dr. lbrahim Denker~ 
la.rıru ihale 8114ltlerindcn bir saat evvel ait olduğu komiqyona verme! "ri.. (633-8152) Ilalıldı Hr..sl.ınesi Dnhiliyc Mii-

HAVAC ILIK ve t:pOfi 

3Hl ım.'1 snyı<:ı mutıt 
rccaUa çıktı. Hem iayd· t 
okumak, Jı,.nı lle> 'l'ııı hun 
n:ıklaı ıııa kııçıik b1ı y.ırd 11 

lunmak istiycnler bu ııt:ıl< 
mfı ınıı:ırlan lıirı t.ınf 1~ 
mcl'dırler. 

- Lftf dinlemez senin oğlan! Üsküdarlı meşhur Şalu.1zade 
- Hıç mi hiç??. Ne sbyler- derler .. GQı üyorsun yn, mollayı. 

Milc1 rı '.l'utnn ~'tmıiımh tchw·ı«ı. Her giin r;aat 15 ten 

'f>e1n aksini yapıyor .. Yörük A- Baştan topuga kadnr yu~yu-
Cinsi o J..irn Ura llı:ılo giin, ısaat \'(') mahalli. .sonra Beyoğlu - Ağacam i, Sa-

li, bunlnrdan çok pehlivan!.. varlak.. GUvenmc ustaJığınn, 
Odun. 5.094.000 173.196 12.989,70 17/8/942 16 Metris. kıuıgacı t·addcsi Çöplukçe~ınc 
Snman. 200 000 13.190 l.009,2'l) sokıık No. 13. Telefon: 42468. 

- Muhakkak usta!.. hünerlerine .. J{anşma.m sonra 
('~ık da. heyecan içindo idi. bozar seni Şahinzadc .. Duydum 

1

Ufacık <.YJ°lu devlerin arasına duymadım deme!.. Şahinzade
düşmbştli. Nasıl kurtaracaktı derler bu, koskooa molla.ya ha! .. 
kendini bu devlerin elinden. Ça- Diğer pehlivanları da birer 
lbk ellerini gök yüziino açmJş, birer tanıttıktan sonra sırn ço
.dua ed yocdu: lban Jnyaf etli adama geldi. Caz

- Allahım, Yörük Aiyi sak- gır adama sordu: 
la .. Sen <>nu muzaffer kıl!.. - l~miıı ne senin' 

Ne olsa bab::ı. idi. Yüreği ya- - Hasan! .. 
nıyordu. Hakikaten knza.n dibi- - Nerelisin? .. 
ne bakıldığı zaman Yöriık A- - Ayancıklı ... 
liyi bu, devlerin yanında seç- - Neresi bu? ... 
mek mümkün olmuyordu. Çün- - Karndeniz A)'mıeı~11... : 
lkü hl"!pslııclcn ufak ve, oklrnsız - Ha!.. . • 
idi. l:t ... akat çelik gib durusu var- Dedıktcn sonra, alıalıye ılan 
dı. C32g1r, eşler bağlamıya OC..ş- etti: 
ındı. Deli :Musta.fanın clınden - Buna da Ayancıklı Hasan 
tuttu. Çoban kıyafetli herifin derler. 
yanına götürdü. Z:ıten yapıla- Mustafayı da iyi bir surette 
cak dn. buydu. Çünkü büyiik or- t:J.kdim ettıkten sonra pehlivan
ta pehlivanı olan Dc>li Mustata- ları meydana yiinitlıi. P~ıı:vler 
yı bu, tanınmamış .herıfe vere- baslamışCı. Yörük . A.~i •. bı~ sıç
:rPk başaltı güreşinı t:ım denge rayıf;ta meydana yurudu. Çll1">1· 
sokmak gcrc>,kü. Çoban hc1·ifi narak pe1Jı eve ibaşla.dı. Jri içine 
tanııtmış pehlivanlara vererek sığnuy9rdu. Bir an evvel mol
gürcşi ııksnt.nınk olmn.zclı. Bu, lanın ensesinden ) n.pıı;mak is
e.da.mm n~ ltadar pehlivan ol- tiyordu. O dercrı' hızlı v<>, lrn
duğu ro:ılfım dcğıldi. J<~ğcr DeJi yitliydi. Molla, hem pesrev ya
Mustafn bu, adamı meydanrlnn pıyor, hem de dü ümiy01 dn · 
çlkannm. o vakit galiplerle baş- - Bu ctn kim?. Cazgır, am
altı dömi fınahne gir ıiş olur- ma d.'l ballandırdı bu ocu;;u .. 
du. Çazgır, elıni ntb, Yörüğü Her halde hıilı v , usta bır peh
bıleğuıdcn tutarak Şahinzade- livan ... 
nın yanına koydu. İşte bu defa Şahinzade ilktf'n ı:,-Urc7c gir
lrarşıı:ıında Çalığın ıengi kül gı- meyip kUçük h:u~mmı bcklcm~
bi olrlu. Jş berbattı. ~a.hiuza 1c yi muvafık buldu Yörük Alı, 
yamncla bulun n ufacık h mı- giireşe gireeektıi.· Hem de zeJıır 
m t pesinden topuğun'.!. kadar gibi girecekti. Helallaı,mnlar 
mız.dti VC', hi bi-r m.fuı:ı vere- bitt>kten sonra giırcş b.1.$ladı 
metlı. Yanında çocuh'1l gıhi kn- Yor iık Alı, dolu dızgin Ju.,mınn 
lan Y< 1-üğc hayret etmıftti. Ki'n- girdi. F'akat Şahin1.ade ıı!uda-
dı kc>ndinc dfü~ündii: faada 1Cli. Bu hal ustr. }){·hhvan-

- Bu <la necidir? ların nazarı dikka.tin.i c·elbdb. 
'.Molla, gururlu bir adamdı. Arnavutoğlu, Murat agaya söy

Okumuş yazmı~lardandı. Hoş lendi: 
Yürük Ali de ca.lıil d~ilrli. ? - Bak şu $3hine! .. 11.ı~mını 
da okur yazaılard:ındı: So.z şaı- yoklamıya çalışı) or .. Mo>hsıı•,taıı 
ı·iydi. KO'-?mahı.rı, manılcn var- nıüuaf aa giireşi yapıyor. 

Saman. 300.000 26.454 1.983,0'ı 1/9/942 15 Giresun. 
Saman. Döliiln:ı !halın< 650.üOO 20.344 3.052 17/8/942 16 Erzurum. 
Sığır eti. 48.000 24.000 1.800 ) 
Kioyun etı 48.000 38 400 2.880 ) 17 ,, ,, 11 Devrek. 
Döküm halinde mı.l"tıan. 8.250 000 ~ 690 17 11 ,, 16,30 Kars. 
Beyaz peynir 40.000 48.000 3.600 20 ,, 11 17 • Gelibolu . 
Ze-ytin t:ınc.'3J. 40.000 26.0 O 1.950 17 ,, ,, 17 Gelibolu. 

Aşa~da. yazılı m<.-rd.dın k.ıpalı zarfl <'ksiltn1dcn hizalannda yazılı Piin ve saatlerde Ada.pa
zarında askeri sa.tın alma konıfayonund •• yapılacnktn-. TnhpJerin kanuni vesiknlariyle te?dif mck
tuplarııu Jhale Eı~wtk·.rındr.m bir saate\" el komisyona vermden. (627-8146) 

Cinsi 
Km-u ot. 
Kuru ot. 
Saman. 

l\fiktnn '.l'afan :ı't~inab 
Ton Un Ura 
700 ·~H}.000 3 675 
360 25 200 ] 890 
730 36.500 2.737,50 

1Irue gıin ve !S!la.tS 
34/8/942 1:5 
l7 " " 15 
14 il ,, i,30 

Aşağlda ya7..ıh m<..-vadın kapnlı z.ırfla ekaıltmcleri biz~la 1ndn yazılı gün, sruıt ve mS> al
lerdc>kı Askeri Satınalma lwmisyon1al'ında yapılncakbr. Taliple 1n kanuni v~ikalarile ek lif 
mektuplarım ihal snatJermdeıı bir saat E"Vvelın kııclar aıt ohiugu komisyona vermeleri. 

CiNSi A1ıktarı Ttt.forı Teminat 

Odun 
Patate 
~oğnn 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 

Kilo Lmı lAra ihale Gü111 Saat ve Mahalli. 
5,000,000 75,000 5000 ~0/8/942 l 6 Gelibolu. 

51,80() 15 540 1165,50) 
51,800 15 540 1165.50) 

500,000 10,000 750 
400,000 8,000 600 
600 QOO 12,000 900 
800 000 16 000 2400 
8 0,000 16,000 24t 
500,ooo 10,nı:ıo 1r.o 
800,000 16,000 24-00 

, 800 000 16 000 2400 

DOrt part,ı ve dort mul.aHe 
16,200 ton muhtelif nakliyat 
yapbnlaeakt.ır. Knpnlı zarfla 
eksiltme ·ı 8/8/942 Cumartesi 
günü saat 11 de Bola.yırde As
keri S tınalm.'1. komiayonn ela 
yapıJacaktn. Tnlıplerın kanunJ 
vesikalariyle teklif mektnpl!);n
ııı ihale şaatinden bir saat PV

vel komısyon :verme.lem. 
TahtJni,ı bcdclt 1'<-"'lı'ırnıtt 

Lıra Ltm 
45,000 ·33'15 
25,500 3912,50 
19 1425 
171100 l2S2,50 

(5{18 - ~02fı) 

• • • 

.Ankarr.da Harp okultt ıç nv
lusunun 25,212 lira 44 !kuruş 
ikeşif oole1li 'OOtonlama i,~i )\a~ ' 
pah zarfla eksilt.meye konmuş
tuı'. İhalesi 17 /8/942 pazartesi 
günü sna.t 15 d-0 Anluı.rnda. M. 
M.. V. 4 No. Ju satın nlm:ı ko
misyonumt." yap1lacakır. İlk te
min.atı 1 gr O ~ 93 Jmru~tur. 
Taliplerin kanuni vesikaJariyle 
tcldıf mclrtuplanm ihale sa<ıtin· 
den bir snat evv • komiı;yonn. 
V6I'I)lt: 1e-rı. t628-8147) 

.. . . 

13)8/942 lO 
13/8)942 11 
13/8/942 l6 
12/8/9·12 11 
:J0/8/942 16 
18/8/942 '.Jl 
l2/8/!M2 16 
11/8/942 11 
11/81942 16 

Knraküse. 
Çanakkale. 
Çanakkale. 
Çanakkale. 
Çanakkale. 
Çanakkale 
Çanakkale. 
Çanakkale. 
Çanakkale. 

l595 - 8023) 

39.973 llı'fl. 37 kuruş keşif be
deli~ ~qaat malzemesi kal'alı 
zarfla. eksiltmiyo konmuştur. 
İhıa.le;i 10/81942 ~ünU saat l5 
de Ankara.da M.M.V. 4 No. lu 
satın alına komisyonunda yapı
lacakt.ıı·. İlk temiııatı 2998 liro.
dır. Taliplerin kanuni vesikala.
riyle t~lif mektuplannı 1hale 
saatinden bir saat evv<'l komis
yon.'\. vermeleri. (t301-802!'1J 

.. « • 

dı. On. ıl~ı tcllı saıı ı•ocuk oyun- Yörük, sağlı, sollıı girıyordu. 
ca~'l gıbı parmaklarının :ırasıı!- Ters gUreşe başlamamı~tı. Hir
tla oynat:ırdı._ İ?ce ruhl~,. zarıf der:b re hasmının ~özünii y1ldır
bir dı'1ıkanlı ıdı. Fakat ırı yarı mak istemiyordu. Sonra ham
nıollanın yanına hıç de yakış· leleri fevkalfı.de sert değildı. Us- 39.387 li~ 30 lnnı1 kesıf be. 
mı) ordu. Mollad~ e~.k~ı::ktun talıklı olmakla bernber yumu- delli :Eski..~ hava oJrnlu er
t:l omuzlara. 1!.0gru .dokuh~p. u- şak tutuşlu hamlelerdi. Şahin baş yafakhanesinin ihmal ın"}a
z:ıyor-du YoJ'Uk ~li, Şahınza- zade hasmını bfoş altı d':lkika sı işi miıteaMıit nam ve h1>~abı
deyt> bir .~ere> dahı olsun -~ak- müdafaa güreşiyle kar~ıJaclık- na açık eksiltmeye onmm, . 
nıadı. ÖnunC' bakıyordu. Agıına tan sonra derhal sıkı hiıcumla- llk temmatı 2954 lira 5 kuruş-
aldı·!ı bir çi)p parçası•ıı ketl'l- . t' 'Çünk' ü ·vo"ı u" mi alela~ _ tur. Tn.liplerıı 11/8/942 s:ıb 

368 OS6 }ıra 50 1.-unıe keşif 
bedelli GölcID.1c bina tem.el in
~ Jm.palı zarfla e'k ıltmcye 
komoustur. lJıalı..ıei ~9-8·942 
çarşamba günü saat 15 de An
karada M. M. V. 4 No. ln satın 
n.lm.ı. komisyonunua yapılacak
tıı·. İlk teminatı 18,473 liıa 46 
kuruştur. Taliplenıı kanuni vc
eikalarile teklif melitupln.rını 
ihale sa.-ı.tinden bir sa.at evvel 
komisyona VEnıleleri. 

Eskışehir eh anndn Hasırca 
çiftliği arazisinden geçen Por
suk <;ayının 6750 metrelik gii
zcrgahmın tat Mri kapalı zarfla 
ekailtn1eye konmustıır. İhalet;i 
21/8/94.2 Cuma günü saat 16,30 
da. Eskişchirdc Askeri Satınal
ma komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin 1504 lira ilk te
minatlariyle teklif m<'ktuplnl'ı
nı ihale satltindcn bir saat ev· 
vel komi ·yona vc•nneJeri. 

<561 - 7905) 
,.., y·· .. 1 Al' . - ıa gc J. ;ı. ı,-, 

ıitı duruyordu. oru i .. ın•n ~- de bi; g\ireşçi bulmu,Jtu. Onda günü saat 15 de Anka.rada M. 
zımlan çöp pn1·ç~sı . du ıc:_e-zdı. bir fru-Jalık göı memişti. Kwnnz M.V. 4 N<>. 1u satın alnın. l mrıis· 
But ün giirf'!} mü<ldetı~l< c agzına Yöı ük de mahStı!o;tan bir fazla- yonunn gchnelf!Tl <587-7982) (652-8252) 

koyduğlı Ç< Jl p:ır•'a-~ıylc ,~Y°.~~ lık g&teımemişti. &3ğlı sollu, i======:============================= 
duruı du. Arnavutog u, . - ~1:~. akıllı uslu ustaca gırh,:ler ynp
Alının. Şalıın1.adeye eş dUı-rtugu- m1...t1 Şahı'ozade hasmımu ını·. 

·ıa·· D J' ~t·ırada. !]" • • • h nıı gor un('<' gu u. .. ı ' ~ tarzını bundan ibaı et znn-
donerek: . . netti. Ve, bundan cesaret ala-

- Murat, e . .:ı.er . t~m yer~~ı r.ık hasmına yilriidü. Yörük, 
bulu) 01 .. Şu b zım 11!Liyaı· C - yine emeline muvaffak olmuş
r. ı ). . nıa.ndır vesselam... ~ak tu Em u.c;ta dedikleı i ha8mını 
b:.7Jnı Deh Mustnf~yı ~a. kı!l~c be:. alb dakilm içinde aldatmış
\f J'lrli. O, çob:m gib~ lıe~ıf~~~;· tJ. Amavutoğhı, Yoı üğün glriş
l't.;ı ın d;t:~un şandı. ·.. ' - leıinden ne yapacağını sezmişti. 
7. a. :. : d(' .. ' Ol U;!: dnyad~. T~~· Şahinzaıle giireşe girince giil
s-kı t, r gurl:s o!.ı.cak b ... \ al- d ii. Deli MtIDada dönerek: 
ı. h dı m. n a1 ac~k me~d:ın... - Murat ağa, kandırdı Şa-

Th·l't usta .. ._ Fakal boza- hinzadeyi .. Hem de ilk elde be! .. 
cal,. o Şahımıı<lcyı... .. Ne yaman ve n.J'acak delikanlı 

Elbette boznenk .. Gorceck bu be 1 

~ n hak, ~., :kadar usta olan Şa- _ E:.ret. Aldattı Valln.h bu 
h. ·u2.a~e gilı·cş uyduramıyac>nk b il'.leri de Myle a ldatacak ga: 
Yo k"~... .. . 

1 
liba! .. :Ecinni gibi bir çocuk .. 

Rana ~1a oylc gelıyor .. ~n- Yandı Şalıinza.dc ... Bundan son-
. t C'Ok çctın olacak glircş .. Şa- ra rn\idafaaya da ~eınez. Ge

h 01..ıd" güreş uyduramadıkça ççrse k'orktu del'lor .. Bu sebeı>
sinh lenC'cck, sinirlendikçe de le aynı ayarda güreşmesi IA-
giıı eş şiddetlenecek... zmı ... 

--:.N.e o}uma ol:8un .. B?.z~az Şaiıimade hızlı girmişti gü-
.>. '\ oı ıı~u ::..Şnhınzade omrun- roşc .. YörUk Ali, zonı görünce 
dt: gnm1roıgı s:ırpa sardı. Hem derhal ters güreşe başladı. Bas
<1<' ilk ağızda.:: ~a.kat mollan;n mı soklanı ooldnn nvla.mnğn ç.a
bakıskırııu goruyor musun·.. lı~ıyordu. Şahiuım.de, gtir~in 
h i.ic;Uk baanuna yanynn bakı- kolposu de.ğ:işt.i&'inin !arkına. 
~r. Ua.libn biç tanımıyo~. " vardı. Fakat artık ha.mlelerden 

Tanım1yor zaııne<lertm. Yo geri dönemez ve, müdafnaya 
rü;fün gürer.;tiği sene Kırkpına- dü~ezdi. 
r,• gc..lmc:mişti. Hnsmının kil- Şab.lnzrule, ihao:rnınnı ne dc
çiiklür,i.ıııe balrarok garibin') gi- melI olüuğı.ınu güreşin onuncu 
dı~"Or... dakikalarında. anlamışt1. Ters 

'ru:gır, ~şl<·ri tufuıaıktn de- ve lfuıet bir güreşçi idi. Fnknt 
v,mı ediyordu. Yak~ıklı. Kel güreşin ilk devrelerinde bu, ka 
l rlnı Uzun Hasa.na vcrdı. Hll.- bil 'bir şey göstermemişti. Dc
oyı da Dülger Alımede dayadı. mek kendini güreşe çekmek i
l~ 1 .. Güı e~ eşlori itibariyle he- çin bu, kurnailığı yapmıştı . Ze
mcn hemen denk gibiydi. Bu su- ki molla, tonga.ya dU~tüğünU 
ı'\.·tlı... gür\.>Ş §oylc t~ekkUl etmis ruıladı. Şahin.zade küçük hasmı· 
oldu: m saj;'1Il.ll. alnuya çalı~yordu. 

Ydrük Ali - Şa.lıinz:ı.dc, Deli Yörük, hasmının ıw:ıne-vramna 
Mu ·tafa - Çoban kıyafetli adam, karşı koyarak sol<lan giriyor
' ,:.kac.ıkh H. an - Uzun Hasan, du. Şalhıinwde nihaynt bir bici
H ' ı - Dülricr Alını t. mine getirerek Yörük Ali:> t; bir 

L • 'l ı l döı t ~iit pehlivan çapraz girdi. (Son ıvı,) 

De le e anlar 
Muhammen bc:clclJ Hl625 (on ııltr bin a1u ylız yirrt·ı lx's) lırn olan 350 

(Oç yw: vlll) adet clemlr ka ~.,ın (2f ASııstos 1942) Pm:, rtCE:i t;"iınü s.ın~ 
(15,45) on bfSı Jurk b<>fıtc Hnydarpnşada Gar bın. ·ı d:-hılimlel(j komi yon 
t:llofınd. 11 kapıılı zarl d' u1ılc srıtın nlımıcaklıır. 

Bu 1ş gırmcl i:ıüyenlrrın - 1216 (bin iki yıız kır'!! altı) lira ıuı <sek
sen sekiz) ımrueluk :rnıv.ıkt~t teminat, kiu.tınun tayin ettılii Vt".siıtal<lr1:ı 
tckliflcrinj muMcv1 wrllnrmı sym gun snnt (14 4!ı) on di.ırdü il. ı rk be c 
kad ... r konürı~·m re:tligın~ v ımdcıi l!ıı.Jmdı.r. 

Bu 1~ mt :JJrtn:-roel r komisyondan p .. r. <'.lL olMJ\ rıı:ıtılm.ıkt~dır. 

zı 
TÜRKiYE CÜMHURi 

BAN 
: ı~ ~ &mıayesı: ıoo.ooo. 
Şube \ie Ajaos adedi: 265 

(852(.1) 

e.inıl ve ioari her türlü hanım muameleleri 
Psrn lıirlktirenlcre 28.ıSOO lira ikramiye veriycr 

• 
zjraat ~da kumbtınıb \"t- kumbarruıız tasarruf heitıplarında 

en az rıo HnlS1 b ulun onlarn ede 4 defa cckflecek kur'a n a~ındakı 
plAnıı gfıre ilmımJ,)'e dakttılacaktır. 

• t.oao Llmılc ~ Un ~ 100 ..... ~ .. . . . . . . 
• - • lUIO• t il' 

• • 

6.000 U ra 
4.800 • 

• 
D 1 K t< AT • H~pbrmtl:\lti 

dfltmıyC'nl•'J'(' ıkrnmı e çıkbı.: 

ar'alaı ~ıııdtı <fürt de 
lilJ ıı lliriP.clkfw: 

p-ı rlnr hir en ıçlnaı 50 lı:radan a~·ı!lı 
t~lt 1 de " '>O fn lıısiyk verileccktır. 

11 M :.rf;, l • , l1 EJ'-
~IY.\l._.tir. 

A~ık eksiltme ile 200 kilo sa•ı 
sabunlu kösele ve 100 adet ıne· 
şin satin a.Iınacakbr. l{osn!ı:-
n in kilrnm 680 k11nış, meşıniıı 
beheri 700 Jrnıııştur. lık t.enıi
nnu 154 lira 50 kuruştur. Ta
liplerin l 3/8/942 pcl'şembe eit
nii sa.at l!J de Ankarada M:M. 
V. 5 No. lu satın nlmn komis
yomında yapılacaktır. Taliple
rin befü vakitle komisyona. gel
meleri. ı 630-8149) 

••• 
22,b99 lira. 50 kunış keşif be

delli Kır'ikkale<le bir anbat• in
~'il kapalı zarfla e.ksıltnwve 
konmu;.1:ur. İhalesi 20.8.9 ı2 
pceymhe günii saat 1.5 de An
karnd:ı.. M. M. V. 4 No. ln satın 
alma komisyonunda ;vnpılacak
tu-. İlk teminatı 1717 lira 46 
kuruştur. 'l'aliplc:rin kanuni ve
silmfa.riyle teklif mektuplarını 
ihale saaiindeıı bir sa.at evvel 
komisyona vctım>leıi. 

<651-8251) 
• ot • 

Ü~~üunr veya Haydarpa~n
dan Ömerliye 3000 ton yiyecek 
ve eşya. nakledilecektir. Bir to
nunun tahmil tahJiyosi ve c::u· 
vaUnnması d~hil olduğu hahfo 
23 lira fiyat tahmin ~ıl ihoiştü. 
Muvakknt teminatı 4700 Jira o
lup .şartname.si lıC'ı giln komis· 
y'onda görUlebilir. 1Iınlesi 
14/8/942; Cuma. günii saa.t 
l l,30 da kapalı ? ... ı.dla yapıJa
cakbr. T:ıliı;>lerin ilırılc vaktin· 
den bir sant evvel usulü daire
s inde hazırJasJıkları teklif mP.k
tup1arını lıomıfüh·na vermeleri. 

(603 - S053) 

Z A Y İ 

1ş Ban~::ısı lstnnbu1 Şube-;inde 
'11015 sayılı K. <::. hc~abında ku'ı:ın
dığım muhuriıınu znyı <'tüm. Ycm
sinl yaptır cağımoan eski ının h( ı -
ınO olmııdıg nı il!ın edcu ım. 

FATMA 

JJERAPLARI 
2 ll<incitc.-;rln 

KeşhlüShrn ayrıl:ın 
1kramıy.-ln · 

1 ıı.det l 000 Lir llı k 
] ., 500 " 
2 il 250 ,, 

14 u 100 " 
10 " 50 il 

40 il 25 " 
öO 10 

Tepeci il - Asri J>lezarlıh Yolu 'f'at1 
r1e inşa Edi lecek 

• 

zmir v· ayeti Dai 
,.. 

• • e 

ıc menın en 
l - T<>p·~lc - A·ıı Mczıırlık yolu 3+34~-<l + 113 kılfınıt'ttt1'1 

sının ı~ba tı ·ulıyle asfaltlı kaplanın inşaatı 27 /7 /942 tarıhm<l• o 
%0 g ın ımıdıi•~H" "c kapalı ı:ırf u ulılc eksiltmeye konulıııu~:tıır 

2 Kı·~ı{ ıx .. lt'lı 55,000 liı·aı.lır. 

3 İllU\ ık!T1ıt teminat 4,000 Jirafür, 
4 ısı..Jdıl<'ı Tuıi•tik Yollar Mırıtaka Mlidiirluğundn ... hlıY' 1 

al.ıcnlil.ırrlır. 

5 - IO:k ıluncyc 17/8/942 Pmllrtcsl günii ~a:ıt 11 d{ ı .. 1'
1 

D.umı 1':ocuıo.-.nl od·• ında yapılacaktır. 

fi ı ll·klilcr 24!l0 mıyılı knı:ıunun hıikıiınlerınc gore ıı.ı» 
lıın zarf! .. ıı ııwlt-dcn bir s:ıat ~vvcl ylmi sa::ıt 10 a kndJJr '\oıUıyd ~ 
n:ı ''< rı'll'l•·ı ı ılaıı olunur. (4263) 
=:::.=.:..~__;_;:.=...:..==.:=======================~ 

lstanbul Vilayeti Daire , 
Jf:/üdürlüğiindetı; 

1\.1, ıMc ı - idari! Mecmua :nın Jial.iı nn 94!! ayınd:ın b;:ışltırı ~.,., 
Mrıyı !J43 •ayf-sine k.ıd:ır 12 aylık nıls.has.ınııı ~rin2mesinc gbr< 23 t 
!H2 tununden 1tilıarcn 21 &un müddetle açık eksiltmeye konuırn11 

2 - .Mccınıı:ı "n a~ğı 3 en çok JO :foM1a olacnktır. Ltl7llfl1~ 
ı 't olar:ık 40 formnya kadar ayrı kitap lıa1ındc ilfıvc.>J y~pıııoı 
:f ... rmalnrın bedelleri de mecmua lormafan gibi olncak1lJ', 

3 - Her nüshanın baskı adedi 3tl00 d i.ir. 
4 - tıınle günü 12.8.942 ~nıba ı:üntldür. 
5 - Tnlipkıin yüzde yedi b'.l~uk hcsabiJc 227 lirıı 2fi :ıruru' 

ak•·rıııni ıhalcden cvvl'I Mal. Sandığımı yntırmnsı lazımdır. t 
tl - Taliplerin ilınle giinu olan 12/8/942 Çal"}:lınbn gunfı ,,, 

1 
Vıl!iyet binru:ınd:ıki eksiltme ve arttırma J.wmiııyonuna v eıır1fi"' 1 
rcnmek ıçin de her gli11 Villıyet daire müdüı·li.iğfinc milrnc&AU~ 

ı - Proje, keşif ve ş:ırtnamc.sl ımıcJbıncc idnremizm Pn~ı 1 f 
r:ıkı ftıbı ikıısında yoptıraenğı deniz suyu deposu in~atl JL'J Jill 
uctıliylc ı•kriltnwye konmuştur. 1 ı 

2 - Ke~i[ bedeli 113.959.49) lırQ oUıp % 7,5 rnuv:ıklat iJ'fi•".ıı 
liaıdn'. . 

3 - Eksııtme 18/8/942 Sah günü s:ıat 10.30 da Kr.b tnştr. V'"' 
b<' ıı•d<'ki merkı•z alırr. komh;yonund.ı yapılacaktır. , 

4 - Proje kcpf ve ~rtnıımc (70) kuru'} mukalıiliııcle ı:cız1J r,ü< 

ocn ~hnnbılir. ı 

5 - Ekslllmcyc ginnck i!'!tıyeı IPr ı (10.000) Jirıılık bıı 1'•11't 
ır.tı\•;ıffnkiycUc yapnll§ olduklarına dıır \ csıka ibraz ederek ıh:tlf' r 
(8) c ııı !'vvclıne k::ıdar umum mü1urıuk ınşa:ıt şubc-:inil n oJ)"'1'lc:ı 
;>e :.:•ıı:.k ve ıkn ı almahırı Ul.:ıımd '" 

6 Ekı;illın!'yc g,ıecekJcrin muhtirliı tekliı' mPktUJ)l .. rını 1'
1 

& iklP ,.~ 7,5 giıvenmc parası makbt:nı ve.Hl ban' a temın ıt ıııc1' 
&:ırtı., ıne nın (!") fıkı acımda yazılı Vc"nlki ıhti\ a ede<:"k 1'

1" 
ı..ıı n. ı ı ı ılmlf' ı:timu ek ılbnc s:ı:ıt nderı lıiı' :;ant ı;VVC'llnc :ı- el 
k• yon b::ı ::ın ı • :ı m kb:.ız mul b!lındc 'crm lcri " ırı d• 

1' ıbuJ ohıı 1 n ( 

[ tl 1 l 


