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Her Yerde S Kuraı 

Ya simdi, ya hiçbir ' 
zamanı! 
~ 1JU hallrr ~ prt.. 
lar ~ ıdumuya ~ bdlıe.. 
~ taııammıüfü TV Jndırf 
tlmiae ot.ankığu Avnıpa kıt--

Karagün 
dostu: 

GÜNDEÜK sİ:Y ASI BALK GAZETESi 

MükAfata layik görülen üç projenin 
de tatbik edilmemesi kararlaştı 

patateı verecekler, piyasada yokmuş ~lbi onun da 
tedarikini iaşeden bektiyorlar 1 

VermeQe gönUI olmadıktan sonra .. , Mmm tımıdBi ~
Bu bina. birdenbire ço'lanek ve 
bütün Alnuuı km'\,.._,.ini al-
1ma almak W;ln ~pıwde bir 
007,gunJnK-ı heldiy()r, yalıut 
Mii1:hıf°i( u~'&ktarnun t~~ 
mi hiicumJa.nnı. 0BıUD İıl,in ... 
niimii7.Ak>ıki ~ aslık ~ 
dn.n t.ııa>ın..~erlretı ~füıt.?-filder 

Türkiye 
İngiliz lktıgadi Harp Nazırlığı 

Mfü!te~rı diyor ki: 

Esas proje mütehassıs bir heyete yaptmlacak ı~ta.nbtıl Harng·ı:ızı şirket inin 
işrileııi bunJan b~l' müddet e\'· 
vel mıta)ilaı ına ~;ını yapıhnl4.Sl 

""'rvvwVV'v-v-..AA."""-"""''VV'"""'.A.A~WWW..A/VVVV"~ ~vvvv-. hakkın tin biı· ta leple bıılunınıı !f-
Ankaı-a, 9 (1:...A.) - B..~ve- I<rüger'e ve İtalyan profl"_q()rü müsabaka Ulimatna.mezıinin 18, lardı. Bunun iv..<~rinc ,;ıayette 

dımda })ulımmnsuıa k. l n.r \ l'•ı·· 
miı--ti. 

A t'.u)an bir bcıc:ui, M g._".' ifri 
hale.le .işçiler lıiıJa ı:iı kc·tU.m bir 
yaJ'dını göremedikledn:i bild~ 
rek tekrar sızlanmıya b.~"la.mıs
lardır. 

~fltrinjn Yll !jimdi, ytt hiçbir 

" Türkiyeden Ege deni .. 
zindeki adalara gıda · 

göndermel için 
tedbirler ahmyor ,, 

klletten tebliğ etlilm.iştir: Arnaldo Foskin'e ait diğer pro- 19 ve 20 nri maddelerine tev~ bir hak<-m komisyonu ~l edi-
l - Ebedi Şef AtatUrk için jcnin de ikinci sayılmalarına. fikan hiikiımetc;c karar \•tril- lcrek bu mesele incelenmiş ve dmM'.:lcriN akıl ya-

. yapılacak Anıt - Kabir projesini 2 - E.\;asen bu üç proj<><len nıiştfr. netitedt- >Jirkt>tin ~']ilerine yar-
tetkik eden jüri heyetince mü- hiç birinin doğrudan doğruya 3 - Anıt • Kabir pro,j(>slııin -----------------------

Yızan: HOH' I' Cahid YALÇIN . 

Ameıi'kad~ ayni zamanda 1 

kat'ata lnyık görülen üç proje- tatbike eh·erişli olmadığı ve ta- militıbakada birindliği k112.a ııan A 'd 
den: A) Profesör Emin Onat ve dile muhtJa.ç bulunduğu jüri .he- as 
Döçent Orhan Ardaya ait proje- ·veti raoorunda t a.snh edildiği nr~je sahibinin dahil olac:ağı bir m ya a 
nin birinci olartak seçilmesine, cihetle birinııi olarak "e<,'"İ)l"n nıuteha.s.cı.ıs ht::yP.te vaptınlma.e& 

Seglap 
akseden tki ses - M.ilwe- .....,_... ....... _... ___ ..,.. __ _ B} Alman profet;örü Yohannes pıojenin de tatbik edilmenH.•sine mukan'erdir. 

Midvay'dan 
ıin zafor ihtimalleıindE-n ~.fü::.1:~ar, ya.r<lım huı;usunda 

bah ettikleri v:ıkit: Ya. :->imdi, 'l'ürk hükumet inin gösterdiği (-Af R 1 f ' 
ya hiı; bir z~mıa.n ! diyorlar. Bun- •ı' V<? filen teyit ettiği alMlrnyı · K A HAR B 1 
Jann biri Lord IUlllfa..'X'dır, l'li- takdirle anuı. 
;:eri do bir Aıncrikan asl·reri ~o- lnoı•ıı• 1 •k• 
fi. Zannooeriz ki bu miitalcny.aı Lond1·n, 9 lA.A.) ;.._ Avam z er 1 1 
ıştirak etmiyecel! kimseler pek 1 Ka.maıM"Jtıda. bit· suale cevap 
azdır. Çünkii Mihverin her ba- veren iktısadi Harp; Na7.ırh- ı•st ı•kamet te bu••y•u•k 
inmdan gnvet zor, nazik ve buh- ğı Parlfımentü Müst~l?an: · · 
ra.nlı bir devre i<;inde bulunduf;ru "Türkiyedcn F..gc Denizinde-
gün gec;tikçc C'Q7,e 1,:lrpl)"Ol'. ki adalara ~·iye<•ek göndC'l'· taarruza ba~ıadı 

Bir ık~re, tı?.ak <loğu harbiyle 1 mcği temin 11;ifl' lih;ım g<'len Y 
Avnıpa harbini biribirinJeu ay- tedbirleri alrnaya gayn•t e<li- 0 

rı mütale-a etmek lazım. Hu iki yorıım. tiula. nınıldelel'i lıha- L d b 
harbin mutlaka lıir aı'ti.dn. ııiha- raf bir kontrol altında hu a- on ra, u savaş-

sonra 

Alaska acıklannda 
' ikinci bir deniz 

muharebesi başladı 
yetc ermesi için hiçbir St'beJJ <.lalam tlağıhlacaktu·: Bunun- /arın Mllıverin 
yoktur. Biiyük biı ihtimalle, cı·-j ıa beraber i""·c<:' t.arnfıntlan Bu çarpışmalar hak-
rni~ cektir de. Uzak doğuda Ja-1 Hcıi sfüiilen projeve uyaı-.tk mağ/ubiyel//e kanda henüz malumat 
'l>Onlıu· lbcyaz dii.~lannı U· (&onu la. 11 "ili. 6 !ifa) 
nutmuş g-örihıcrek filmdi Çind~ \. . ~ bittiğini IJÖgligor almamadı 

( R U S Y A H A R B.I ) 

Alman kuvvetleri 
Sivastopol üzerine 

yükleniyorlar 
Milstahlıem 

halenin daha fazla 
daganac11ğı1Jüp
hell gilrü lilgor 

bir iş gönniye r.nlışıyorlru•. F'a- o 

~a;;1~~,~~t~~ili~~~f1;~~~~ı!!: ~:;;~n~-ıi~~ga~~~;- ;~,:;: Maym tarlalirı arasmda Midway muharebelerind Alman topçusu botun 
ya başladıklarını isbat ettiler. lenıyor. ! · 14 J · · · 
Mercan deni.zivle :Midw:ıy ada~ı Almanya Üç senediı• 1>ekliycg. kanh muharebef erm devam lpOR gemlSIOln modern tahkimata durma-
muhar@elerin~de Jıaponlııra a<';l llk aylaı_-da. ~ebe ·~Jedi. mu- ......__ ••••• ,..... anı:ı.,or L~.rp.:ricf bıralııld(g• dan ~··ddetle dövmektedr·r 
bir den1 verdiler. Ora.da harp -zaffer b1r sulh bekledı. F'dkat f 'T 
't'levam ededurstm. Asıl -dtiny ~~dyola.rda tı·:ıınp<>tıe~ ~aJıırak tY~. /larttttkft anlaşıflyor [A..A. tdgı'Qj1arıttdatı 
nm mukadd ratını tayin eclcco"k ılım edilen 7..aferler, ısuHI , ~~tir.] h.ı&a edilnti§ttr] 
harp bizim ıJot'amw:la cereyan ııı,i:ırap getirdi. Şimdi arlık; Al- Muhtelif .ka~lardan alı- lluht.E-lif kb.ynaklai"dan Mlııwı 
ediyor ve i:nınıd.a Mih,•er pek -!!la:ı~ fena habet~~ı-. bekhyor, nan 'ıiralümata göre, .Afrikada [.A..A. fdgnı~ malômata göre, Rusyaıda: Har-

~-~-~--~~--

Sutar yirmi evi götürdQ, bir yurttaş öldü, 
bir çocuk ta ağır yaralandı 

.Aro.ıusya, 9 (A.A.) - Burada cuma giinii ak<:>ı.rna. d<>ğm 
yağmıya başlıyaıı ):ai:rmw· birden şiddelini al'ttır:ı.rnk kısa bir 7.S.

.manda ~t-Uer hmmle getit'JUi" ve ~.rer Yl"l' zararlar ya.pnuŞ"tır. 
Selle-r yirmiden faıda e,; ~ötiiı miiş, mecrı ıhı n tıJrnmı~ w sft

ı·ükleyip getirdiği tuslarla şehtin bir kısım yollun k~:panıımıtu·. 
Şchıin bir kısım bahçelN"iılt- ve Zara. ova. ındaki m.tl•<JuJle.rt ıın~ 
men zarar veren seller biı· adamın öfümünı•, h"ı• (j01.·ui: .• n :.ğır :-ıu
ret.te y,aı·alanmasına sebep olduğu gibi bazı h::ıyvanlaJ ı da süı-ük• 
)eyip götürnıüştür. 

Yakacak zamları 
Bu zamlarm hangi vilayet ve kaza memurtarmia 

verileceği belli oldu, bildiriyoruz: 
A.nk-ara, 9 (Yeni Sabah muUabirinden) - Maliye Veldllilil 

y&ka.cak tlnunı alacak olan binbel:? yiiz w;.ı.laiıa fn?.laı·aimnlı ol:uı 
v~li~ik Ye kaza m~~ke:ı~rini teshit ~tı:ııiş~ir. Bu valilikler .~sara~4 
Bıtlıs, Eı'Zllrum, (,umu~hane, Hakkaıı, hars, Muş, Van vıla eticn-ı 
d.ir. Kazalar ise Ahlnt, Jt~Je5kit, .~ı<l1han, Arpaçay, Aşkale, Baş.. 
kale, Bayburt, Bul:.ınık, Çlldır, Oiyadin, Doğubeyru-..ıt, El"ciş, Kev· 
tat. G\üe, C-.ör.pmar; Hadım, Hınıs, Hozat, Ka.roko~an. Karayrur.ı. 
Ka.rlın"1, 'Kığı, M;ızgirt, MmıHli}>e, .Nazimiye, Özalp, Pa.sinltı". 
Boshof, Refahiye, ~dıik~rnllt}, Sululıa.n., Şita'k, Şa\~. Ha.\'rol 
Hortum, Darto ve Yi.ikiiekova kaıahrıdu·. pal'hk bir durmnda görUnmil- u~u.~e ta~rak degd, endiP,eyle , cephelerde mühim biı· deği§ik- hulGaa edU~tf".] llof ınnharebclerinden sonra ell-

yor. duı;un~rek bekliyor·. N~.YC: du- lik olmam1'1.ır. Merku bölge- M:.idvay adam civa:nnda. t::el'e- ~üııet bulan vaziyet, tekrar biJ' -----------------------
H~tU. t:un miumaiyte İ>İr Mih- J l~:ı,'O~. Bunu kı~ . bil":11yor: 8inde 1.«iebbüs yenidt.n Alman- yan eden muharebe sona et'1Y'JIŞ- hardret gijsterrn.iye başlamıış, E 1 e kt r. k f. at 1 

verden ba.h.~bniye imkan kal- ~ım:5e bu lruvvetıcrı ~ft\'Uııtura- lanıi eline geçmiı;ıtir. Burada tir. Japon doııinır:t.w batıya: Almanlar, bu defu. da Siv.ıırt.opol 1 1 y a rı 
c.:alf...mMllr, bilmem. Jtaly:ı., ~ün rak durmayı ~~ya. he'Sabma büyilk bir tank muharebe.si ~ doğru kaçml§br. BJr mi\.phidin lli:erine bUyUk lnnrvctlttle ytlk-
«~tik~e idcıta kendi kendine e- ha1r~/omıak :ımkunını bulama- (taonu !a. a su. 6 ~·> bildirdiğine göre, 26.00o to:nili- (lonu ••· 3, lü. 4 da) • • 
ridi. Harı> ba.~tama<hm cvvP.l on ~!gı ıt;~~ndan. "":ya. a.ley- toluk bir Japon uçak gemisi k- Umum mOdOr, malzeme fıyatlanle amele ücretleri-
mi~~~:t!riı; :X.hj; ~1~Jı'ti ti1~ı~ı 0~;~r~ııta · ~ ['. UZAK DO~U HARBi ) tınlmıştır. . ( HAVA HAREKATI "\ nın artması yozonden elektrik istihlak tarifesine 
f:.3tyayı. Harbjn mifcSinde ltaı- .AJ~1uıny;uun ~Y~ ~ir harp- _ - ~ ~. ~ 1 

w J zam yaptlmasma zaruret hasıl olacatt kanaatinde .• 
ya.nın sefil bir gök giirii.lllh;ii gi- ten ümit ooectgi ~uQbır fayda . c· 'd . h b 1 ~imdi İklDCl bir deniz muhare- I ·ı· 1er· Rhu ' :Biı· .. . ~ . . . • . . . 
bi ·!Ümliyot'dll. İt.aJya k<'-rnli- yokhu·. Mitttefıkler beklediler, ın e mu are 8 er besi Alaaka. kıyısı açıklarında, noı iZ 1n r a bul m~~t~ıben .A.nka.rada I'1ara.d~~g ~Hlic~ınd..."'11~ linyıt 
tıindcn bah~ttiı"lllek i<:hı hiçbiı· bekJiyt!t·~.k.Jerini s()slediler ve Aleouclennes adalan dol\Yla- .. ulla:11 e ~ ı tramYa~· .. "~ ~ad~nıru~ idarenuz tal'afındu.t 
vesile i 1kac;ırma.zdı. Ve itiraf beklcme!kk kuvvet knzana.cakla-

1 •dd ti dl rında ce~yan etmek1*lir. Bu bkl k 1 tünel idıı~len ~um mudwil ı~letilın<'Sıne ~uv~ak~t e~it" 
("!tmeıfdir ki, Fa~tleri bir kuv- ~ iddiasıntl~ h~~· ~ıktılar: H~ gene QI 8 en çarpışın~ hakkında şimdiye 'lla- yap an a ın ar =:~ull'ı ~n tı~ .8abalı~~- ~~h Madenlerın l~~etilmesı ı:~ 
vet zanncdelller az dCh"';futi· Fa- bın b~Jailıı,.-ı günlerle şımdikı Y da.r sa rıh nialfunat abnmaınıt- lei' · ıtl m~. ~ .~ ~ ~a ı- 1 

•• F hfurab <!-8° <:I.11anla~ ~Q-
kat buciin <.-ere'.\ı:an eden askeri İngiliz ve Amerikan kuvvetleri tır. . . .~ IUB an 

60~ ı!trinı.ı;;k, ırf • ı. ..:ı.-.. m~_:nn k.la. 1;~·Ya ve dig~r ue-
n • l -..:ıa.ıc· f k h · ·· 1 j_ -- ..:ı. &...... " b' ...._ - u k:ı§ e~.... a.ohJUılohı- )l014U-" na ı ıır•ın Karaclemz ı;· 

ve siyal"i vakalaı· arasında tal- arasın,,, ı ar angı goze ~ Çin'e yeniden ngiliz ye ~eıcıaa v..ı•~ ı:ıazar Kl ...... Dleppe doklara ve diğ b .. lilı ı:es· tı k.. hillerin ı SuAh y ' ' 

yayı ·buhnak. i~n elde mikros- n111v.? Ayni muk.ayeaeyj Alman- len Dutch Harbour çevrOSiıide 1 Dl~~ . er u 1 w. n ?· . {en . ~a.ya. '.kadar 
j(opla arayıp durm.tlı. Bir ara.- ya hakkında yürü1mlye imkan Amerikan hava kuv• yapıldığı sanılan deniz r,a.rpıt- Holanda ,hava meydanlars muı: ihtiyacını tama.men ~~ f>!.r havai hat mşaaı uzennde c-
h'k eski Korsika., Nis ve Tunus var mıdır? vetleri ıeldi ması haltkmda. timdi maJfuna.t bombalandı ~ bulunuyoruz: Kömtuieri tutl~re 1*lşl~nmı.,tır. Y~kmrta 
§aıiosıru tekrar terennüm etmi- Rttmıi Alırıan tell>Uğleıine gös v~rebileeıek mevkide bulunma- ~~ğ BW~~ h~ı~ faaliyete g~ilecek ve ~elec ~ 
Y'' kalktı. ~.,ab.t ihtiyar Fran- ~ı.diıiniz. 1ık b~ıl ol3Jl intiba mar.rtadır. • ~. 1 

er nı (Sonu 
1
•· a. au. 1 

de} 

sız maıef}alinin ili'ransız lrnvvet- sanki Sovyet • Alnıan harbine Japon'lar, Mogolistan'da Dördtiac.~i Teb»ğ Buyuk havamuharebesınde . -------------------
'"·l'ini tcftiı;e bir gitmesi bu §al"• Ru~lar başlamış olduğu~u anla- a t ki he e 300 Amiral Nimitz'in neşı·ettiği 4 Al t . tah . 
kıyı yanda bırlaknuya kafi tır. Alınaclar şimal yahut cenup • ç 1 arı cep y dördüncü tebliğ', diliJrnanla irti- man ayyaresı rıp, 
s·~~~nya bugiin Müttefikler ~a~:'in;~~~!~:n~ld= bin ki'i gönderdiler ~1!o!e;:C ;:.;ı.J!:": 12 si de hasara uğratddı 
wşısında yalnızdır. ftalya ve s<>yliyerek meınnun oluyorlar. muhrip daha kaybettiklerini bil-

. ttrafında..k.i irili ufaklı pey:klcıi- Halbuki bu taanıızlar Almanlar ~ [A . .A. teZgra/14mtdaM . dirmekted.ir. Muharebe harici e-
ne rağmen yapayalnızdır. Üç tarafından gelecekti ve bunları hulMa edilmiftir.] dihniş olan Japon gemilerinin 
eenedenbeıi <:lde edilen a.~kerl }lÜ.'>kürlmiye Rw;lar mu~f alc İngiliz ve .Amerika hava bir- sayısı 14 tür. Bunlardan albsı 
oıu\"\i.ffslayetJeıc raf,'men hay~ ol5biliı·~eı'8C otilar_ iftihar ~e- li:kleri Çine gelmişlentir. Çinliler sa.ffıha.rp gemisidir. . 
13ukutundan hayal sukutuna. ug- cekl~1-d~. . Roller adeta tersıne (Sonu Sa. a, au. a de) (Sonu ••· a, tii. 1 dtı} 
.ranıış 11<.oskoca bir Alman mille- ~evı·ılnıJf)ür. 

[.A.A. telgYo/lanrtdef. 
h~ ~ttt~ir.] 

1.ngiliz hava. nazırlığının teb
liğinde deniliyor ~ : 

(&onu Sa. 1, 8\1. 1 ile) 

ti Ona vadedilen askeri ve ni- Alma.nynnın bu haller ve şart
b;J wcr Afrika.nm serapları lar içinde durmıya ve beklemiye 
gibi uçup gitti ve memlelretin talıam'!lülü var MJdır? Üzerine · 
sabır ve talıammiilü tükenmiye oturdugu Avı'Upa kıt'asının ~ f 
ltışladı. Daha harbin ilk kı§ln- ınell~ıi ~tırdıyor. ~u bina bir· 
da bile Berlinde kömUr, >iy~ek, dcnbıre ~olcmck ve bütün Alman 
~lvecck ve nıayh mahrukat sı- kuvvetlerini altına almak için 
~cıntısını ~eken Alman halkı u- cephede bfr ~~luğu · bekli~ 
zıın bir harbin ne demek oldu- yor, yahut Muttef1k uça.klannın 
gunu pekalll ta'kdir etmiştir, cehennemi hücumlarını. Onun 
Gecen seneler bu s:ı.bırlı, bu ta- için önümii1.ddd beş aylrk za-

Kömür tevziatı 
ha..~üllli ve fedaki.1: milletin ma- mandan bahıfederken Mlttt~k
·ne'1 kuvvetini arttıracak hiçbir ler, @eflerinin ya şimdi, ya hiç-

ey getirmedi. l<'alro.t şimdi mah- bir ıll:man... d~rnelerine akıl 
rumiyetJere matem~rle hem- yatıyor. 

Pazartesi gününden itibaren yalnız kaloriferli 
apartmanlara maden kömürü ·verilecek 

Fabrikalar ihtiyaçlanm havzadan temin edecekler 
ber ddıa müthi~ fela.keUer ihti- Büaeyin Calald YALÇIN 
malleri de inzimam etti. Şehir- ----------- Etilwık kömüı· t.evzi m~e-, 

&esi, şehrin maden ·kömürü ve,._._.,__,..__. ... -. ........ 
Sömikok ihtiyacını kar§ıla.ma.k 

&ere depolarında kömüı-. stoku ........ l!A Oüıtel 1>~ı.. 
yapmıya devam etmektedir. llü- ·-..-...,.. 

• SAHiBi ZOLFIKAR D0LD0LS0VAR. 

Hariciye ve Dahiliye 
Kaymakamlar, elçilik katipleri ve 
onaoloalar arasında nakiller yapıldı 

j"veni Sabah,, ın Ankara muhabirinden:f 

* l{ub~f Büyük Elçiliği Mli.&teaıu ı raınil Mümtaz AklV 
Berlin BUyiik J<~kiliği Başkatibi tı-rıin Nibı.t mu. Tnhr-an Hii: 
yil~ J<;~~B!~i .t~ind_I<atibi Semih .Yazan, Kubh-.ef 'RiıyUk F~ldligi 
U(!wıcu Kabbı Aftan Akc;a, Berlın B~kun:m1o!=:lu:?u Mııa\ in 
Konaol~!arı Salahattin Aıal ve N<-cip .~ait 'J':.uuboy merJ. .7.c 
nakledilmişler, Knbişef BaşkJt.ipliğine merkcnien ~,atin füi • 
dü Nurlu, Üçüncü Katipliğine Cahit Meleko ilu Varn:ı Ko1ı:,ı~ 
losluğuna Burhan Işın, Musul Koıısoloslu;;;~na. B~lıa Erkin Ne v 
york Konoolo.<;luğuna Bru:ı1-a Konsolosu t;cmil \'afi Stokholm 
BB:§k~tip!i~ıı~y.Nevyork . Konsol~su Seyfullah Iş, Sofya El iliği 
lkıncı Katiphgıne Tebnz Muavın konsoh.~u Arif Ur Üdincü , 
Katipliğine Mer·kezden Cahit Nayta, Vn.'?mt,rton ÜçüncU Katipli- • 
~ne Or~an Er'.ı.lp, Bclp-a~ Konsolosluf;'ll l{auçılarlığuıa. A
tına - Pıre Ba.şkonsoloslugu Rançıları Ha.gıp Ferit Serav, Bedin 
Başkonsolosluğu Kançılarlıklıınna Merke?.dcu Etfal I){·mgil 
ve Haı-;au 1stinyeli tayin olunrnuşlaı dır. 

Dahiliyede, yeni tayinter 

lerin sokakları, kollan bacakla· 
n donmUD haı·p ma.1Qlleriyle do
lu. Matem esvabı giymek, ecne
bi ıtıdy011u dinlemek yasak. Fa
kat matem mlılarda ve fena. ha
berler bütün kulalltlarila. 

ÇtinJrl1 İngiliz uçaklarının 
Ruhr havzasından attıkları bom
ı>alann aesi Bcrline atada.r gel\· 
yor ve bu ses ufuklan ufuğb. 
dolaaarak Berlindcltilerin kuJa
gma ı\>ir §eyler fısıldayınca, nıh· 
ıan. vehim, wsvese ve endişe 
doluyor. İngiliz ve Amerikan u
~aklannın 'binlerce bo.mb~
mancıdan tereklrlip etmı.~ musı
bet kafıleleri halinde dtU'UP diıı· 
lenmeden zavallı Almanyanın Ü· 
~ne AAldıraca~ları ırün bir 

IHAZRETi Alil essesenin hususi ~lan hat- S A -* Gölpazarı Kaymakamı Reşat Atlı Köyceğiz Kelkıt Kay 
~rm=:.-~::ı ~ kyılömeö~ Ünger VCtlarl makamı Hamdi GUryel Aksaray, Taı u;; Kaymakaı~ Kamuran 
o- Tuğman Silifke, Silifke Kaymnknmı Nihat Danısnıa.n Tarsuı;, 

YAZAN: IUHARREI ZEKi KORGUNAL 
:~;:~=~~l~= '1'ol'Ul Kaymakamı lzı.et Kılavuz Yı'lzğat, Heytü1Sehab Kayma-
ltömür iatihaa1 edilcmedığ_ind(:n YAZAN: NACI SADULLAH . kamı Kemal Taşkıran Şırnak, Şırnak Ktı.ymak:ırnı Fedıl Kaf
&»u kıo apartmwılara maden IOO- ------------ ı tanoğlu Erbaa, Ba~ı.ç Kaymnk:?.mı Şükıü Kalecik, BoUic'" 

Pehlivanların pfrl, yiğitlerin emlri, Alla.hın ilk arslanı milrü verilecıek, .&nikok wril- ğan Kayma!;anıı Vasfı Özdemir l'"elkit r ı. makn.mhklarına • 
Hazreti Hamza UHUD gasiauıda ııuıl eehit edildi? Hu- mi ~ ubclaşnna Nad Nuseybin Kaymakamı Hakkı Gençoö-Ju ela Biıfori Umumi m: 
reU Ali, onun bot kalan yerini HENDEK galAsmda ..., ~~ stoilı yapmak 8wlnMJa'la bu dikkıale değ« fettfştik yazı i:;.ıleri müdUrlüğUne nakl~ıı tayin ~hlmiş]Ş('J dir. 

.ru doldurdu! J maksadivıe birkaç ayda.nberil röporlaJ serlBl büyük bir aJl.. Yeni muhakemat mOdOrO 

Bugu•• n neşre başladık kömür sa.tle)arı durdunıl.mue-- : ~· Dolnlıamelı * .~~n~.~l .. bulun~n D?ksan Hm mt.a~lı İstanbul Muh: ke-tu. Mevsimin yakl~ası ve lü-, po Ja JVUI "ll"oojn. ı ma.t Mudm·lugune Şurayı Devlet MiıddmumumiJerinden Arif 
\ zumu S:.a.dlar stokun §bndlden ~. Hikmet Yamanoğlu tayin ediJmi . tir. 
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1 
3ENI SABAR 

~~ik~=~ke~v~e~so~n~ra~s~ı(~--Ş_E __ ~m--~-A--B~E_R_L~E---~J 
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--.u i ekipl r ön · eri di 

Bugtin en itibaren sekiz ekip kaz e 
nahiyelerde fiş tevziatına başlıyorlar 

M ff»ıntçlu ltardeı 
düu yakalandılar 

Sllıiıw 'lll~ ~eki 
kam:-w;on ~ E:ı.tih Parkı ün
de I~te oturan lı'! ya-

Aynca te'YZW ıwma& i.~ilı 
kakını alamıyan vatnnda~lua 
t.e~ 81!1Dmıda garaetelerle te.v .. 
zfüı yapılaca.ğ1.; ~im ve yerle? ıi
lim eı'ilP,..ekfir. 
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Qıımwiimii!Nıi .. '9eftlllılrED.de 
kat'i: ilıtivM sıthiplerinin: ıiiömür 
ıkıl~ ıuiiPftüa m 
SJıbriıı:a~~~ teı-ti
kt. ut ?U(li!D'~ :S. tlııııfa yapı-
1*.:aılı: tıeıoa taı --- ·bıliiriferli 
iıl~~~a.
naoa!ktır. Kalörifedi ~wuı 
s~ ~ senetleriyle: 
~ükt~~eye mW.-OOaat ~ 
u~ ı.m sew.ıtik •~ ilı.tey'a
cıe ~~r ~~- .Su-
ıtla·~ ~~ ;aıendik 
~ ~ ~ aJu;lm.&- -~~--!!!!!!"'!!~~ .............. -""""" 
1leı:t ~~ ata..t":M ~. 
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Ari kara bilthrı,y.or: 

f* 'iuılmrad.alri .BUiımst h~dismne rarın (bu.giiu ı salli 9,3U 
Ua deYam olu.ıııı .. ctlktu'. il.Tu.~ı~ hazırlanmıalerısa. lP vlof v..e Korni
\lof bu (def~·nıiidafaalaniıl \;,'8 .caınanlı,r · 

BGıfirtPe giUemik ~aze'tecik1r '* ıBeY.Hn~ U.:.ıııet ôlmıaa gnı.tıtecile.r Iıç,yeti tn ıM li iM.at U-j 
mnrrı 1 fo.düriı S lm 8uEp •l"hl iya • .etınfü• :Asım Us, Ne\ .. mt Gil· 
ven, Nerotettın uk ve N, lir L'\ıllidım ıi.il•. J-..kH o uığı 

ı lttF:ılıyor 

irketı H yny.e'nin bilet ·ta ifesı 
ftr·~itketi Hı:ı.yrhr~mn t.lh .c.ylık bılct to.x!Mı t.aıfilili H n 1 

IMfüıı.Uwhtt; f.el;;::dı•tıne·gı°)inıttıi ıı.·. Vek::ılet IJ1lct Ciy·ıt!Drırun e. öi 
·oilıı lr:1hnAAmd. i..~r ır ıwmı:Rtıt. 

A1man::a:rıa 1;caret muzakeraleri 
,1,t "ı;icaıet Vcldlctı ıJe 'ttlınım ti.c.n"ltt 111.:yeti ır'tlsrnd~ lh-1 raç nınlh.ı:rmın tdhiti hın: u m11 ı, ki nuı,,.•ıkE:r..:l~re devam e•ii!m it

tcaır. :Y rıkı topl.am:;Hh hıt ncl.iceye !\/ ırı n< t•b\!kleniyo • 
Mektep tfeffarleı-i hazı:-tantyor 

f.1ir fuarıf Vck:lteti b ı ne me-ktep ıt•ftu lcrini ~y4purom.k 
meltl;(:Jlikouperotifmr1 wnsıt iyle .;attnm ıl' ıçıu şinıdi<leu kugıt 
tech.ı.rlı:ıt1c~lı~l.rıruŞtır. Vcka!et bıt lrnç UJ) dr••wr .y.ıptun'-'~ı~, 
yu dlun. ·her ~rcu;inde a)"l\l f ty.J.th. sattı r._ıtakttt' 

E11ak_ye~ioo raı ! 

Alu;.ııı ;o11wnı.latfüğmm 
bıl.Jırdi -,ine görl"', hu~cık vvcıla-1 

rm .... mtilliie ha~t ·ıı r J 
;..11lız hombJ.. Uı ~'•':ıreleri11r3eıı w;.t~l 
rekke,;J bir t':.'~.k il, gi)kliıl buh +-1 

J,ırı,. 1'1ıı•lı lm ır.Ua.a ir;tifatle 
erleı '1t dün ::<"'<klt 115 e dogru ·O-;
t:.wd bi)lge:,;ı ti.zerine <fü., ınit riiı. 
Bu ıı~u.<>u t:ıkip ~den h'ıv,ı. nıtı
harebdl'ri e;, .... ı 0 ·ı • .;ınıf,ı /\ lınr.n ·J~ 
c11arı 7 düşıu.: n fayynrc:a dü- · 
şfu :nü~k·rmr. bg1lı·1.: hl~n'r' ı ~l.Y 
YiJ.l'C!i.Pl'ı ~ne:rıınıi:ıı;~ .. kır 
hiurutL' ~.w..rmi:,~1.d.i.t'. • f ı - Btt~ iumh 1 fürıd:e - 1 

iJ'f a · a rıl 'ŞıM~ t '1ltı 11ıı1~11.{Cı kı'ntl:ısmıtı 1'----------------

..... :Ba~ 00.n:ifı "1 incfıle _ kol:Ycth!i.lı ·ol•rr..•<!·•·nıı f!!Hyh~me-1" 
la.Ş3. J~r bu kl>mutlımlıın ın.~.i- U:ılir. J:>u hu.:>ııt;L.ı ::ıi · 1ke 1~nıı:.aJ,ı-
fa(le temin edileccktit', hiyctll_ır nn: ,:ıtının ·ı 

Elektric İ.stibla.k'Tuitie.ı.inila S(),vlcrnı~tır: --Bu;~~ tn-m./1 ı ·!J!·idv -
:.Aımele Ucretlerinin .lrtmru..:..ı, "Vil:1yetlı· i.oplı.uı;nı k ııw .yon 1\''aı:ı.~-ıg CL.'iliill c,'11 ~t"'-

·nıilzeme fl~rı:ıtlıırımn ~lı·ıhlru.ı-, ıişçileı:;imiv.ı:~ h&t H}' '}tlrH\(: I >:lUt""t tine doğru. T.t.m · .. un~:. bo Üt· 
·mast ·v~:körnür n:ııCdiuiu yitıe e13.J tc.'i, gfüı ll1:n11tluiir h~ W!lı m ı·l· ı mı@ır1lır; u9ğ•.ıya ~iııı~k•ı>~ 
~kisine ni:U1Ctle oiıde~rııesi Ü"~ri.J dcsiııdorı 1 tı.;IfC.W ıkıın •lmmut ~ ı· dit'liıt-
•neı elelttrik•Ve ttıamvay fiy:ıthrı pılnrnsı•ıı vı: iHml::.rn:ı. ,,ed~l.}r.i ,ıe, )::ıJJ.-·~lar Çu.şu·n. ş~hnn.ı al
'Mldond.n tetkildeı yapnı ık za- de yu;r;dc lnr.lı.. 0 11.ı: l•etu1rJ • .ı.:;ır-k,,_, nuR billuııwr:1l' al'. ~H:ın, 
•ruı'Ctıi 'lımdl· o!mu~tur. tin isUcrıir clıtıcı:ııııi laı.rurkış ır... Çıınldng hü:k · :m"tti kUm"L>f 1 "rİ · 

' tretltHtler'benira devam ~trnek- rtlt.tI. ~u.ııi Jm ln ::lı.lıtleriıı 00· nin. •>erb ı <lıu.w ı ilı- tı: tı! 
tetlu'. rN'Afiee le ~lelrtl'!k fiy..Ltlu,- tlı!lle,.m.ın ~ıiru{ • 60 mı i~mler, ııtu k>;!;imckt•r. 
rının ag lJir m~:-tar '.'.lrttırılması yüzde 40 tm ,A1 ürk•~r.: vererek ıJ~ulac ·MOp:ı;tllı;.Uw.da w;tık1 
tlüzwım ·ıılftf\U ol ıeağı tdhmiı e- hu suretf.. y:>.r:lı;nıta. ·buluilUl· ~ı oophey.ı: :;:oo.nuu ki§i .~ön-
(ilJ~ir. muş ol~cufoT rı,ı cn.t ll1,§e miı- der ıj,!":lerdir. Bu. ~wı, Çiııdt: bllı 

ı~:ııufa.i1ttr lJeroi düı lfü'fü tıPrı z;ıo; ~!thı madtteI,..,rinı.l tlunan-~.Ju ~ 
Bundan ·~a Rom n.ya•'ian veı:ınelli. tNe Z"..ılnan ·1. ırırs~ ta- \JZ.Unsıdır. 

ve Alıtı.anvu<lan tranıva.y handa" hiati"lı.; ı:OW.!l loc.llietel~ı:eWl]l'i- Alı·r..ın sı>ı:ı. il~ılı..:r, Jupoı1 
.jı getirıneık için t,•ı-:obblısler,ı" lo:bıleeek ve R.1flı:.;L 'tc v u tlı•u IDı- !kttV'Vclfoı•tui.rı. Ki:n~ doğru 
~bulııııdu<>umuz ımılfo~öm . Ro- k!1nnn elde eact:t!~ir:'' il , ... ..,. •. ,, ... " ~ı ı.1a .u .. ıu-

" t.n~,.....!"~ u;r 'l'.!Ll !nl ~·~ '-L. 
m·ıı\yalla 'h!a2ır bdlımao 800 dcıı }gn:nılığm-.>ze J:tQL>e, •Mker, nı· 1t oo.n-. 1 
·fa.da 1>amlzjınıı~ı gr,,ı irıılllk u · iııçılec1m: vc.l'ilecck 01'111 grıl<.ı I ~ıt.llll(Si oop1tıesi ıdetı ~OOtil 
zere 

1bir rııemuruınır-.t.u Reırmı.n- m:.ı<ldı::kr ırnı'ı U.ıı· ,ıu o~'-~ıd Lewıai te~r~flara t.c' re. Jap->tıl.pc ıte· 
-.y;ıy ı, gtintfordik \Çin vilfi.yctP ·" "' ;r,..ı U; e ... Hl.eccli- nn rıh,. ~·rfü ..... , 91 ••t""Ü illi& 

•ı•ı·ıtıt .acfoı'lı?rı nı: i}lr h •• ~b · t' ~"' ..,_,._... w 

,nı ız lıu b ındajhı :t!ı ı;etrıu:sini u:. -ı mı.ıı:.o 'Eİime llllin W!'llı~f~ ıil.:ısti. o-
~l>e:llhy?ruz.1Bu 1\1.l~tll! rnmn Tı~~ııl 1 ~Yeni j\_su~ mat- nıı &UllMl?u. _•iu lll~ 41-b'lll 
·O<"t ıçın tzamvuy sıkıııtıs;, on· •1 etıtıi§l rdit. 1 
ıJ. ı il L " • '41 .. - - .ıJ.J ,.,_,, J'uporı aAkeri makatıilat·u1m 
i~ıırrı~·o fH'l wr. 'Dtlil'51EtU8 ·3mtgm l"\ıtllmii 't>t·in~ •göre, Qung-Jdng' 

lıın.ru, ~ fHuaımh - i; ~ ..!Uw.rt:ti~i· ,.l)~CLW.YWmt Yl:l.'!I 
tnh lem Ası.r m cılbmun.ı..ı&. bb pıhm ·m !ll:lrtı!b"!illı esrl<U mcfo 
~atıgın {)tJtn:H_q \f P J}ı.mİlfülrl k "ı · 2R [7 mil Vt: ~~t' Oi1h' \l.ta.9t>et
gıf 1a l!!ll1Ufü1 nıi_f!ı,rrı mr kıı:;ıı.lJ mi.Ul\rtlir !J Vl)tt kitnluı ~ 1.lm . ..! 

- 'I!r~ roıı-:.f L l ını;ide ..- van.mmtır ~Attıll F~, C))ll bih vıı toı•u, 4•Uoğ 1Nv.-.ın tcmu, •1B 
lifava. tumm .mmu - itısu}ı lJea t:ılı ıııin C"\fürnclücxlır. "Yı:l' t hafıf ve ~ır turlkineli t.tı.fı.,;.k v~ 

gnmt.en·,,_ ın.UM l!'\ t~nıin edil"' . k nikbot. fa ıt\l{)hane ii.l.rııbM:.ı.r~ 
rnişfü'. dır 

V-cnı S:ib.t.h - <~cm 11\sıt ' I 
• ı.rka.(j!MtJnl~ f~+'.ı?ııi.Ş nl.·uu oe- Irak '.kal>ineaı 

~Sfifa ıetıııiŞY ı:'JZ 

lVlt!l y, ~!Al) - 1~Jtta6-
<1J:iıır g.~1en. lı•tf:mlere ~ı)ro, ıI-rı ıı.c 

rı1J11ılı1'I"• uc ıtaV'ıo.L ilort mık :ıkahiııesi futlfo etm~ ve~l~~ 
lıye guıııw. mıtı~ıfrruı:: ve l bıtU;<Aç V"'1ul Nuü.~ hl P;:ış;ı tveni ktıbi-
tırneRi du iıitl:-:~J.nı u::!'r ,l:i1lnuştır, neyi kıırnny:.ı mc.mur t.Xillm.i~tir. 

:A:nrnrifü:Ll..11oımt -tm.yH hırı uir Y(>ni k ... bine ;:.:ımdiye k~d:ır hic 
muhrip ve yuı:'\1 .ulurı b;ı- u' ~~ ır •. 1yıı.si l' tiye .ı;!t·nı..,miş ol3n-

Uer He 
bizimi 

Jsa~ardı n 

harb~ 

v 
~-9~39 tfauı 2.;2 .. g i 

ıarfüine kaüar 

• zayua ı 

Bit.tesik Cievletlor 
ı::eis muavini bunu 

izah :ediyor 
(;•I •otk, 9 (fA/AJ) - 1\ııı~ci-

8u miktara denıiterlto k;ı, Bırleşlk 'DooieUeri TReıs l'l~u.-

k b d ·ı ,_ d h'I d ".l :),viııı ~t :Wull.ace lın tli.~ 
ay e ı en~r a ı egı l Nevyoı:kta &.iyled.iği uuu.titta 
Loıı lrn, O ,{.A..A;) - Bu.- deıniı;ıtır kı · ' 

,guıı A\·am Kam ıra.sında (At - 'filııerlican . .mllhu ılı.etlı:esiu 
tlee i:l~mi3tir ·tu; sulhurlur. Bunun •içhdhr iki her 

3 9 ı~g.3u füJ.u 2 :ı.tıa/'1911 e ~ ·tnmftu Iıün-ıvet .oorotın<ie te .. 
kadar Iıriliz s.\.ıl ahalıden I' ccHı tmdıid·; :ttnı rika 1Eını;e~ 
tel, f;1~'. ·1~·?70 U . htılmtL~:tur. j yı.ı.liStl ~ fü;ı.i,uunıyan b'l' .~fü· 
50 .• ~ 6 la§ı hıı.<>taiıanı,we Y<1- -:l 1 ... ,il rı;;.,.. • ...., • · 
tırıJmıştII' . ..Dımiufo ka:yl •ıltm fi tUrma Cı.u. ır ~ULV'"' Ut.eln.!l ,: 
bahdyaHlcrlc ~i~ıfü<ırın .r'U.yısı • .Yrı-:~:rnrı buyülder · • .nnntla on· 
bu ı·akarnda t,.VOktut dıı <loJruzu olmmtilt ve y'\ZYU.lk 

L öğntnımı.ı.ye lk c tr .v3%ffeo3mi 
bit.rei11 a tlı.:tl ıı~ ec(:kfar ,fuza, 

bniu.ıı el.im 'll 11 oımklo.rf gün c
wırım litre . ut Lü.e m.:.ıve k:ı 

-!Ba:şfmro,fı 1 ıuw..tl.c _ daı:, lb ıbıo nıtll.cUetıJ · d~ t 
lanıı!ftJ t'. Uirhukıını'Ue IUouımf:•l rltij lmmeUtu· immcalc rlı:D!ı:.: ··de 
ta ,r.ruz lıaliudooiı: . 1Hilr t(?ılal- •mesulıyut cltty ~usu I1 '• 
mzhr. İb:ll)ı:u.ü~mı. ıka.~ı biiyük bir ~rl •'.!"' ıfünuive ::mı!ltr u 
bir inatla döği~ş1naktefürl~r lfü•I ·"' .,,t • devant fi 
in..-i tiz kmı:vdti, JitomruQl'm lta,l • 
ikmal volla :ına lw .·ı ılc.o.rruz
lara o~mistu:. İUgllra ltU\~Vet-· 
leri. '1\f-ekili Jile mıı! >11AJ!a m~nu
bunda Sill\ IBe~lu ııstHouneU~ 
rnıde ·UınlTUli'. ıı.ilımiedirt . 

a1uh:ırüWll)r kıı:.a 1hir tılfü ıı ~ 1 
ıfo·'\ı~sind•.m M!l.l:'~ 1liu:·I:.ı'raıu .• ız
Jar.m müdafaa etügi Bırlıdln:nı 

- lkı.'j f:a, ~tı 1 ıncM.ie - b:·ı~es'ı.c iuti!ml .oeimi>:tfr. 
l•,nmi.AfCMT. 'Bu. mtttıu.~t· t K~ılıirc, Domn · iiu ilirlıult~ı•t· 
günıie•ıhen dı.nr:-ı,u:ı ecı.İSA'J • s.J.. dı:>n tloi~rn r 'l'ob!Vğu ~ill'lll(f 
tmın wır vnc l u .. ıliıfü.U:ikmn rplanlı::.rmın btY.tulduii,uuı. r:ı. lm.uı 
kule-.ri •inrnıa hm. tlı>vm.ekt '•lır.j l<umum1ımttı hü.yı.Hc im\ 11 •llurı
R,1ı.<;1o.ruı 91wr. Jt_1{_ılu. ıJuJ a uzun, ni {!"eri •:ektiğım, ı hdkcnı nıii-
mudll'-'t fü:lıill l .. • \!li·lı~i Wıfilel'ine 'rii ıv.er ı.tarutııH.iı\11 
~Jl!.C6ı.i gönilu.y01; 1 yapılan bll'E te81ım olına telı:lifa-

ııin he;<Jinin •de retld.olumtui'lı, 
i:iw-uıuu1ı lılikelı olınu.ö~'lut 
bildirmekl tlir. M. \ n bu;bı~t P.ft· 

lıasıntta Mih-.~ı:r lımrıı:uf'ivırıuuı 
~tıkla111 ·gP.<lık •• fugıliEbrn:,, t fJ 

JJ,:ı.y.n.ı ku.ww· t ı:ıyle r.ak ı,;a;ı;aı j i!te:;ıi o.ltı.nu ıı:. 
•f . .op.119 . .:. })İH U...ı~*>lu. c~ tk-1 Londnı. J ... tb:-mna Mıhvm lmv. 

V•.ru;r~d knı:.iwıı.ç bir :n:.uWı- Tiiliele?in ıitinci t· umn. ela, 
ınüdafuo. --ettnek..WOır lişiuru~ "'ı~tı riniu guri Mıl\itını, null-ın 

veı[l(...t;e ınt'pın.akt.91 ıt Şclı~ f'lfilıverin 'lllu•fü11>i fllt~vıc n•lıv-, 
J.ruraı !Y-1.Plluı:ı W,umıitu: ~·n hn ~'~tlctıdiguıi, nıay.n Uuthı.ıoın a- -----...ıı;ı--------· 
çok ~fuı evvel, AJrnan hıw:J ~uv... asıııfüı !'<lk '.[JiüWıllı "lruıhru:dlJe..: -'l.'l .. ,t;.. 
~tlcri 'tniıclııt'na m v-~ilerimi· rer cnroyun ti,1mi, 'Milıvar1 ~----
nııdıtelıf za.nı1!rıhı:rdı:ı Jr .ı.t'.i d~"l'• kU~\·etletinin blltiintlaımuıcllklo-ı AH~·nıı~n lrull~n<it d-enı 

lh ler '\lunııı~ı(ı t~>tlh ~ıınL'1· rı a.raz~yi t,:rrlte k m~buı - ıuır . e 

sı• d, lıuvveLlaıuni~ Al.ıwın!.t.n·ını yGtimle Jmld kln.r.nu haber VJ]lll-

~ıı::"" y,ı•l l. şmi';ılarlJili ı:i~.:ıadQI ıym·. 
etm.emi~ir." 1 1 ra>ENIZUJ~ 

J.·>nıhı.t1~ ~" ' 1 Bir '.'lııgHrt tleım:a1tısı, k:le-

f'..oıvj \ya. gı)re-. ittıVıt;y;_.:t ill.l.\JW': 
"S1vll8tv al -ünıiudo ijid~ ·tli çarJ 
purnı.--ilur füw~m ·'l;{-ınektclfü·. :Al ... 

niv.lc rnıverın 3 ur1f'.ce~ gcım. 
c;j.ylc bir 1t~llvan ttJhrıbını .,, 
tiir tica't·et geın181 hatrrnıısttr; 

'lngiliz tt::yyawl.,rı, dfuı :~ 1 
Bin gazi, Mrı.ttttbd '\~ ~ı: ~ııJı1 _ 

nonıh:ılanuliluiln. 

Amira'l enaer 
Nor~~te! VEFAT 

rnııriJar .ığır·'1t:ı.yıt$ ll.tı· l ~u.·· 
ılludır km; h.ı.,ııı. kuvvı~w~.ı:.i üc. 
~tm&ıı 3'J.lıii.mu1ıa.fuz:ı gcmis.iy
fo bir torpltoyu h6tmuu~laıüu·. 
fBiJ tiatiliye<.g mi 4e. u<!
r,'J tıln:u tır.,' 

h 
lu•nln.lU M~rdl rr •«U'l<!n~• 

bondrı-ı, 9 (fi\.~.} - l tan ''tl\I • ı 
1
. w .. 

1 • konttolli ~ltnıde. 'btiJuna.n ·~s}o, 'r-ıUl'i 1 natnam-Oıog U 
:uı h ,ıgtnde ~ııl'lr ~{ay- niliyosu hu ~ :A:lıuau dcıu,,. ı 

dediliyor · 1 ktw:v.etl&ri ha;,.<dron· ıbm um! ı 
''Si~ toJ!t)l•1mlesi tnpraklı:ı!i '"Reader'in bir lk.a!( r~UnHilrJtıiı ti-

ü:itüıı.dQ çnrpU}lllol~r dotmn et- jfa-.ret milindıyl1• .nrvajtc lm
•ıllleh'Wir~ ğır to mu ve ~ijyiik' lunduğunu 1blldirou.<$tir. t.Amfr l 
ba:vo. cuvvıtderi t:ı.rumdau ınii.J IR.ıec:Ulı•r, No~Mk.i~tma.n<tlı)rtı 
e:-ısh: !;;it· "'urette dı.-stclüeuen lli., 1m\'vaticri lkumutaı.ıı tAnın"ıl 
yurle111iz, li,dm füı:"tepeCie b ıltı- Boelın ile ıbiı::likte Norw& .i-• 
•naıı bi ~ tmıliblt' t•ı hlti.ıruıtı .w. ~· malirıdclti deniz v !i·ı mi f.eft.t.i 

luma.u oJ, 
oı.:uman hı.fanı keöfumm.. 

oınu.: ıGtil:ır. 

ô-

•• H.S<O~ı 

~ll'Mali?adıao !>• .. guz"P.l~ı:i•f4't~-z 

tanı t<eı,dtsJ "' 

\tt'ı 

ne du· 7 .. tl ınom Sirıt t. '1 Ga et 

Bas .. ı.ıara•>ı>t 1<u.-

·mtmi~tıt<." 1 etmişlh:· . p,omif.mnk'11 ih.tr:~ ttit 1 .bJ: tuni..fııu:.ı:uı n~imentttir 
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Gt>mid htthman 
ln. rıtitımd i.ki lın k 
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~1 RO ,_ l!:!i 10 Haziran 1942 TAZE MEYVALARD/ı~ lsTlHSAL ED1LM1Ş 
·• l.a 7.30Progrn.m 1D.55Himı?.hıb- •ıDRnl MDSH.IL 
·~ 7.3S lfüzll:: mındno 
~111''1 Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur f 7•45 AJ~nı şarı ılıır < G Az o z L u > _ 1 ı.oo Müzik 20.1ı; Radyo G • 

* AnadolukaYağlnda 35 yaı->· 
larında bir erk~k cesedi bulun~ 
muştur. * Ömerli köyfüıde oturan AJJ 
ile Cafer adında iki çocuk ylls· 
mele üzere dereye ginnişlc-.rdirı 
Derenin akıntısına. kapılan Ca· 
fer boğulmustur. Çalılı, gijzlerilJi açtığı zaman 

~urıu yüzilstü yere dil§mUş 
btıldu. Kcl Memiş, hasmı doğ
nılnıadan kapanı taktı. KU.çük 
hamnını kurt kap nı ile gtlzclce 
boğHcaktı. Çalı)'.;rın dudakları tit
riyordu. 11k elde Yörüğün ·bôyle 
ha.le gclrnes.I ço'..t fena. idi. De
mek J{el Memiş milthia 5lltttte 
ağır basııuş bulunuyordu. Caz.. 
gır da. ayni kanaate vannıştı. 
1'"ırhna fena idı. Titrek dudak-
1$1 ını nilia.yet söz.o vasıta fuldı. 
Olır.";Jııt.: 

- Ust.a? Bu ne hal? Çok fe-
naL Ağır ba.su herif! .. 

- Evet! Çol acayip bir ~Y· 
Yfüiiğü ooylc bozsun! Olur şey 
değil! Ne oldu Yörüğe .-.caba 
demin? .• 

- Hılemiycınım.. Y a'ksa oğ
lan ycnilec·ck mi? .• 

Bu derece te18..ı;a (lüficn ÇaJığa 
karşı Arm vutoğhı, hıç de telaş
b dc.:;,ildi. Sakindi. O, Koca İb
rahimc şhyle diyo:-du: 

- Pehlivanlık b ı ... Fakat Yö
rük, frnlkacak .• 
reı Mcmiş, •lu:.panı vurmuş, 

gırtlağı dolı:ı.mış, ]{Ü<;ük baJmU
nı çe'\rinniye çabalıyordu. Yö
rük. SStkindi. O, kapandan n. ~ıl 
ku 1.ulacağını biliyordu. Ve, Kel 
fomişin ·keıı<lisinı çeviremis eı·e
ğine de kanidi. Yürük, yava.'j 
yava.') büzülii.yordu. gııerini pa
<;alaı ına. doğru götüriiyordu. 
Yöriiğün bu hareketini gören 
çalık'ın a:klı b:ışıııd:ın gitti. Büs- l 
biltün kendini hruınuna teslim 
ediycr demekti. Cazgır da ayni 
kanıınttc i<lı. Arnavutoğlu, Ka
vasoğluna hitabt>_n ~ 

- Baknlım bu, çocuk kaı>anı 
nasıl s"ke k? 

Diye sorouğu zaman Yörük 
de ellerin" bclii etmedrn yavaş 
ya\tl.": yanına u~ttı. P:ıçalru·ı
na. clo2Tu gotiirm~yo calııı-ıyor
clu. Kel Merm'-", elsiz ayac.<SJZ bul
duğu hasmını <la.hn. ziyadı: gırt
lakhyn.rak yenmis e uğraıj\1. l4"a
kat b;rdenbirc Kel Mcmişin Yö
ı·üğün sntındnn kayı rak Yi1rük 
Alinin önüne diiştüğü göıiilclü. 
İşte bu and:ı Arnavutoğlunun 
kahkah .\'l bastığı gföiildü. Ka· 
vasoğlu da. Yörük Alinin ne yap
tığını göımfü11.ü. J;-aknt Çalık ile 
Cazgır işin farkma \•arrunamı.ş
lardı. 

Yörük, lıasınu önüne düşünce. 
erhal ldııı•ctinin arka 'knsnağ:ın 

da., tutarak önlinc oturttu. ö
bür lnnleıce seyiı "İ bağnşıyor
tlu: 

- Aferin Yöriik !. 
- Yaşa Yörük! .. 
Yiiı iiğün oyunu şijyleydi: Ka

pand:ı.yken .büziilerek ya.va§ ya
\'llŞ pcnçcl<'rini k<•ndi paı:.alaı·ına 
ta:Jm11şt.ır. Pa.ç.a.lanm alır almaz 
binlenbne k ndin istinat ede
rek çekti. Ve, Jnı:uıı da birden
bire havaya dikip hıl<:ı!kladı. Jş
tc oyun budur. Ve, basit tir. Fa
kat tatbiki o kadar b it dei,ril· 
·r. 
Çalıkla Cazgır, Yörü;.."i.in oyu

nunu 1ylt• 1.;ınnctmişlf>rdfr: 
- lJ:oita! Kapanı çözdü. Vt~, 

kı Juh,J.ğıylc uı1iine düşiirdü, 
d ğil mi? 

f!vet: G ıız( l wkth kapanı .. 
Tabii ku:mı du dikince Mcmiş ö
nüm: Jfü:mii. vldı .. 

- g\ et .. lfap.mı ..Oktü. 
Eıı ınhk~ılum•• de gösteri~ or<lıı 

ki, Çal.!,\ ilı Cru14,r Y<>rük AJi- l 
olu oyununu anltıı 1.amı<ılard1. 1 

Aın.Lvııtoğhı 18''. ı 
- lbrı m: l\liı,üğii gördün 

ınU? 1 
~ - 'l'<Un E •nın oyununu ta.tbık 

r:Ui. Pa~alaı mı güzel buldu. 
7.aU'n biiziılüp p::ı.çalan bul. 

hın n mı f>~le irnhnaz .. Af cı in 
ÇO\!l g .. 1 

F'< na bıı• ÇcLPrn.za utişmüş
tü .. mma . J{urtardı kendini .. 

Y. ·miı;;, yenemez 01111 .. G1>r- · 
rnüyuı muıı;un, neler yapıyor? , 

- '\:l ncmcz .. Ne katlar nğ'ır 
ba.-.mıs o1ssı. yenC'.mcz .. 

- Pm bakntım.. Simdi ıı" 
yrır l.( ·ık·~. 

- Ilôk Mcınıı;:e! .. Nasıl zoı lu- · 
yor k<>ndini Ka.lkhnıaz amma! .. 1 

__ Cömııiyo: musun nereden ı 
b:ıglı.ınuş haı:<mını ? .. Ark~~an sol 
al n.ğımıan dolnnaı-nk kostckle-1 
ıni11 ... 1mC·u1n mı var knlkması. 

n .. . 1 
Bıl roı tutncağı )_'Ciı.. . 

p rkcn Yöruk, bırdenbırc 
ar~ ,cı,ın l.tmtl'kl lih>i ayağını ha
vnl.ıı ı]ıııp h"'sınmı ileri ve önü· 
nt do• .ı1l atal'l'CD bil'den otnl'ak 
kı ı t, ~n girdi. Oturak küntcsi, 
kuntt'nin ~cı de ohın ve, kucak 
\ 'P kul<:a. iiz<'rinı> ulma tı ı,('l'.-.lidir. l 
ı;-,J< t icntllii oturak kiınlesine 
al .ı.k ıışıı ınul kol ıy değildi. 
La.km <hvk Alinin maksadı, 
b ıunı oturrJ< ·Untesiyle aı:ır
ınah d t')-ild". Onu .Jağıbp ters 
~ opçı..;yc a ı:.1.. tL I ı 1 .M c miçi, 
tc "S 1 1 c iJ l cnınel{ d. ha. 1. o
m,yd·. }'" n i ~. o•ur l{ kiınte<>•n· 
ı! n ı,,. rulup ı.ıı ının u c.:rine o
tu ıı "' ~lot. ı, a.::1. nacl b;r. 
lle • t pi t l gt i ~rkti. Yö
ı uğüı , ı ı ı n hasmını albıın. 
di'qw·• b ı \, s te • l·J.m:ısı 

~n binlerce seyirciye bal&mda 
-.:allbiyot hWonünü verclirmiye 
vesile olmıIBtu. Kel :Mernllh fena 
halde lrinirlenrnişti. Memlş, otu
rak kilntesini içten kol sokarak 
-budadı ve, dönerek paça ile be-

8.15 Evin snati 20.45 Bir Hollt L 1 ~~ o N a T a s 1 12,30 Program Tül'kilsü 
12.83 T~irkfılcr öğrctıiyorıız 

12.45 Ajans 21.00 Zirnnt 
13.00 Şnrkı ve Tnkvimi 

* Emin adında biri Kadı.kaj 
Maliye Tahsil .şubel)i vemcda'İ1 
Ziyayı dolandırıcılılda itlıam eti. 
tiğindeıı 3 gün bnpse mahkftm' 
olmuştur. 

raber ikafütı. Yör\lk de paçasını 
buda.yarak kurtardı. Bu suretle 
iki pehlivan birdenbire ayağa 
Stalkmı8 oldu. Kel Memiş, ayağa 
kalktığı zaman çırpınarak nara 
sa.vurdu: 

- Hayda. Yörük be! .. 
Yörük. Ali de cevap verdi: 
- Hayda Memiş be! .. 
İki pehlivan tekrar ayakta en-

Tüıkiller 21.10 Şarkı :ve 
18.00 Program Türküler 
18.03 Radyo Dans 21 .30 Konuşma 

Oı kcstrnsı 21.45 Riyrı cticllm-
18.45 lncc saz faslı hur bandosu 
19.30 Ajnruı 22.3~ Ajans 
19.45 Serbest 2Z.45 Kap:-nı~ 

10 dakika 

.sc enseye geldiler. Güreş çok he· 
yccanlı ı<li. Hu tta altüst olmo.-
lan lı<'rkesi titretmişti. Kel Me- •Afü.ıhıh bır •kere claha Ah· 
mi~, hUcum ccliyordu. Yörük, duıTahmanı, görmeyi nııcıip et
eskisi gibi kıga hamlelerle bos- mesinden doln\'1 ne kadar sevi
hı'k. arıyordu. Kel Memiş de, otu· niyorum) el" Ü•'ı, bu söclerin 
ı.Uk kiintesini sökerek muntm.am mannsını ve medl dünü kavrıya
bir surette ayağa. kcıJkmı.'itı. Ya.- mart.ığı için SUleymarun ela t Bir 
ni ustalık göstermisti. Onu da ·ev anlıvar .. adım, Ankaradaki 
takdir etmek lazımdır. Fakat işlerini bitirdfüten t;Onm zaten 
her ne rlenirse dcnsm, Kel 1e- İstruıhula dönmiyecek miyim) 
miş, bu defaki güreşindo lilis; diye sorması wrinc ani b;r 
• ütün başka idı. Çok acı ve ze.. t<-heyyüç iJe snrsılan ve şiddet-
iıir gibi glireşiyoı du. lı bir vicdan l'ahatsızlığı içinde 1 

Çalık birçok titremelerden bunalan ve göz yaljlanm zapte
Honra cİurulmuştu. FrL1.<~t Kel 1 demiycn Ömcriıı. <O ana kadar 
Memi..'7\n küntcyi sökiip do~'Tl~l· net sini .zorlıynr?i': sustu::'llnu, 
ması hiç de L<?ınC gclıııeınıştı.. fakat a.rtık tahammiilil k •• lmadı
Cax~ır:ı dert yanıyordu: ffernı ve kendisini A nkarayn tiirlc · 

_ Bu, heııf, bu .sefer fona ce bilen Rus - yani K<,rnılof -
gfüeşiyor.. tarafından g-ön;Jcrilmiş olıluğu-

Lezzeti hoş • • içimi kolay Ozom ihracatmda karton 
kutular kullanılacak 
İzmir (Yıeni Sabah) - Oziım.. 

lerin karton ~utularlA ihracı t-. 
çin nunt.aka. ticaret müdürlü. 
ifuı,ce yapılau hazırlıklal' sonı. 
ermiştir. Bu yıl fu!üm ihracab
nın karton kutular içind6 yapı
lacağı km-vetle muMemelclir . 

MARJ<ASJN.A DİKKAT : Fiyatı 60 k~. 
Sıhhat .,.e İçtimıti Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

HOLANTSE BANK - ÜNİ N. y. 
ISTA NBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖV PALAS 

~ANSI : MEYDANCIK, ALALEMCI tf~N .... 
SÜTUN BANKA MUAMEl ELERI 

KASA ICA Rt .... 
MERKl!Zf • KÜRASAO 

'Ul!LERI ı AM.SHROAM - ROTTEROAM - 8UEN08 AIRE9 

CAJUCAa • MAAACAIBO - HAIFA - WILU!MSTAD - ORMl.IESTAO 

aıo Ol JANElRO - S.&NTOS - &AO PAULO 

' 1 

DOKTOR-
HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
~biliye Milteba..~'N81 

Dh'&Dyo .. 

r ~ 
Yeni Sabah 
~..,.., .... ,,,~~J 

ABONE BEDELi 
ll•'Mltl - --·· 

Bir kaza 
Edinıe, tHHb'\ tit) - 1'~\'Velki 

~Un Tunca nchı inde bir kacbr. 
ces.."di göriilmiiı;, nelıirılen cıka· 
ııla.n bu Cl!sedin 40 vaşında A,,_ 
. c adında bir l:aclınt dt olduğu 
aıı lıHjılmakta ı lır. 

1 Zavallı kJdımn bir ka.zn. sv 
• nunıla boğulduğu teshit edilmb, 
1 tir. 

HNlLI:.: 
1 A V L f K 
1 AVLIK 

1 AYLIK 

1400 Kl'f. ITOQ Krı 

750 " t 4&0 ,, 

' ,, _______ _. ...... , 
400 ., IOO ., 

1IO 11 ll>O u ı AKBA Kitabev· 
Rıt11kat~~ Ua.ıldtı6i 

::\ I{ A it A 
-DiKKAT -

1 Cueternlz.. ıönderil4ıü yaıulaı 

' 1 ueii edUain Mir• dUroeiln frde 1 

1 o\ı.;nmu ve dyaıııdan ma'ııliyet 11 
k abul ed.llm-. 1 

Her dildt n ki ta fi, mecn.ua. lfl
ıett 'li e },ırtaııiyt: ı;atırı ytıı'l. Her 
ils-.mdu ı.ıt.-ıp sipaıi:J ve ;ıboM 
kıı.l>ı.•l edıllr. ~ıılıt.-sl yotııur. 
'.l'e.lt:'foıı: 337'1 

1mı .. sz ...... ..-1111111111mi .. ~ 
- Ev"t, çok sert umınn! b": nu) SÖ"lediği \C niçin gönd ril-

5CY yaptunıyacak .. Görıncdm mı diP.i sualine karm da. ı Harbin 
ne oldu? bir sPııede mı ba.mcsi iyidır? l 

_ Vallah Kel, bu scfpı· beli•... Yok ·.t daha f!lZla w.ayarak mil· Şose ııe Köprüler ).41/anbul JJl111tnkn 
llfüdilrlüğiindeıı: 

_ Uzayacak glirc .. yorılarca. insnmn canına ve kanı- l 
_ Uzasın .. Ne kadar uz:ırsa na mal olınsı mı iyidir?) tar- sz 

0 kadar Yörük Ali i~in iyidir. zında tevcih ettii;i mukabil bir ,'3• •••••v•m••msz•sz•szszsz••••sz••' 
-Ö\'le deme .. Bu, Kel yonıl- sual ile cevap vermek istediği ! DOGAN •GORTA 

nl:ı,.;_ Glir·e-. nasıl 'başlarsa. öyle ve netice itirorly}c "Türkiyenin 1 1 
- ""' Sov"etler BırıF:1yle birlt>Şmffiİ 

1bitiıir... halinde bir s•nf'•ıe kadsr AJmnn- '/ 
Dedi. yanın yere serilcceğinin, faka1 ANO N/M ŞJRKET 'NDEN: 
,Kel Memişlc YfirUğiin ayağa Tilı!i<iyenin Alman}"-ıt ile işbirliği ı L' · 

intikal eden güre. j Cı1d.uk ,a <l~k: Şirkctım!ziıı Ual-•1. Sıgnrtıı Acentalığ•na Pekk Tiirk ııoııted 
kati ı:elb"tnıiı:,ti. lemış, bJr tkı yapmllSl halinde ise luırbin u- ı Şirketinin t;.ıyln edıldıih \ e bu . taUa Şirlu•timiL. mımıııa .,,.,. n~v·ı 
c:..avrnz ffüiula l~iı ·Ulı ha !111ru :ıltl zun sürec:ğinin, o h:tlde .hu!1a HııyHt, Yuııgın, Nal>··~ t ve K:ız.:. Sıgort;ı ınuanıelcli'l'ilc iştigale me-
üst etmiş ..ı:ıldugund!lıı gür~ş hı- yani TürJ;.ıvc·nin Alman ·a ıJ tş- ;,cun ve !'aliihıycttnr bulunrluğu ve me-tkür :ll'eııtalıı:m IG llA?.ir:ı.n 1942> 
zını dalın ziyade aJmışt.ı. Aya- bil'li1ri ynnnmsına mani Olmak tarıhlnrle istanbuldıı, Goht.aJn, Güven Hıınırıdn ldi i ıı 111erker.iııde 

.. d d tazım gclJjlijnin \'C bıt gayrye 1 faalıyete başlıyacağı ilftn olunur. 
ğa inti.ıUıl eden gureş mma an hizmet için Alman • 'cfiıi J>npc- ~ıszszmszsz•••szsz•sz•••sz••••••••'işliyoı du. Alinin girişleri hep ni öldiir:mek Uı.crc Anka!'aya 
fırsat yok\amalard n ibaret ol- oönderildi~ni Se7.dih'itıi, Auk • 
ıdub~l halde nv ... "\rı dikkati t~· racla kaldığı mfüldet ~mrfınd:t 
bctmcktcn hali kalmıyordu. Çun türkçe bilen Ruı;la. - yani Kor· 
kü o da. basınım durınad:m t1;1- nilofla - buluşu" v.örüştiığünün 
tuyor ve, müdaftıa;~l.ı lrnl~<; bır o akş.1ma kadar ;re<;en hffdfae
vaziyct ve hal gostcrmı~·oı'llu. lerdcn kendisine ıbalısctmeyişj-

Ticaret Vekaleti iç Ticaret 
Umum Miidürlüğiinden: 

Türkl>c'de Yazı~ n, Nakliyat, Hayat ve Kaza Sigoı1a hkrilo m~gı_ıl 
y ... •nız, r•eıniş, ulu orta •m .. ldın· nı'n aldıfrı t"";ı·mat ı'kt1°"""1 ı1d"'ıı u ·~ k t ., aı ""',.q> ... olm:ık üıerc kununt lıuklım1cr dniresJnde teS<!il cdlleı-ck lmgi\n ,fuoliyt."t 
Y r ve bUcumla:ı ını te cı~ur e .. bulundui!u ofüi t.ekrnr İr;tanl>.ula 

\1 B tl gw·"A a h ,.. halinde bulu11:ın D<>ı,'P.ı\ fiigortn Anon im H.'irkcti bu kere uıürrıca<ıtla Ga-tiriyordu. u suı c e . t::1 • avdet edişinin tle yine "Ullimat 
yakta. tam kırk.beş 4~:ıloka de· icabııulan ulılHğunun aıı:u.uldığı lata A~enteliğine Şlf''{et nanıııın Yansm, Nakliyat, Hayat ve Kaz.ı Sigorta 

25iG/942 

1 Devlet DemirıoI!!::! 
f-,lctn,cmiz Hııiyaeı için 1 "u l·ı 1 1,. ı 

tQn kirecin llaycl:tqm§:t - l'l'l ıbk ü ı ıl 

go11dn teslim muhJıııruC>•ı fi~ ı•tı ''R lı ı L ım • ı. ş u . 

c'ı 

ilini~ 
Bchu 

t ' ~-

Aç1k ~ksiltmc 29/IJ/942 t ıt'th' ı ıı i.ı J li P ••• 'csı giınü .... :ıt 14,30 ı ... 
lfa30dnrpııı;nda 1 inci iııktnw l.ı ı ı,ıC" '' •ı~~ ~ ... 11 

tstc?<l!lcr.in yeniden nm;ı:. nn , ın \ l' :ı ı 
ak ,clel·i le hazu· bulunınnlnı ı 1:~1. ındıı. 

ten irı:,ı 

Ffül4\ iuıhat ve ııartn;ıınc, ıın. k lst'.) ~·ıl( ı-:ı• tı' yt~ Jlltırn•·:ınt t;tıııl'linı, 

vam etti. Yörük Alı, •. hcı.'>.mını bildirilmekte ise de :Sü1eymanın işlc:rilc m gut .,tm:ık ve bu i~leıden clogacak dnvnlnrda, bütün mahll:eıne
yoıınak jçin soldan l?'l.reşıy~ı·, bu sözleri; hadiseye ancak son Jerde, mfiddti, ntihldeinl"yh \'~ . iiçündl şahıs ~ıfoUarile hazır bulunnıok ============:::::: 
}.)87,\ll\ ı:ırsat bulmnlk ıc;ın sag:ı d:ıkf.«tı.<la va.kır olduğunu teyit M 1 y k 1 

•.6~1!1) 

ve, ortalama :gitreR. tutu~·ord11. etmek maksa<liyle :;öylC<'!ığiıicl füerc Pct~k 'l'Ork Limited Ş1rl<ctlnitayin eyl~ıııi bildirınitır. K<',)lliyet a iye e a etinden: 
Memi~. kırk beş t1~ıka. hıtı du~~ hiç şüphe o'ı<tur. Sigorta. ŞlrKcllcrinln tt'f1ış ve mtirııkabesi, hakkındaki Z6 t:ı7.iHJn 1927 ta-
mudan hUcum cttıgı halde bıı E ı..l •k I 5 10 2~'} l kl tUılU h:.unnmı üiı y~rde~ ı.{Eq>a- fllckiinun ayının son giinti ls- rihli kanunun hiıkiimlcri.uc muvarık cürmınn5 oım:ıkln ııau oıunııı·. S.tt nı e , , Ve ,, para 1 Brlll 
aıtıı~ Yavaş yuva§ sınırl~n- tanbula varan ömerin ilk işi öğ- -=====:::::;:====================ltedavÜ/den ka/d1r1/01n!Jl Jıakkında İfan 

:iye ba§ıaml!jU. Y-Oıiik . .A.lirun. leye doğıu Uilcbe yul'duna gi-ı Aelan ve _Esk/J1.e ı,,·r •ıu··ıtehit Çimento 
hasmııun yawş yavaş smırlcıı- dip Abdurrahmanı bulmak ol- 0 v lı ".ıı 
diöfoi hi scdincc m. hstIBtan ~ır- rnu!}1:Ur. Ömt'r bu son görfü~me- ve Su Kireci Fabrikaları Anonim 
ın~I'ak niı.ro atmalara bru la.dı: sinde Abdurrahmana; (Ankara-

- Hayda Memiş! l · --ı·~· lö .. Ü b" .'4ı•r.Lefl uı•sseda .. 'arına ila .. n H •da nıaı:;.,ıllah Mt'InİH!.. ':ı geçııuıgı on l i?'t gun n ı~ y 6' ı•ı • ıı = ı:J~)<.ln.
0 

h<•!.. lançosunu veı·irkcn on bctJ gün 1941 scnCi tlt-.1ri~t:•l tcn1 ettfü\ olarak beher hisse seııt'<li bas-ı ııa bila 
Yörı.ilt :Ali, ı,ırpınıp has~nın e\"V'el Komilı>fun da ayni tı-cııl': tevkJCı:ıt 30 kurus 'eni"Cti:I \"e bu tediylitın 10 Temmuz ı942 Cunı:ı gü-

o..ı.n"•·~·1111, V""l•ı.-.ıyor '\ c g.ıt'Llagın •. at Ankarayu gitmiş olduğunu; An- k ~ ., - ,. l '-~ nUnden itibaren, 24 nıımaı .ılı upomuı ibroz ve kat'ı mul<abiliııde, Doyçe 
dayırnıw rıiu. l'ahnt v~zıyc. 1">r.- kar·a<le. kerıdiHini karşısında bu-

J • l • C"'kl .... U Oryentbank - TJre:1'10t'r B:ııık ~ubcsiııin Galntn merkezi ""~elcıfoıltn icra le olmakla. ı>era Jel, ~ ~ • hın f'Uleyma.rim nasıl sa, .,,...,p te· a• hö l ı 'l~· oluııac:ığı il5n CJlunur, 
reş ~ır1,ını lk'utiycn :t.m~)Or< t • laAA dfü;tiiğiinü hatta ıt:raş e-
Ha.ınlclcri ve hı.icumlan :ne}) es- . . . J • rW• . lııtanbul, 9 Ha:ılran 1942 MEC LiSi iDARE 

.'. "bi ·di Daha güı~~ gir-ı <lerkcn elını11 rnısıl tıtrec tgmı, ==================================kı~ı fan ~."0i{tu. y0 ük n§.ralaıa Süleymnnın rwJasında nosıl knl· 
ınııı J • i r C· z- dı ~ h .. d k Bı· r Moto•· A baJ?layınc.'1 ç~ılı'ıı:, sev m J. (\ gını, er gun enecC"k aoar r ranıyor 
gna: Kornilofln sık ık n<' smetle bu- J 

_ Bidm oı;ıan ı:;nroşc J~re- ıuşb.ıkıarını. ıfoıniıor ~ıımrm. stanfJul Elektrik, Tramvay ve Tilnel 
c •k... . dan kendiı:=ıııc ~efJlrethanelerin • l I l l .,, /11 ••d •• ı ·· v 31. d 

_ 1<:1"ken b:!ı.;lndı. Araba ne- bulundukları , nh~nın ve bu a- iŞ e me er umum 1'•U Ur Ugı•n en: 
den? . d rada Alman $t forct hancshıin llc . Bir motör ve buna bıı.:lıınacnk Cl>cducteur de vııessc), mekttıpla 

_ l{imbilh'. li'nkat M<>mış a- teklif istemek uretile s:ltın olınacaktır. 
iılt ok diri. Anlıyamıyorıım. göı;terildığini, mane.,.iyutrnın TekliClerin I.e\·tı.1.ıınd. n ınırasız tı..'dn.rik edilecek fenni e,·~ar öllrtnam<.'Sir~ 

_ Evet, erk n .. Pekı, öyle ise sağlam kalnıaı-ı i<'in Koruilofun uygun olarak 24/6/942 Per,cmbc günü saat 17 ye kad:ır Metro H::ınının 
n~ n nfıralal"a başladı dersin? çalıştığını vt bir tedbir olrn."lk 4 Oncü kııtıml;ıki Leva ... ım Mfıdiirlüğiine iınza mulrnbiliııde vf'rihniş olına~1 

- Anla.tam· m... üzt•re Ankııı .ı<ian lı<>ıckct etti- 1&!.ımdır. O' (6326) 

00 giıccl;.;,i ı.:ımun böyle yap- ve daha ileri git.ını'ınek hususun- ••ll!l•szsz••FRFRFR••••••••ll!llFRFR•••• .. 
_ Amnıa, o, her vakit giire- ıildiğini, I~ki~··hiı Jc ı dmınıck, ) 

ınüz ı ıı ':' ua talimat \erilmiş bulunmasına • • 
- Ö) le yapar. Amma nla- rağmen tre'lC lıindıkten EOJlra Istanbul Bel,..dı·yesı· Ila"' nla 

madım. Çiinkti ha"mı daha çok lkcndisirıi hir daha göımek aı~.llı-ll••u•------""-•._ .. _____ l•l-· 
diri görmüyor musun? suna muka,•cnıet edemiyerek - ...... . 

- Ba:k, gllı eş tarzını bozmn
Jı. F...skisi "'ıbi giireşiyor. O, ufı.
ralardan sonra glire.c:e girerdi. 
Hani! niirefll'ginniyor, bak! .. 

- Evet .. l"'ok tuhaf !;ey.. Hiç 
9 ldınnıyor, ayni güreş tabiye
sini kullanıyor ... 

- Kimbilir, ne domuzlugu 
var?.. "oksa hasmını sinirlen -
dinm • iı:in mi yapıyor dersin ... 

- Yapar .. Her şeyi yapnr bu .. 

tsmnbula ~cldiği.ıi ve o ak§anı 
tekrar Anknraya d"nerek ta
kan·ür eden otelde oturaca~"1nı, 
cereyan eden görüşmelerdP.n, 
mlinasebetlerdcn, yr.pılan hazır
lıkların Alnıaıı BUyiik Elçisi Pa
penin şahsiyh: .ılalmlı olduğunu 
hissettiğini ve bulufltukla.n za
man İstanbul\. gelnıi;; oltluğun 
dan Pavlofo. bahsetmemesini) 
söylemiştir. 

Floryada k.:tin memurin binasında yopılacak tamirat pazarlıkla ih;ıle 
edilecektir. K~ bedeli 2000 lira ve teminatı 300 llradır. Keşli ,~ iart
narnc Zabıt ve Muomelfıt Müdürlüğü kaleminde gön1lebUlr . 

ihale 11/0/Ml Pcr""mbc gilnil saat 14 de Dnlml F.ncliıneııde yapılacak
tır. Taliı;l,.rln teın1nnt makbuı. veya mektupları ve bu işi yapabilecekleri
ne d:ıir Fen İ§lerl :MüdlirlütUnden alacaktan Fenni Ehliyet vesiknlariyle 
ibi!e günü muayyen Eantte Daimt Encümcndo bulunmaları. ,(6328) 

Ketlf Bedeli ilk Teminatı 

IOG2,7S 1&3,91 Se!Aml Ceşme - EcıManc"ı :rolumııı 
Katran tıimfratı. 

8365,00 Dolma.bahçe - Gümfi8Suyu 31olunda 

Eakl nikel 5, 10 ve 20 par .. lı)IJ .. ıın l"-1 uıı• o .. ı telli bir kuru~luklar:b 
bronı: on p. ralıkl:ı.r darp \'C piyasay.ı ktı!ı ııııl.ı.:ı• el;• çıkanlmıe oldu;.runda• 
e-ski nikel 5, 10 ve 20 p:ıralıkların 30/G/:"42 t .. ı ıı iııduı sonra tedııv Jdcn knl
dıı:lmru:ı lmrarl:ıştırılrıu tır. Me.~kiır ulu sı;ıı ı r ı 'fenınrnz !l4~ tarihind 
1tıi>aren artık tedavül rtrııiy1..-cek ve bu t<ıı ih1f!n it.ilJ:ırPn ancak bir sene mOc 
deUe yabuz malsıındılclarUe C. Merkez bıııık:ısı ~ubelerine ve C. merkeı 
bankası ~'llbesi olmıyan yerleı·de Ziru:ıt lı. nkmıı ~uucled taralır.dı.ın kalıu• 
edilebllecektir. 

EJlc!'inde bu ufak p.o.ruhınlnıı bul?Jı.r.ıılımn bunları m:ıhandıldarilt. t' 
Merkez b~ıılrnsı ve Zirsıat k·. nkım ı;U)Jı>ıeı:ine td:clil e;ttirmelerl il!n olum•-r 

(4129 - 51105) 

ikramiye 
Adf'dı Lır;ı Lır:ı 

1 311.000 :ıo.uoo • ıo.ooo 40.000 
ti a.000 :10,000 

20 2.00<ı 40.UOO 
ııo l.000 80.UOO 

ltiO 500 80.000 
1.260 100 120.000 
1.200 50 00.001) 
4,000 2() 81l.OOO 
8.000 JO so.ııoo 

Hi0.000 2 :.120.ouo 
174.'71 V E 1( Ü N 9f.0.000 
l'ıım bilet f, ynrıın bilet 2 lir:ıdır. 

OnıJ~m Jtrırkıılur. MuhaMrnk Kel 
Mcmi · f;inirlcnı""nrmck için yapı
yor. Vallah böyledir. Allah, A
linin eline kimseyi tlüı~ünnesin. 
Olur şey değil.. .. 

Du göı'lişmc ~t 17 y~ kadar 
siirmÜfi ve hıırnret;li bir vedadan 
sonra ömeı· o akşamki trenle, 
bir daha dönmemek üzere, tc;tan 

Mühendis Mektebi kacywrıdPki :VJra- liJJ••••••• 8A.TILIK 

- İşte, işte!.. Mc.miş, sırur
leıınü~ e lıô. l:adı. Bak, hızlı hız
lı el en eler ve, tııı;~nlar vuı u
'Or.. Hı mmı çekiştiriyor. An
laşıldı. J{cli s·n·rı,,ndinm.k için 

( Arh .'fı tar) 

buldnn ayrılmıştır. 
- De\ıtm cdeool< -

Bir telefon h1rsızı 
Liman İS]et.menl Umum Mü

dürlüğiindc bekçi iken 4 tele
fonla. bir balı çalan Aptuilah ij 
ay hapse mahküm edilmi~ir. 

Jın ~ıı~letllmesl. Kullu•lml!J ~ J~\m Ve })çalar 
K~ bedelleri ile ilk tenıinat nuktnrlorı yuknrıda yazılı lf1er açık ek- Kullanılınış kalın saç levhalar, saçtan mamul elli kiloluk 

ailtrneye konulrnu~,ur. Şnı1nı.meleri Zabıt ve Muomeraı Müdüdüiıü Jtale- bo§ ve llıa.paklı mürekkep fıçıları, bir miktar müsta~ kereste 
minde ıörüleblUr. ve hurda demir parçası arttırmıı. ile sa.blaca.ktJr. ktcklilcrin 

lhele ~/G/942 ~ eı.ılbe gunfı !ati 14 do Dalınl EncUmende ynpılneak· pazardan başka her gün saat (9) dan (12) ye kadar (Yeni Sa-
tır. Taliplerin ilk tdnt1uıt mnkbuz ver.ı mcktuplım ihale turJhlndcn üç giliı balı) İdare Şefliğine müracaatla. nmlları görüp fiyat vermeleri 
evvel Selamı Çepne - Bostancı yolu için Vıltıyet N3fla vo Dolmntrnhcc • ilfuı olunur. 
GUmtl~y\l 7olu için Dclediyc Fen İil ~ Müıl!lrlüğaırn ı,nCirac:ıatln nlacak-ı liiiiiıııiüiiiiiıı••••••••••••••••••1:.1•• 
ları Fcnnt ehliyet ve 9~2 Jlılııuı alt T:eU'ct Odası \C ikalariylc ihnlc ;(lııil .. hltıt A, ~-.naleddln &a~lıı NCfl'lyat MOdQrO: M. Sam. Kıırayet 
mu J'YCD anatte Dalını Enctımcndc buluıun:ıları. (6330) ... ıld•ı y• r: (H, le1<1r QUl'90Ylar vt A. Cemalfltdln Sarıçc;~ıu rnatb::ıuıJ 

·- ----........_,,._ ---- ·--·--


