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el Yalova a '1 Hükômetin program 
kişehir · • • • .. • .. v •• • • Başvekil, Mecliste 7 Ağustos Cu~a günü yapacaQı 

y ~e ~nden ınen Reısıcumhur, otomobılle Sogut, Bılecı toplanhda itimad isfiyecektir. HukOmef program 
ve enışehri şereflendirdiler ve akşam kaplıcalara geldiler tetkiklerine devam etmektedir 

Ş.e~.ı r .~e Kasabalarda olduğu o ibi Köylerde de halkla görüşen iktısadl zorlukların kaldırılması için tedbir almıyor 
in onu, can~an saygı tezahu'" rle rı' le karşılanarak ugv urla ndı lar -~kar~, 25 (Yeni_ Sab8!1) -ı k_fit edilece~ti~. lılütcaki~_ye· dair Riyaseticibuhur te:z.kerel erı y Büyült Millet Meclısı 3 Agustos nı .Bdşvckılin ıntihap edi!dıgıne ok~.acak~r. . 

11.k_, ıt., 25 A..A..ı - n·· . . Pa.z.-u1.eııi günii ııaat 15 de mu· ve yeni Başvekil Saracoghmun Mutealnben nı.manıt.fle ı~ •ti<'~ 
~nı. l!aat 22 de Aııharıı.ı} un f1

': den ınerek ~mobılle :vollar•na !arma d~~ıun eden Milli ı::~r, ziyart't eoııışierdir. M:illl Rd, tat toplantısına ba.şlıyacaktır. yeni hükfııneti teşkil etti!ino m~~resi ya.pılacak lıiyih~J;ı.-
lıti;ıı , hııyUrıuı Re ıt:ıhıar ~~ t1mişler Ve 88Qt 10 ıla ıııı:at 11,15 de Bileciğe vaı'lluş- üğl , yemq~ni saat 13 de ı;eref- ldeeliain Pazartesi giinlı:ü ruz- rın 1!1iiıa.keresıne g~ıl•··~ktır. 
«aı t ~ 1Ktııet lnon·ı i ;, ulı ~'ut _kasRbamm şe.reflen~ır- !ar ve bll'rada yarım saat k.ilıı· len<lirdikleıi Yeniş&hirde ye- nanıesine göre Esl,i Başvelul Bu layıhalıLr meyanında Ma!ı)le 

a <.le l<A.kiııdıl tlr• ~-u ·~"'' " ıni.şl<"rdir. Burada 15 d1tk:Kn rak halkla konuşmaktan ba.~l'A mişlerdir. YPniııelİirden saat merhum Do~ Saydam'm ve· ffı"ndı"stan kapısında Vekaleti t~.şkila.t kanunWldn ta-
f'n e.ın- ballda konuı;tu.lrtan lfQDJ'a. ;ol- Halkevini ve kütüphaneyi oc (Sonu sa. 3 su. 3 del fatı hakkındaki tezkere okuna- dilat ~-apıhıasına da.lr o!an k~-

ı - _. ca.k hömıeten belJ dakika sü- 'h b 
1 

~un layıh_ası nr<l;ır in ı.te, ıu 
ktısad" h 1 "" ' Dl ayet o ek enen ~!k~:1~r~'.~.ı~ mılzahr~JJJ JnU• 

1 ayatta Son kararlann tatb"k t Bu lı1.uihaya gön vandal ... 

SON KARARl AR D.,,~B~h~fa ~ 1 J • -1 . fırtına koptu E:Tzo~i;:;~~~~~;,~;: 
~ _,. r. e çe uz zmırue Birmanyada. arakanda ~!::::~~I~t;~:!~1!~ııE 

ll(ı 1
"YEC<ek ''"'ddFk f "I' h"bb• MU lü ta.kviyf' edilmektedir. tta lı<k8 roırlcıı bırşltyq:rak giye<:eğe mobtlyeye ve: DQI iZ mu 1 1 S • reni HüT;ümrll" 

»ıi: çı/yı,, •. ~~~~:":ı ı>ı:mıu;ııtı•ı kadar he.· §6)/C ~rşı göaterdiy~· Tayyare ile Egede tetkiklerine başlıyan Ticaret manlarla Japon Programı 
y.,1~1,,~.ı i. • ucum ılı vnm ctW:<;c, ba~wnzdaıı pahaltlıyı.ı. Vekili, h b b t b J d f 1 • b• • ·ıd•ğİ Başvekil Şükrü Sar•~<·ğrnııun 
kıt kı.ııuu, ' 'l•ıı lV' ·fa?eti;ı clcyİ,lme~i iınkan=d.t;• Mağo~tı- u u a orç an ırma ' erı ıtırı 1 tarafdarı Birmanyalılar Moclisin 7 Ağıı~los Cuma gllnfı 
boz bo .. ll.Y<tk~>,l>ı fiorıtla ,. . . . . • • B 1 k . r1 t kk". l • • b"td• d. aktcdcceği toplantıEında hillıu-ı ·l> ·~" o,/ma.k . . rnzı f,iüı"<>f'lttıkçc bu11ları himn c1;t•cl IÇlD 8 1 e&lr 1 ere eıe Ur enDI J Jr J birbirlerine girdiler (So•u Sa. S Su, ı d• 

ktr.;.ı, llak 11 bi · ı~t'. dJkk<in kapı!Qrııı4c, dögüı}tii.k, camla~ --ı B--.ılııllesiı, 25 (A.A.) - Tka- ı- ----
i'QJccı Q•-çt;;;;~ r <:'"lırt»<ı lmh!-atiı g('{'İ.rdik. Gcı;irrlik, diyorv.ııı. ret Voltilinıi::: DoktQr Bel•~et 1 ~ 1 ~ 
~ ~- o ın dt.·ği.litıı . Tet:ri;beaini §iMdi yapnooi'}ız . Karne ı'fe nkmek Uz, bugün SJ.baiı. 811..'l.t 10 da be- A FRIKA'DA Binlerce insan o:deıroı- RUSYA'DA ' 
~AZAN: lfOSEYIN o =r:ki ~~cir~Yl~~~: _ do, şehirler basıldı, _ 
(İS\ CAHiD y ALÇIN f evziaf 1 meselesi B.;lım Uı: hava mcydaıu'lıl& yQ;:lerce köy yakıldı 
IQ) ~~k~ıt;>~ubnbn- lmbııl etmelidir ki, h~n ev- - ~~ıa;~k!n~ ~~ ı:.;~ Topçu düellosu ve Ro;:: ~:~y7!: (A.A.- - Alman kuvvetleri Doo 

tt.- biı.l<Cnı tç , ___ ılmıım, ~ duruma Jravu~ın im- dıye reüıleri ve bir kıta ııs-kcr h h b 1 J Birı:.ıanya eyaletlerindC;n d N k k 
. e 1 kr.,Hn·~ u=ı nı:ıdrll'- kanı yoktur. Hepimizin hı.~ı<e- Ticaret Vekaleti yeni bir tarafından k:ı.rşılıuıınıet:ır. üte- a"a mu are e er Arakan'da. İngiliz muhibbi a ovocer as 

1\1, baAı tı'Şkj~ vazve<-,ilırı~- tnize bir taJum mahrumiyetıeı· kararname hazırlıyor mobHJ.:.-lc doi:TU.ca vili.yete ge- 11 400 bin Jlüs!Umanla Japvn 1 

~ 
111 

i'*c~teıı°ir '=1~~: ~ı•1l~~:~::ı;~-ırıı::::~: Ankara, 25 (Yeni Sabah mu- ~~ ~=:::::~:. hala"' devam edı'yor =~~hm~;ı:~~ı:.::; eehrini zaptettiler ~tll'r.ib( . .; ç~ı ~ bır 1 lld- ı:ız lbir baldlı'. Bun<!a bizi t~eel- hat-irinden) - Ticaret VekJiJrı. liyette Jr.::yıruı.kam.larıa g<>~ tır. İki taraf ar.;.sımla 3 hal Y 
,._,.~ a taın.ııncn e!ı sılur.ıtıların h edebllerek yı:>gı\ne n<tda ba.,.. ti ekm~ ka.rııc ile verileceği mü.~ vt' ilıft~ itrrıetin son ılı'.,'1 tadanberi j~in kin düşman· 
~· liıui~ ıı- ~' aıı k.ılk:ı- ka tfüfü olm'1lllnın imk'1ısızlı- yerlerin, yalnız bazı büyük Şe· kanırlıuh 'bu yulila ıı.lın.ım teli- lık :ılfuneti<'l'i belinnlf!l.i, B'n 
tın; im ı,ıın VanJı.ıı ~ Hudutsuz ğuu dWı\inerek ve ibalimı.zi baş- hirlere i.ıılıiiıar ettirilmesi h.t- birler tüıüını!:. izahat -ıı:L"Jll!jtır. İngiliz tayyareleri 111· • .-e erkek, kadın ve çor;·.uk 
Y!'!l 11. r 1"Jı,p- tııı.ım h:ı. ka milJ~•ı·n·n ..... r•p'--'yle mu- suımııda.ki tetkikleı-in.i bitinniıı Doktor Beiıq .. Uz, ...,.,.. ...... ~. ··ı-
lıir • " · · ""1• ,...,.t h · ""' ' ,,, ... p ..... , b. k "· ·-'·-- · '• ~· • ô11l\irillmliıt(ür, Sehirler b'l· >-. """'.lua>neı r ,,,. """ .;ı ıut ka' c.>;e ederclı: _,_ .. i bır· sükiın ve u· ararn:ıımc ....:..ruuuJY1 Ifiy"1:inın hııbubQ:t alıım lrar:m- • 
vunıın <• u 'ura.ı::ıı~ c, ' ~ iba.'ll.ıı.mrntır. .. •-'-it" bo Eld b 1 · h I · AıJwııı, )·üzleree köy yakıl-
ı · ri ··lla fe.n ve. m~mnuniy<-t duyııılbibnmin • na gore ........., ve rçlandırnıo:. a a nış sa a arına nuştır. 'l'akın kalesinde mu· 
'llZuı:ı 1 "-'lll e.:l • 'r :y.,;.. ve kahil 1>hır.ınasıdır. 1 öğrenildiğine göre bu §ehi,.- Jııinin ciiratıe ya.pılmuı olınn'll ı'kı· al<ın yaptılar U dul'lmıu tıa 1 <-ceğı ~"rkus.ıvJc F·•- .ler yalnız Ank:ıra, İstanbul Ye dola . 1 . . ha)'(•bc bcş gün sürmüşt 'r. 

diiı<üıı.ın IU~z,'ı. ın ıhak"n"' ;le Wlll.t mahrumiyet ve sı:kmtı· İzınirden ibaret olacu:k.tır. yısıy e mı>.mnunıyetlerll'.,ı il- IA.A. telgro[lanndo11 Şimdi Müslümanlar Akyabı 
nıaJc mu ı t nın a..qgaıi haddine kıı.vı.ış..ıhil- mr edCNk te$('.kıkiir etmi~tir. 1ıııltiııa edilm'"""rJ tehdit ediyorlar. Jı;.ponlıı.r, 1 "&'0"ll.iı,"i k.. ırht- mek için sadece htJlıiı:ıncti:ı Diğer taraftan, Vekalet; ma- Toplantıyı :ıoıüteak:ıp ofisin alını "'" Mongdaue'e bir heyet gön-
. Buı::un hıı'kıkıJ,a " _-ı.u-,dı>yı.., , ınevcut bazı ıı.hkiıııı k.aldırnı:ı.- ka.nrı., bisküvi ,yufka vesai-e' yerine gdm Vekil, orada malı- İngiliz tebliği §Udur: /Sonu s.. 3 su. 5 el•) 

\'ı,,'l<Jir~c t.e.J<: · 1 ·' '~ obızı se. 81 kü!i d~ğildiı-. Hükfıınrli hıı gibi wıdn.n mamul mevad iıoo.- "Cen-ııp ve merkez kesimle· 
aıh hlr 'iltir nr c~· h~Jun..lrı Vı.- iı!dl>irlM"i alınıya biz mrebu: linin men'i hakkında k.ı:ırarn'I· (8on• sa. 1 &ii. 5 do) ----~(6o~n'.'._u_:•:•·:_•~S_:ü.~4:._:cl•~I~~==========:;::: 
.Va.km L'-'!Ziyı ~ı.>bı ~~ için etmia olduğumuzu bilineli va menin tadili etrnlı.ııda da tet· '"""""....,. 
.ı\rkan-JUıa.,,,.,,. ıı ttııırun.-.lim. im,.~ __ ,,, __ , B" --~ . kiklCIZ'e ~lanuştır. H .. k"' f' • k J k d 
Vı.tıJır k o •::,l:Yal!ın btr tnrih J•w ••uuuuwıyız. ız v..,.uemı- U ume ın yenı arar arı arşısın a 
.,,, t•l n~ "ıu;; ~· erdi' n~ nal'k ti idZ-:ı.k etmeı:;ek, a,ynı hata- f 
ı:•b•ha• ti{}': lr~n:. var.ıı, ne !arı, ayın hodkamlıkları ~! · ki zelzelrc VVVVVVVV'" -- • 

bntaktlJ ......... ~;aaıı. '?loırılı, l'e dmeuf~h~·ErlikJ.cri fıc:kııır e- İstanbul, 25 (A.A.) - K'l'l- El k ma tahdı·datını· n Vlırt ~.·· ..._,ın ·~'"'u., .r ve t:ıh .. "1 lnr en:e... üküıneti •ine nevmid1- oy . ., ~ . • • ne t-Ab" !er "-'"·'· -&.ıı· · dilli rasathanesinden bildiril-tıkçoct·tt,a r:\h n~.e~, 'h'zi ~t- "'' w e sw,...,ıy.,.. ı= \'e 
tar._,., • 1,,,1 

.._~t~ü ' f<t7k mus ~e.~tiıfun;z mtıraplan lüıruırur;z ı mişt.ir: D\ln il<i hafif zelr.ele kay 
rı - vu n ~ıı,-ıııı yeı-e çoı1alt.Gbiliriz. dedilmiııtir. Her ikisi de ayui 
h"'Y•'1Jer, \ ·ı:aı : .e-, nı~rıı- Itiikiıme.t~e el konnu••', nark merkezden gelen ihtizazlardır. ·ı CI e k 1 d ı<-<l:ı. • a.:, ıntiikarlr.-r k ..,, Birincisi yaz ıınııti ile 12 'i 41 -
Jnet b\ıt in- ~A~ _ıııstU' li\\Jı:j\. 01 lllUn mıJ.dd.-Jer y&nJl ortaya J ı gası ıyı arşı an 1 mı..tır ;::.• •vJ•Uı t-~ ~ ,

1 
çıkacak. Fakat biz ba.kk&l dük- dakika 7 saniye geçe, ikin<:iı,i 

,-, • 0uWıı bur.ıı;· •·· •11a- Jıiuılaxına tekrar hücum edeT"ek buna replis olup yaz saati ile 
~lır bir nıııJı2 nrı l•<"Piı• evlerimiT.e pirinç, yağ, ııekcr, 21 i 57 dakika 34 sa.niye g ce 
lld.na 'll'e biı kaua: ·;ıra, bır ıını,. ı;n. m-akanıa, ila. •• yıV..u•·a kal· olmuştur. Her ikisi de bir Sll'li· b~ olrno ı. "- 3.w ltaorşı h-<l- .,.. • 
fıugü ~....,, "'*Nı kanıtı karsak h\ikiıml."tin bu kilda.T iyi ye devam etmiştir. Zclzeleııln 
kal rı bu ~ararta 1\41lll><tır. niyetle aldığ1. bu karar neye ya- merkez üstü rasathaneden 50 

Yarın vilayette, valinin reisliğinde /evllalade bir 
toplantı yapılarak mllhlm kararlar verilecektir · ~ıyl11 "- ' • <ni.l\ıian • '"'--- A. • b " kilometre mesafededir. ıi:ı'lıa ew,.1 -Yraı:.:ı . ~ . ·ıu.·n rar . v•-....ua yıne lı· yoluıU?~uk 

huırtıııı.-:; t~~, .. et ettıgiın.ız ve baı;lar ve fivatlar alabildiğ\M 
lılıri~·e ı ,. b ı ~alllılılı: n,f ~- yüla;elir. Dtlşlinıncli ki, dı.,~. 
Ilı.-. <löıımi;.. oıra.ktıb'11lll;ı. dur•ı- dan yi~·ocEılı: maddEf;i getireme· 
ee;· :Y=··lı;:: .~~n t>a.<;ıu. bir ven ve ~en keuıli i:htiyacuu 
rıı ..... u-...gı ~ anc&Jt tE'lllin edebilen bu mera-

llllıll.lıtlır. Pirin, . ~u kar,ıl'- lcl<et, 2-3 senelik ihtiyaca kifa
ekrnek, ili.. bul ç, ~ 4{; , et, lı-ıüı Yet edecek gıda maddesini ~n 
Diki,y«.;;,,,,;;_ F·~ğlmıuıaıı ıın v·ın· de "·l ._I nrı,.,.,..ya ~·!"<'da · ".'"'."-- ""..ı>~ Yarın bwı- -~ "'' ""' ,..J- .,. 
kay ~ )ıı.pı;dıii;lw.aıı ı,ı.. karmak muc.ıreillı.i göstereme?. 
l:alı; ınıyız/~ U-lu-a.r if.ıı1l•ımya- Aııcalı:, l:ıWer, mtinuıs hırsl.ı.-

~.,_, ._,_·, . rımı:ı.a., zararlı diışUneesizlikle-
-;; ua.ı lüem rıımze g"ton talımasını tıilirs<>lı:, ıll1rUıo.3.c haıe)r nı et.mı, bir ~sim.ize h&kinı olmedı: oll(llll.· 
~ ""'"t> bu ~ Mıp d;ı he- luğunu ~<it>teıirliek hepimizi en 

a ' • ~ "'Yıt.iara, 11~ çok memnun edebi~ suret·.~ 
~t e1nıil) o :ı.J:l~. ~va- )'at;amak iınkiuunı bulahilirh. 
'liflıl '1t' lnUfın:ıelctP~ blilün ° Yiyect.k maddelerinden b:ış-
kaııanaıı-ııe ...... __ . <n1ıııdaıı .... _ ak . - mobil 
~ıı""·-- ~u:ını~rın ve ,...,ar nveccge, yaya ''tı 
C8ih """111. "" Orta.ian kalk batta lüks eııvıuıına vıuıneııy.ı 
tı· na, eııkyıtn geri .,...ı-.,.;.. a- kadar her ııeye k.'l~göeterdi-

ıilıJılil(i-.ı.. . ~-~nıe ""'-' ·•~- d oıur,ıu. ~':".. ll<l\1Ulın d""-ıı """'ı: ~-'ll ve suçlu ücum e·· 
iti ··-...t o ~ """'~--,::b• vıun ettil«;e ba.şımızdan »ah'.l-' :ııa.teıı • ..__. · • .,.....,._ ee- hlı- '-· •ı tı.rı.h.,~ v..., __ !lilıayetıer icın· de gın, yo.,, .... uğ'un, ııt;hğuı ve 

Kurbağalı derenin müthiş kokusU1 Çukurova çiftçisi sevinç içinde! -Son günlerde :Kurbağalı ve Yoprtcu 
semtleri korkunç bir llğım 

kokuau ile zehirleniyorlar 
Yalnız 

bile 
sakinlerini deill o civardan ıeçenleri 
rahatsız eden bu miyazma şehir 
i ç i n b i r y O z k a ra s ı d ı r 

Son günlerde K'3dı'köyiinde .,---------·---

T'ıt ı.ret V ekfıletin.in kararile 
lağvedilen i:vıe ~tında !s
ta:nbul ka.dı'001ll1ltla bugün 36 
memur, fiyat mw:akabe Wro-
6Wlda da 8 memur ı;alışmakl .l· 
dır. Mur:ıJrnbe ve fiyat tCl!biti 
i';llerir..e tedvire memur •eılill",n 
bel~ye teftı.ıı heyeti kadroııu
nıı 38 <len 00 ya ı;ıkaracıık~· r. 
T°J<"arı,t Vek&letinin tcl>l.iğinden 
anJ4lldığuıa göre vilı\y~ a-

Mevsimin en güzel röportajı : 29 
~~~ 

raııındııı nalkJi menedilen gıda 
maddeleri ibu defa seriıeııt bıra
lolxnışt.ır. Bilhaı<sa her nevi ye
meklik yağlar da bu meyandu,.. 
dır. 

Yeni vaziyetler hakkında. gö
l'Ü!ıfilek ve fiyat kontrollerinin 
takviye;.j liıakkıııda şehrimi.;ı;rlo 
abnacıık olan yeni tedbirleri 
WA:>it etnıek üzere yarın vil:1-

(Sonu ••. ' su. a del 

=SÜNGER AVCILARI= 

Voronej'de 

Sovyet orduları göğüs 
göğüse dövüşöyorl.ir 

[A.A. tc/qrııjlıırı>uw,. 
lıiilıi'la fJ7İ/tn>1ffr, j 

.Alına.ıı Grtluları b; oJnun:ıı. 
da.nbğının tebliğinde H ... ~t· •\" 
lı:csiminıle muharebe· m · -.ı ... " 
mn dü~rna.nın so . 1.1t,üı.Jt·r1 
gruplannJan too:ı.ızlen.'h;[i ı. · \ 
dedibnelotcdir . 

Ro.stıw'un ~kııwl.ı Nı •\ •Jç< 
lı-'.tsk ııe!ıri, sokaklat•I• cı·H-Y' ı; 
eden ~ddetli bir c·arprnn.~•l ı. 
ııonra, hücumlu zıı.pt<><lihn;st ı 

R«ıtov'un ııarkıııda Don '" ı .. 
rini ge<;nıek için gcni~ bir ce 
hede m.Ucadeleye ba..~la.nn-nı-t.,.. 
BU yük Don halkasmd. '"' s• ,,. 
JiDw-..d.ın ga.rbın<lan JUrc:ı.n •• • 
M:ütt.t"fik kıta lan n«ıı, ""h" ,_ 
malıtııdır. · 

ııı ... 'I'ehllj\i 
Dün ı;aba;hlıi Sovyot l•4•li:"ı 

gudur: 
''Ge..-e, lutala.ı•nuz, \'oron.-'. 

Tsimlianııkia, Novoı;erkı.>'k ,,~. 
Root<>v kesimlerinde dü.5nıa.nı, 
çarplJlollu~lıu'liır. Son·et lnt<ıl-.
n, Roetov kesiminrle biı-.; .. ;: 
nolı:tada gai 4;ekilmi<;Jcnfr· ı ı 
ier ceııheleı'rle hi~-iıir miiı, · r,. 
deıhşiklik obnamıııtır." 

Öğle tebliğinde clr ~'ıııkr 
ı•ardır: 

"24' Ten.unuz ge..·'-"i liıtııl.· rı· 
l!ll% Voronej, ÇimfaAAaya, N<
veçerkoo ve Roatov oolgekfrı· 
de düıınıaııla sıı.va.~l.ılr yapnıı• 
!ardır.'' 

Röyt«e~ 

IWyteı·e göre, Yon Boclı, Duı. 
nOOrinin ba.Uıımda YoroOl'j ı
nilnde Kızılordunun sol c~ .. 
hına klU'IJl yaptığı taarıı.ı.:ru 

(Sonu Sa. a Sil. 3 ot. ) 

Hull'un :\'Orııa~, ll1111di neye ııevuu. ll!bra.bın elısilıııE6i iınlıMıısızdll'. 
•·"""-• '"1;E't° IUur"· Bu c;ılgınlık, bu Bade kendi oof
--.u "e ın•ntı.Jd • .., tedıbi.rli, sinllzi dü.'!iinmelı: suçudur ki bir 
~ QlJlt ~<lÇnıaj~k-~t bet· Piin e;-veline kadar ı,ilı.iyet ~t
hlnd nuıı edt1ı • V.Un ı- tiğimiz tedbirlere sebep olm<ış
euıı:ku i!tjz t!Oylenıi~ aley. tur. Bu ıırtırahn fialkm- içh 
l:ıireı- • dediglını., ihi arız. en evvel bütün kabahatin biz. 

Yoğurtçu ve Kurb&ğa.hdere 1 
sem.Ueri ~elrten o civan :ı:&
hirliyen müthi, bir tıı.a.ffuıı 
içinde Yll!l8J'Illlktadırlar. Y o
ğurtçudan Ye J{u:rıbeğa.b.dere 
köprüsünden tramvayla gecili!" 
ken. bile ilıti:yl.U'BlZ burunları tı
iaımıya eevkeden bu miylLZllla 

(Sonu S.. 8 Bü. 6 da) 

ib.üyaclannın lbirka<ı sene i~; n 
evlerinde temln Milmiş durd ı
ğunu insaf ile t:eslim etti rh 
far.la birkaç çift daha ıskarpin 
alınaktaıı ve kat kat esvap ıs
marlamaktan nefsini menetti? 
Bu insafsızlığı !bir lıastahlt ha· 
line çıkıı.rdılı: ve haldld bir çıl

Hüseyin Yıldız denizin dibinde ağır ağır dolaşırken rtutkuna 
. . birer YllPılan gı ' ~lce den bas;lııdıi(mı kabul etmeliyiz. 

tıız.an,n&ın~ıer -~ar '-• ... ıw..-1>1 l>izi v~aıreı • .... _ ....... ar mutta,aıl, ayıı:kkabı 
ın bir •iel"dlıııiı..-. er hep vesaire fiva.tını yilkseltıtilr~e 

~t: memnun et~~ <>lnı~ bunları bir an evvel bol bol s;ı.-
liştü. Bu .,;:.,,_ ıçın du. tın almak için dilldcin bpıl:r 

li'.lı:lnar, ~ ~..,.,,· hiç bir rmda d"•"""''", camlar kırdık. kıYnı .. atılan adım!:ırı ~· -·~ 
1 '- gOITo.(k :rntı-'-~ ~cıinde bira.z paralan olıı.nhr ''·= fn..,..;..l • ' .,..,aa e- ticaretle >.<n A"''-- 1-~ olmadım lıll\U\:ı:" -;;r:!'..~n alc·•"''-- ·' - bu. ...,,, """"'""""' .,. 

•~ "'"""" h.aı.ıe SJJ(iküla.svoruı dökülerelt f.k· bt~ · dttJldir. Bı- fıyatıar ''Ükseleceği .. «li 1 
Yırlı <ılalilJ u. Y<ılun da.ha ha- ne bulurlanıa, a••·- . •-··umı.ya kalkv -~ 

P:ıJiat < l;'ln nı ll<l'U- tılar 1 _..._.. ......, 
••<:r ~hhı..«vv ~7ı:.u .. · <;İm.izde narası olan ka.c; 

:lı:ifJi aval<lra.bı ve t"iYeook v.i'ıi 

Birdenbire şampanya şişesinden fırlamış bir tıpa silratlle bize doğru 
gelmete başladı. Ne olmu§tu? Yine bir köpek balığına mı 

rastlamıştı, yok&& başka bir arızaya mı u~ramıştı? 

~ bUlıranı geçirdik. ~ı· . ''Deniz Aynası,, ııe, ''Bliseym 
dik eliyorum. Faknt geçtigme Yıldız,. ı bulmak :ı:or olmadı Fa· 
emin deği!:W1. T~iibesini, !lim· kat '1J:iilieyiıı Vıldı:&" •1.İevta 
dl yapaagız. Eğer <.lım.agum;; I · · ' · dı mwareııesini bulmU§8a çektiL:- Mehmet-, te:ı da.ha derine dal • 
leriıniz l!loQa. Mt.memiş deme'& ğı için, o, :Ayııarun içinden an· 
olacaktır. cak, karaıılıJ<ta dola.')all bir ba· 

Jlüııeolin Cııhld YALCIN yalet ka<!ar 1-"Ör.iik;-hılivot " . 

YAZAN l r~ACI SADULLAH 
:A.Ôab:t luındisi, o karanlıkta et
nı!mt r.ıı.ıul ~ön;b;Jiyordu~ c~-

nt ~ir, bu merakımı da gi· 
derdi, ve. 

"- Şimdi, de,li, onun btıhır.· 
ıh;ğu Yfl\ senin buradan aürJü· 
giin g;1:;, kııranlık dq;:ildi~. Hc
J, rovıe gün~li havalarda, dt-

Cevap! 
Berlin, 25 (A.A.) - ll. Coır

dell Hull'un son nutlı:uıııı kar· 
şı ilk Alınan tepkisini, propa· 
gaııda nazır muavini Dr. Die'· 
rialı'in yaptığı bir demeç t~· 
kil etmiştir. 

Dr. Dietricb, demiştir lri • 
M. Hull , çok kuvveUi konı.o' 

mak ve batul "nevmidane s~
va ş,, dun ba.bsederck Anı.ırf. 

(Sonu Sa. 3 ~~'· .ı d•> 
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Tcfnta No. 37 

Ey din mil~hiUeri ! eru. 
E.ir def:ı. d:ı. lıcwlilll dinliyer :'k 
bilrı• olasınız ki. kMn:ı±m eı:-
vcri \".E: cilmle IllLhltlk&tın pey
gaoberi ILızreti. AJ'nbamml't 
Mustafa, sovclll kızı. Flı.tım.:ı.
tli:aelıra'yı J.."\llQııu.;;a dört 
yilz . nı :\imıiıı ıl-
ecccl ile . u. Bu me-
•U::. b:ıdivıııç yalnız bmİm 

Oni, rsited ___ ,, __ 

1 

r · in a 
1 

ıy r 
--o

Ya~ ... ı AKA GÜ 

e 

. .. 

Ekıneklere et"l<at yer-ne 
soğut damğa vurlll ca' 

Bde< ·ve tclliş heyetı tıır 0 

rai !ere yapışl:lYılı:n le • 
ğıt t' ·et yerine her f ı ıI1 
in• • numa.rasllJı ilıtıvıı. ""'" 
oguk da.ıng ı urulnuıs• " 

kıırar verilmiştir. 

Yapılan :müteaddit tecrü er 
!yı n-tice ' lii'indcn fınn • L~· 
rıı bu hırnısta lebliğal y. ptl ıll 
tır 

Bu Lı.!tada n itib:ıl'en t.e 
l.-<t.biliine b:t~lanacaklır. 

Fırın an ekmek 
Çtr ken yal<al:ındı 

I3oy'l.>lundn Fe!lliyen sok til 
da ~ rumarada Mirhalın t~· 
nında tezgfihtarlık yapıı.ıı fr. ct' 
d" •ı akş ı ort.ııhk ta tim ıl' 
olmamasından istifru1 ed 
dı.<;an 15 ekmek ç ·amw 'ffll 
bımls.rı a.rlmd:ışı A.ğıi!P kaçrrtı! 
kcn lY.-kçller tarafından Y'3. · 
ı tır. 

8 apa dı, 3 aç lıyor 
.K p sekiz fı..··uı }"~' '~ 

ve i fır açmak fize:-c J:'U' 
ncıı l c.Jenlerin dilekleri tet ~ 

il it ÜÇ fını:ln açılın · I• 

TAKViM 
Hızır 2 Ol>N 207 AY 7 

1361 6 6 
Recep T mnuz rem uı 

12 19 2 13 
PAZAR 

1kla<ll 
9.l:l 4.4G 8.4~ 1 

5 • .f. ıa.20 17.17 y_,ıı .... ata 
12.00 ı.r.:ı 7.07 ~ 
20 2·> o w•w :l-41 v-ıı 
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- Ba ta1-a ı 1 ı ıcidtt -
duro mak ır·n dd tl, fo.k t 1 
t~ırsiz knrm ta.e.nıır.hıı g • 

{/ı • • • • - ~ ' 
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'f 
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n gazet rl 

-•&Jll .... i cephe İ§İ 
üınitsiz bir te e 
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ediyor 
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Das Ke eh d·yor 

'' Çörçı in hiç b r str 
tejrsı FUhrer'ı fü 
avlamamıştır ,, 
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• •ı prl r a 

K~ 

E 
ası 

• 1 



YAZ.AN: Jl.S. Ltrq.l TEi R}KA No 149 

Y6R0KALI 
NakH ve iktibas hakkı mahfuzdur [ ... ıe.-•ı 

~ - >\H, ~ mı•m ~ 1 - lıl 1 ı fa cımı lıxıla.y kolay 
Sftreşi)'U'lar.. , ~ J'akaı ilı:azaya geldi 

- Evet manda (iti.., Mit! 
- Manda gibi diye4hae bQ.. - Jbwtafayı da yabalıa. a,t. 

mal g'ibı ~e!.. mıı!~ O da uı1ı herif! .. 
- Ne bıı;W gllıeııi)ıoria.r bun - !lrakat Kel Yemiş kadv 

kr? .. ~yorum doğruııııl.. değil. Zdıir gibi Kel! .. 
- Keçe döver gibi... - Eııoet, ilen de kabul ederim 

' Diye alay etti. Yörtlğe aor- fikrini.. Kel, çok inatçı.. Liikin 
dıı: 9<& bedaftr J'(!llildi vesseJam! 

- Sen, b<iyle f'itı&.ıuuı olsan - Yarllğe goellooe onda hal 
lllilıh>rolursıın be? h)madı. M\ıstda ~ tertipli 

- Elbette.. Asıl o v&ldt ezel'- ~ daiu siyade ezer ve 
... beni.. lefJln1 bırakır ortada. .• 

- Seıı bu avU&ra ıtiinıcıi ta- - BEm de ayni kanaatteyim.. 
ptıyonrur. Onlar da ha.m.a.l ~ FWat ı.ı:ııstıatayı tanımıyorıu .. 
lıi d&vıin ·Y<•rlar. Sen, temo 11'1). Birisini bulsak da söyletsek ! 
reşle ~ enfaü idare ediyonıun.. - Ne söyleteceksin? 
Lndi h'Tı<lil!'rini ezivorhr .. , <:- - Güreş tabivesini kuralım 
lıi d~i;iı h{12'Ifın de, aptı.J ~ibi güre•;rn~

ain .. 
- Bak şn Kel Yemişin h v - Doğru.. Eğeı yedirerek c. 

linP! .. Na.ıal zorlayor kendini?.. zici bir güreş yap= Yörüğb 
Eerifm damarlan konacak be!. öldürür me;ııdan yerinde.. Z:ı.-

- Bajj nasıl giriyor çapıııza ! ten wıda hal mı kaldı ? 
Heşe aii'acnıa. sarılır gibi. .. Hiç - Bwska 'fasıta bulmıya lti-
J&Y yeri bıralmuyor. Ah benim zum yok.. Ben, lleııdim gide. 
elline v"' eeı.. . ri.ın. 

Di~· mırıld:mdı. Ca;ı;gır, gil- - Git! Kxınuy, ne olacaJ< ! 
lenıR: Hacı, diişünmedi, olJuıiu y&-

- Eı.r.e ~!'<;ense o18')8ğı bel- den kallıtı, doğruca. Deli Mus
li.. Tıı.m buda.nııva gelir bh· hu- tafarun bulunduğu yere gitti. 
de.. Bal ana hasmını ıw;U in- Selam verdikt...'Il sonra ho~~ 
wyor . Must.afadıı. da bir q"' ba.ıla<l.ı Muı,·tafo arkadJ\şl:ı.ri· 
-ok. ~rede bahası. nerede o?:- le konwıuyordu. Fa.kat Mw;ta.
lı.. AIWı wrıneyince ne yap- fanın da yorgun olduğu ~lliy
aın n:.fıle... di. Kel Yemiş onu epeyce ev•-

- E! Arna\'U\.oğlu olab•\"ı- rip çevinnı.şti. HIU'ı, sözü açtı: 
mi o?... - Mustafa, Yörükle güreşi 

DaPeg k;:lınadı. Mllstah, na.-·ıl tııtaeaJrı.ırı? .. 
• Kel Mffi•M;ın ça.n~d shıyı:rlı, _ Domuz gibi ağam! .. 

altına d~\l. lfemı.1 e aımıı-
111n tizt,,.,ne \iirüverek oturak - Bırak şimdi dooıuzluğ.ı, 
kilnıe:iı akb: \1uatata. fena ""'-· güreşi naıııl tutaca.Jısın • .. 
ziyete -..ti: tii Memiş, ha._c,ruını - Bashn;y~'ı tııfacağun .• 
vcııan...ıc için künte)i iyice dd- - Anla.Jık, baroayağı tutıı.-
durnıııljt Hem de enıuıı.lo hır ca.k<illı ! Fak.ııt saUapati tutuş 
J<iint.- olu• mu? 

"Mu.-t:- " gerllrıiş dlll"Uyor- - Ben. na.sıl tuta.cağımı bili-
d·ıı. 'iha."' Mernil' klinteyl 'l· nm a;,-u 1 • Bana alnl oğretme! .. 
ııınu. Pw• Mu.-..tafa. htor nasıl- - Yorükle güreşin \'lir mı 
ııa bır '"'yvant a>;ırmJY>a mu•.rıf- .·n' 
f:ı.k oJ.lı, fomi.ş, hamuını ya · - Neye '50rrlıın? 
J)('!'>< '5&V\ :.nt altında kalanı.k - Flordum. • 
lı:mJ, ıflt't' di~ü. MUl.1'iıfa· ı - Var ... 
run aya;dan hasmının gö;;.,,ü•ıü 1 - Naıııl oldu? 
çaprazlı,)" k doldurmwıtu .. l'ıY 

1 
Deyin<·o. ... wıl.a!a. kızard•, n:e 

Jrem t · <'Jduruş ki, Ml'nu~ :ı !'.t.ylıytJ:eg>ru şaşırdı. Birdenbı
ia:ıl";"ruği , ... ~ \mınw;, ıı:iiz!o- roc yt'T!i:lcfün diy1>nıooi. H.ırı, sıı-
ri gor:ı:eı,• yıtmdarı saymı•tı. alınl tazcleUi • 

Kı.' \'mı q, deli divane o!d·r. - Naeıl oldu ~· 
Uml I~ ı.l1c lf .. r ta.ra{t.n.n ID ;;- - • •, ,, 

T 
BEYAZ KANATLAR 

ıı.mamlyle ~ş Jıdli;enler ve :ınarbJa... 
nn lamadlan ıı1ıeui:t.iıı koyu ır.emini üze

riade '1'18 gtine§in rı;ııalan arat<mdn en 

"lma Jıar-şı teclbt.rltt almalı: -.cbudyedndedlr. 

Kuru iftıı?kme ~ııdc 186 ~ bir 
hıkım kimy~vi mad~ -,., h118U8i meseleler 

iclea.I beyaz nıak' e:ı-lilir. Halbuki bu t.esir :ıuJıur eder, {'aırırujtm, suyuma tru.ftye ve sert-
tam:uııiyle hıl:y1ı.lidjr ve modern j,'ama~ liI,..ıni iıaJo etmdı, büyük rrJlı.1aJ'da Dllllzemtıyi 

lerre aram1:w lıeY"Zfık ydkoolerle tuylerlıı tanıamiyhı nıJabr»lı w bütün kirle.tın imle 

ljeyııaJığml kat kat ~-~:3llllllJU" yı- e , measneann ywrw,.ıırı;;ım, 161gini ve 
1iiiiıa ~ i)'Uksdc bıimlği lstibanı eden bir i ~ bytıebııeudr, ll§UlllDY8, kire, gü-
olup İngllz !dm~ la.nı§tınııa w bit,. nc,,e, ~'11{,'ımara veya tıımııiye karşı mnkave-

metleıi bn fıı irin gayet. miilıhdir. Çatna,.'<U'CI, n...tioi a.rttnmaı. lj,in nı1edl ~ ıartaa 1dm,. 

yıka-k bed t,ptl ede1l ~yatm ciııııini, 00- ye'\i mıAldeleri tmW ıedeo ldmyıı.gerin yar-
yııalJWj olduğu boyaııııı 8abit.Hğiııi '\'6 tıı.tbik dlnaınıa muht~tır. ~ yıkayan ve 

edilen ıq>r'eyi ~ eden mımlddm e'\'Sftfuu kru:u olarak terntdiyee -..- ııısduin ~, 
ııı:ımın ltilıcıı-a üııııık ım-cburly!'ün•Jedir. He- ~lıı:rini:r.i, ıewat bowlm•nwş olarak ltıde 

""'1 en eü7.'i kir n. lek..leri izale etmekle kal- ~. l~ lılmlva~ bu pyeyl bir 
ma:ı-,p :yiiniln Çff<iıım..~, ipd. ı;erhı.lJ> 8 imlWı lınlilıe gf'4~ iŞoe lı;ürak ~ 
ğının bosn1-na \f' l;o.I' . " 'tOlın:.. mdrt• .W.-. 

-
lmD-erial Ctıe1nitıi1. !lnausrrıes Limited 

1 liıJJ cı, ., ~t . Olduğu yeı de ıfo- _ Suırtuğuna p-öıu yenıldiıı 1 
nııkalı . Blr türlü doğrulup galiba! .. bllllmm .. ...:ı ............... ._ ... __ ... ._ .............. , 

kalkd y>rdu. Mın."tıı:fa, d rkl _ IDvet! •• Falkııı kaza.ya ui(- '·---------------·--------------------' 
ol•!ugı; ·,'"()en fırlatlı. Sevin f A 1 Ask K 'I 1 içir.dı-_ .'L . .r;ı n Q\"lu:{uua rnr.ı 1 rı.•br··H ... JK ~. Kazayıı staRbUI Levazım mirliğinden Veri en eri ıtaat 1 An arı 
ra' '"'~ bt ınıennn 1111 ('liY· • ··-··"'~- _,,, . · " 11)11'1.ırnauwı v.,w.ur mı ın-
tı \ ~ H- l l ıı.t.an Kel llı>mi-
l}ın """'ıeıo. wıu.p kaldu·mik i•- ı B<".:_· Yorilı,"im ı•nA lıaM~ e><jl
tedl Fak:tt. ~ cl Memlş . b .. dig> . !biliyor muııun? 
Her.... cl<r ı ~!'irtı. TcN< hır t;ı- Kim,. 
'?r .t<>..ı<roarak f~1afayı itti. = Yiiri& txo! •• 
):.erm<l.. kall:tı. I.aJı.in mor..mor _ Y<irtik f~. Sen, Yö-
OJlıl ., Hll"Utı... Dudak lan tıt- . . . . ~ mi :lı:ııniııın 
ri} o• , . Il n,ındazı . ağlıyac· .Y :::'llgtın ~ ezil>nif<lir. u~un 
h:Jd€ d Mustafa ili! kuc·a'<· H gii:ref}ı :ı.ar; om.. Me-
J;,.7 1 n din., barom ııallıyar ~ın aba 1 
ııı,1' ru<>~d.andan çe>Jcildi. &>ı-.\ıat mo c anh. d" ... 
b:ı "'- "huştu. - Çolt .Y ş. ~yorı;.ıı-

1>. :ıo;W •. n:C') .ıanı terketlcrı>K D;UZ 1 !~ _lı:ıı.bym ezıJmPmuı
o•-tı •<lı.ı -:okil<li. Yan gözle Yö- tıı·. '\ie, dipdiridır .... 
rılv Afüe bn.lnyordu. Dem<k ,,,. - Abc! 8enın ~= kOTlr-
Ü} "- u it _ mu~ or.da.n '1ıe ! . . 

.. ~ . de oy le yapac:ı.gmı! - Hiç bir ~kit .. Berı, .Arıı.ar 
Y.-nTh Ali. ı:-üJdiL Ca•,g:ır da vutoifümun ogluyum, babam 

r-; uw·r.ıı.:. Car.,.,->ı'la konuşmıya lrorkalı. ·~ lrı 'OOrı de koı1t:ı.k 
t>a~·ıc • Mp.ıuhl.ar. Çünkü C-ıı- ol y'11\. •• 
g· ı •'!' • aı dı. Cazgır, kazln - YI\, &H Jıı V\lt(>ji;lun•w 
G.i);r .. k•.,-tu. Ye Bağırdı: oiı'll' mUflun• 

R•-" tı gür<'Şi hfüi. Yöriik - b"ret! .• 
k Dıdi Ywıtafa yarın gü- - Maşallillı! Demek .Am~-
e -. ~ Şimdi baş pehlivan- v-.ıt.oji;hınım Jıa! .. 

]:iTl .-İİJ't't::·~41k... - • • • • • • 
l' .k '" <oııra seslendi: _ :o.l•.ıetaia, ;ı...nılıyonmn • .. 

ı _,,. rot-hlivanLır meyd.ı.- Bu dc pdiliwnt>. .. Adamı gö-
ıı«.. • ..Uuden anlarız. Y6r\ıiı: lmtiyen 

p.,.. ı• ı;, anlar, hn,ın:lı. K~- Kilmem;ı,tir. Ser> <ma stkı ve 
ı.ı.rı d· · ... di•ildiler. E.:ıJeot· yai;- ı 4"6İCi bir güreş y~paoooksın .. E
l.U":d ~ ,;~ .'"' bruı!achlar •. Ca~- ·er böyle lıir giirEş yapaIBan 
).'1". <>~nı;un ,-.runıı. gddi. Y o- ;l}lrinıin Yöl"Ül,'iii... M:eydatl\ 1a 
rı•<.'• .'.-~ .. ~rnJ.u: . • kalır vallıııhl •• 

. Y nnı ~· f)( lı MU>ıtafa.yı ıııa.- _ Hacı, an}ıwlık pe:hlivam;ın ! 
aıl 0~". 1'" • ,_. t _, Fa.ı.."at f<l2, Yörük Dfttir, kimd'r 

t.u.?.ı vır AA) \'all aljl.ı"l i b'\nıi ı Q "--"'· ton , ı yonmnuz. t ...nwn. .... °' • _ . gibıdir Tıı*ı bat.ıo.me. hem.er. 
- T .. ~·eı·wllic-.. J-.cl Menuş:n O, dünyada ezilmez.. Ben, ve 
tcılffjl!" ·g·ı vurdu, yere.. . FUat K.Pl.tncmiıı on."l öyle kıyasıya 
ne lr:w • kı:J.lı 1'.rl M,.mış. Cıl- güreş aiUk k;. 0 , yine dllldiı·i 
dıı" 1• _ . . ·ıktı meyl'.lalldan. Vmn Haı>:ın 

8 n "ti.ak nglıl ordur şım- ~ sen de yanlış düşiiniıyor-
ıJı . 81~uz.. Yörilk, demir gibidir 

- Mı •ll!k!G.k .. Zaten gf,.Yt-- ı,ıro<ii. Vallııh! Şimdi meydana 
n y ırit mf'yoondan. ~ıliJ~n, ~k§a.m:ı kadar güreşir. 

O,. tıuaıp, ezip yuunek müııı
Giir<-ş belli olmu.'!1-u. Delı 

1 

kün dei,>il<lir. Biz onu biliriz. 
Mıı.,....al°a ı'• örük Ali, salıebı- (B-0• ool) 
hl gtJlf>1;t ·tkleı·di. ------------

AJ;aııda yazılı mevadın !tapan z:ırl'la ekslllmelen hl::.clonnda yazılı p,n, "'10\ ve mah<ılkrdekı Aııkerl S•
tın alın• Jo:O'l'llııyonlannda y;ı)lllacakl!C Taliplerin belli 'falı:!tltırd<'ll ili:' r;~t evvel kanurJ vesilınk•rile 1eklil 
ınektupl:ırını ait olrlnğu komıı.yoı1a vt.ımeleri. 

CiNSi Mikt•rı Tutarı 

Ko.rıın eti 
Sıgır eti. 
MuNcill nakliyat. 
Bugday kmlınlmaııı. 
Pataws 

Kilo Lira 
180,00) 180.000) 
180,060 128,700) 

l,200,000 
140.000 
100,00~ 

161,9llll 
67 500 

J0,000 
72,000 

~3,145 

ti7,500 

43.8~5 

52,650 

T..,,lnotı 

Lira 

22l!O 
MOO 
3360) 
1313) 
3907 
50G3) 
200) 

3950) 

H/8/942 l M:,on 
H/8/942 ı~ Mnrn~. 
H/8/9i2 16 M:arnş, 

;015/94~ 15 fü><hma<.y M •lröy 
'"l 18/!'417, Jt .ı K;ı•ot. 

J0/8/942 l Mujılo, 

~oCan .. 
Yaı.hk sebze. 
Koyun eti 
Sıgır eti. 
I<eçi eti. 
Kuru ot. 
Koyuıı ..ti 
Sıgu· eti. , 
Kavun. 
K;upuz 

67,500 
67,500 

7,0,0GO «G2 
3000) 
J O) 

8/8/e4~ ıı ıı ÇelwıEc~ Jıı.ı;el-ııYıo:ı: 

T~c üs.üm 
l'!alyalı saman 

80,00IJ 
80 000 

100,009 
ıoo.ooa 

2.30,0(}0 
71!(1,000 

40,000 
3:1,000 
10,000) 
10,000) 
IJ,500) 6360 e/f/942 ı~ <lıooııı. 

1412,50 '18/942 16 B. Ç•lunece ~'!.lı:coburııoz 
(5~1 - 783'i) 

~ yu:ıJı meyadın k&palı zarfla eksiltmeleri hiu.Jarmda yazıh gıin, saııt 'te nıalıaller· 
delti A.tıkerı Satınahna. Konıhıyonla.nnda. yapılacaktır. Taliplerın kanımi ve8lkıılarile tekllf mek· 
tupla.nnı ihale saatlerinden bir saat evvel alt olduğu komisyona vermtlen. (600- 8061i) 

OINSI Jfiktan Tutan Tf'>niıı<Jft 
Kilo Lira Ura 

Hamam ve Eıl.ÜV lıiM81 inııası. 15,389,18 )lM.19 11/8/W2 16 Koy 
Kars. 
Hara. 

Kuru soğan. 120,()0!) 30.000 :12öO 12/8,194;1 17 
Pata.tee. 238,000 ~2,360 «30 12/8/942 16,30 
Knnı ot 1,720 000 68,800 0160 14/8/942 9 ) 
Kuru ot. 1.025,000 41,000 306!5 •18/942 9.30} 
Kuru ot. 1,147,000 ~.880 3«1 14/8/942 10 ) Kar.Jröee. 
lp balyalı Jnuu ot. 800,000 ~2,000 38llO 21/8/94:0 16 Sıvıur. 

Atağıda yazllı mevadın t.:ıpııh z:::.rfla ekıılltmeleri hi"'31nrıntla yuw gılı:ı, 61!at ve malıallerdtld 
Askeri Satma.ima. Kom.ieycınl:ırmda yapılacıı!ktır. Taliplerin J.ıı.m:cl vı.ıil<al:ıriyle' telılif mektupla. 
rını ihale ııaatlnden bir sa.at e\~I ait olduğu lronıiliyona. vermeleri. ( "19 - 7597 ı 
(,'lıoı;i Miktvı Tuilm Teıınlnatt 

JUlo Un Una 1hale ~ -ı w -1ıııUi. 
(316-7023) 

ErzıDHi Odwı. 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
Balyalı saman. 
Döküm saman. 

l,eD0,000 
M>,000 
40.000 

1,165,900 
1,165,000 

46,000 4800 
24,000 1800 ) 
20,000 1500 ) 
58,295 4894) 
M.977 ___ ..:;3280;;:;.; ) 

29/7/942 15 

3/8/942 l 7 S.rirt, 

31/7 /942 l . BurNı. 

ABDULLAH ALPANS 
Tilccarl vekillet kobul eder resmi ve Hwıual daire ve Mtlf'. 

ber huııusa ait ı, !Bklp ve inla<ıru deruhte eylor. 
Ankara Anatartalar O•dde•I Caferzade Apartff'lf.aıu kat a. An).•,. 

Kutuou No. 91 T.ı. No. HM :a 
lzmlr Gilmrük Mllhaf aza Alag 

Satınalma Koaıl&gonundı' 
1 - hmir Gümrük Mubataza al~layı birlUıJeri ihtiyacı oıarıı~ 

k:iJo odun •bn alınmak üzere ka{.>ilU ::artla eksilimqe kouul.rı'lJ~ 
2 - Muhammen bedeli 21700 llJB olup ilk toımiııatı 1~8 !.lı 
J - Şartnam .. ; kombyonda olup iııllyenJ..re IOnderil<bıUr. 
4 - Ebiltme 28 Temmuz 942 Salı ttinli -t 10 da ı.,,m vof 

lacaktır. 

~ - Talıp olanların ilk le<ninaUr.rıru Oliınnllı. Muh• .ı,r v 
yatırdıklarına dair malt.bwla Tiearet O<iasına kayıth olduk! uı.ı .ıol1 
~" ve teklif mektuplarını cbütme sa•tindeo bı.r 8"8' evveııne k~~ 
df' bulurum komlııyonumusa tndl elmeleri veya ~ ile W h!JU"': 
rak göndenneleri ve ı,bıı odun fiJ'a"»• ııııölaahhi~e ledj,ye ed~ 
re verııi ve ırMl.ınlerin ve tarto:ıme-Je 192Jh ınalKıllere ndar ,..~ 
!erinin ilke edlldlil llAn olunur. (~ 

Ankara Valiliğinden 
1 - Arık.n·a - K, Kale }J~!"l.a.tıvrtlnn HU,.'"lk yolunda yaı~ıla.l·aK ~ 

nat ımulıit işinın eksiltmesi 3/8/942 t:;ırjhjne r;;ırtlaya.n razartffl r .. 
15 de vi1Ayet daiml encümen.inde y~pıln"'k u7.cre kap.ah ıtt.tf 
silbneye konulnllMJtur. 

2 - Kf'Şif bedeli ( t2Gl 1) lir• (7) lrıın., ve ""'V•k "' 
(3197) Jirn (33) kuruştur, 

3 - İ!-lteklilerin teklif mektuphttını muvakkat tenurnt n•t): 
tl'akbuı.larile Tif'ar~t Oda.c;ı vesik.nl .. rını ve ihale Wrihi11den t" 
evvel 1t1ilölyete i!Uda ile ınüracaat ederek bu iı !t;in altı· .ık.Jarı f,ı>I" 
veaikaıarını hAmilen yukarda adı s·~ ırUııde ..aat 14 de ,oıı 
Enf'ilmen Reis1i~e vennt-lcri. 

Bu işe ait keşif ve 5arlnanıeyi her tiın NW ~\idurhıl}lw t 

cekleri. (7558) 

KUŞ TÜYÜNDEN 
YAllTIK, YORGAN, YATAK kU!lanm:ık hem ketenıu 

:~;::~.ı;.·:.· BiR KU3TUYO YASTIK 2 LiRA 
Yntak. yorganları da pek ucuzdur. Adr...: tstıınbul Çakmalı~ 

Snndalyncllar ııolaık, Ömer Bnho~u K1'ı Tüyü Fabrlka:-ı. Tell"Joı> 

IJniversllt! Reklilrlüğilnden 
tkln<i devre k•mpma ~~k od··<elc t· l~b;,1ı•n11 Z7.?.9i2 f9 

nü S.'.l..'li 7,30 dn kaıno tali ~atınd.Aki K.ıyaret \'t' ~ti eQa ile aı;.b"' 
olarak ve hUviyrt ı.:aı ak~ıl rile bh·liJI te tfııive1'Site b.ıhÇ'ıl:'aindııt .,, 
maları. (7!'!Se 

Aşağıdil ~iktarJ;;;-;-aı.ılı kavı·r~; iros.Ii işi kapa~!lB 
kor.muştur. İhaleleri 618/942 Perı;err.be gu~ıl saat 10 da Arı!~ 
Satın:ılma Komisyon\ı!lda yflpılaca~ı.r. Talipl<-rln kanuni vt.·&iJcl'' 
mektuplannı 2h41:Je •3tlhnden bir sa~i l' \'el komisyona veı·rnrl(' 

CiNSi Miktar• Tutarı 'ft 

Kilo Lira ~ 
lt'oyun etı t..a~ unoa imah 10,000 JS,'500 1 

Sıkır •ti kavurma ımali, 10,000 12 50() 

(545 -
Aşağıda y:ı.ı.ılı mcvadın r..ı:.arhkla. ~ksıltıncleri l e 

maıtcsi giınıi 88.at 9 da Ezin Je Askeri ,<:atına.ima k 
da yapılacaktır. Taliplerin bellı 'akitte l<oııns ·ona gri 

CINM likfan Tıtüır 'f 

Bulgur. 
Kuıu faHlllya. 
Pirinç. 

liilo .Um 
22,000 6050 
16,000 46•0 
17,000 0520 

ı 581 - 1!"1' 
Beherine 120 lir~ 11.r•t tahnıin e<ltlen 800 ç;ft kOJ!ım ta~ 

Nohut. 13.000 3250 

Çarş.'f.n1ba gunü ..,.: t 10130 (la pt1k'\rlıklrt satın ~11.~c:~ kt.ır. 1'fıJ 

deli 96000 Jira olup lr~tl teıninatı 12100 brctd;r. ~rtnarrıe t 

her gün korl)i yonda gorult'bilir. l"ltf'klilttin l'>f'1U gtin ve srutU 
Satın;.ılma koııı)<.;yor,u~ı •• ıeJrnelt'ri. (!t70) ( 

• • • 
Günıüşsuyu haHtahanesiu<leki ı Juırada M.M.Y. 1 N"

bubnr kazanlan tlınıir edil!'Cek- alma ltom.isyonwıdil. 
tir. Kesif bedeli 174.S lira 80 ı.:ıı- tır. İlk teminatı fı~l!' 
rıış olup muvakkat temiuatı 131 lrn.nıştur. TıJipK>ri11 ~ 
lira 16 kuruştur. 1h'lleı;i eikalariyle teklif n 
12/8/942 Çarşamba. günü sMt ih&le sauind.pıı !ılı" 
11 de açık eksiltme ile ynpıla- Jı.oroınyona. ·e!'IDE'l~•·t111 
ca.ktır. Taliplerin Fındılılıd'.l (• 
Satınalma komisyonuna müra- • • ~ 
caatlan. t591 - 8019) 57.9!l0 lira 37 Jttıl'I'~ 

Pazarlıkla. 4000 kilo merci- dı-11 i Ct-beci hastıı.h''' ~ 
mek komprimesi satın alınacd k- tMviy..,,i ve yollan 4. _.. 
br. Bir kilosuna tahmin olunan günü wat lJ ıl1> );f•n 
:fiyat 30 kuru.~ olup kati temi- .M. V. 4 No. in ı;ııtı~ 
natı 180 liradır. İhalesi 29;7 nıicyonıın<la ı,apıı.h ı,: 
/942 Çarııamba. gilnü sa.at 10 da miye koomı.ı~ur. fll' 
yapılacaktır. Talıp olanların t349 Um 28 kurı~1:•1 r, 
komisyona milrac.aatları. kanuni vooi.kalru iyi··~ 

( 607 - SOM) tuplıırını iiııı.kı saatiı 
• • • at ev-ı•el locomisyoııa 'ı 

3000 çift er fotin:i im.pah xarf-
ıe. eksittlniye lronın~r. lha- 33.480 lira 82 k~ 
Je6i 6/8/942 perı,euıne günü eıır delil Pobtlıoo ta1·11' 
at 11 de .Ank:ır6da M'.ll'..V. :ı No. palı zarfla eoksiltroe2~-e ru sabn ıtlma lromiııyoounda )"&- tur. Jhalm 4 ·s ~ 
pılacaktır. Bdıe:r çiftinin tahmin e."At 15 de Ank.~ 
fiyatı 1150 kuruş ilk 1anilıatı No. lu satın Alrıut ~. 
2587 lira 50 lllurııştıır. Taliplerin da YQpılaca1rtJ1:. ,,,. 
lruııuni vesikalıariyle teklif m!'k. 2511 lira. 6 Jrunıııl:UI'( 
tupla.rıııı ihale ııaatinda:ı biı· sa- lmrıuni veeiltalarlylr 
at evvel komisyona vernıeleri. tuplarıru !hale sa& 

( 524-77:515) 1 at Pvvcl kor>.llsyona ' ( ... ~ 

79,807 lira 24 Jrurıııı keşif 00. lahl-lc A. 1:-leddl• 
delli Merozi!onda ilı:i er pevyonu """'.t•t MDtlllril: ııoı. 
i:ıı.ı;ası !kapalı za.rfl~ ekııiıtıı;'ye •-ld4ı yer: (H. ••~" lf 
lıonm~ ... ~alcsı 10/8ı~H2 A. C....•t•ddt" .. ,.;d·/ 
pazartesi gunu saat 11 de An- ~ • 

• • • 1 

•İln gete epeyce uNIK >- 1 
du o!u~. Bilhll.888. Uzun Ha.~an 
ı.art.,.ıvle Hacı taraftarları anı.-

A.,ağıd ki mevadm pazarlıkla eksilbneleri. hiza.laı~n~ yazıl~ gün, saat ve_ mahal~·rıleki 
A6 eıi Satınalma. Komhıyonuoda yapılacaktır. Talıplerın b!'llı vakkitleı-de ait oldugu konıısyoa
lar<la bulunıııahu·ı. 
CiNSi Mil<bn 

Kilo 
Tutarı 
Ura 

Tetıı.&11Qtı 
LiM 
:u66 
2512 
3015 

A~j;ıda \'ı ., miktar va muhammen bedelleri ile lnı.t1 te minatları yaı.ılı i~I 
30/7 /S.2 günii hlzalarmda gösterilen saatlerde pazarlıkla rotın alınacaklardır. ş,ıı tı•' 
giln .lı:omısyo ~a gôııilebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda Satına1~~5 
nuna gelme erı. • (590 - ,,.. 

sövleıımedık ııöz bırakma.- J 

dilar. • 'der konuı;ınuyorlım;lı. 
Uzun Ihsan, Kel Memisın mağ
lübiyeth ~ı.'lip kalımştı. Bil
haRSa Hacı üzülmüştü. HIU'l ile 
Uzun Hasan ka.tiyen Yöı~ik A
linin ezildiğiı:e kaniydi. lı>raı.· 
ed~·orlaı dı Uzun BR.<ıan H:wı
yc 

- Huı, ne dC'l'!'ifl, 1'1.ııat<ı ı·~ 
ilf' Yı J,"Ull giİ!'('Şll1C 1 

l n nı li bunu, h.l l 
• f· ~,,.r ~ ı 

Kuru ot. 
Kuru ot. 3 J>drlı, 
Kuı-ıı ot. 
Kuı u ot. Tel balyalı. 
:Kuru ot. İp tı.1lııalı 
Odun. 
Balyalı 8d.?Jlan.. 
K u ll1 fııeulyı 
Kuı ,1 <•t. 
Zt--v ır v&~t 

2,560,000 
:500,000 

2.560,000 
2,000,flOO 
~-000,0<lO 

300,000 
500,000 
200,000 
294 OQı) 
23.0\lO 

140,000 
130,000 

6,000 
27,500 
55,000 

:ıı 07!> 

21,000) 
19.000) 

900 
4125 
6000 
)597 
~116" 

t'fuile G1M, Saat oo Maiuılli. 
3/8/942 10 Kar~. 
3/81942 10 I{ıı.r .. 
3/8ı 942 10 Kars. 

6/8/942 16 Gelibolu. 
14/8/942 16 Gelibtılu. 
3/8/9-i2 16 Gelibolu. 

31/7/942 16 Balıkesir. 
318 942 10,30 
7 ıl 942 11 Çanaklrnle 

f f)()i s;;ı ,.~ ... 

OIN>'.I Miktarı Mu111Jmme11 Bed. Kati Tc. l'<•vıd k Z.111ıJI 

Zeytın yağı 
Zeytin yağı 

Kilo Lim Kurll(J Lira Kıtı '•·i Sllııt IHıkik<I 
ııooo 6550 930 1 o 
tiQOO 6550 930 16 

ı;ooo Kılo 
3( ı(lO 'T'r n 

TaJınıin &.deli 
Ura Kuruş 

5.400.00 
112 '()(' ()(1 

Kat'I Te. 
Lim Kuru-. 

~70. (1ı) '} ,. o 


