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Almanlar 
Garbi Avrupada 
bir ihraca karıı 

Korkan halkı tatmin 
efmete çahşıyorlar 

Her Yerde S Kuruı 

Ticaret Vekili-~ Aydınd 
KöyllJ, çiftçi ve rençberlerle basblhallertle bulunan 

doktor Behcet Uz tetkiklerini bitirdikten 
sonra Denizlige mllteveccihen hareket ettiler 

o r--_______________ ........ ---------------------ı 
Aydın, ao (A .A.> - Ticaret ır I I 

Ve!kili Dr. Behçet Uz, lzmirdt'n RUSYA 'DA AFR KA'DA 
Aydın ve lzmir Mebuslarından _ 
bazı zevat ve Ticaret Vekaleti ı----;=s. ~:f:~~~~ Kafkaslara uzanan lngiliz topcular~ 
~<t;\~~:İi~~~~~;:n~~~~ demiryolu kesildi hedefleri dövüyor! 
da durarak halk ile samimi has 

Proletarskaya şehri de 
nihayet zaptolundu 

iki taraf arasında keşi1 
faal iyeti oldu 

brhaJlerde .bulunmuş, rnahsu! 
vaziy.etini, sıhhi durumlarım, 
kasaba ve köylerinin umumi v~
ziyetini eonnuştur. Her ta
tafta köylü, renqber, çiftçi, bc-ı 

:!a~~!ı=~tl:~:ğ~ Alman kuvvetleri Amerikan uçakla 
büyi.ik sevinci V etkile ifade, 
Milli Şefe sonsuz saygtlaıını. 
Cümhuriyet Hfürumetine saygı 
ve sevgilerini ibla.ğa delaletin\ 
Dr. Behçet Uz'dan rica etmi~ 
!erdir. 

Bütiin bu bölgede Vekilın 
"Devlete yüzde yirmi beş bor
ôUlllUZU öded iniz mi" sualine, 
halkın btp bir ağı1.dan verdlğı 
cevap şu olmu.'.'}tur: "Sove se
ve ödüyoruz". 

Bu mıntakala.rda H ükumet 
hisoosinin <>n güne kadar öden
miş olacağı tahmin edilmekte
d ir. 

Dr, BOO.çet Uz muht.€-lif yer
lıenle halkın ileri silrdüğü ihtl· 
y~lar ve ıbazı temennileri not 
ottirmit1, bilhassa bölgenin her 
tarafında temini talep edilen 
yerli tohumluk ihtiyacının te-

(Sonu Sa, 3 &O. 6 na) 

Taman yarımadasmda 
dün karaya çıklllar 

[A.A. telqmflannd.cm, 
hulM<ı edilmiştir] 

A1man tebliği şudur: 
Rostofun cenubunda oı'liu •n 

ve silahlı hücum kıtalarına men 
sup birlikler geri çekilen ve ba· 
zan şiddetli artçı muharebeleri ı 
yapan dii.~anı takip etmukte
dirla-. 

Salın cenubunda st-rl kıtalar 
Proletnrskaya şehrini hücumla 
zapt.ederek Kafkasya toprakla
rını Sovy~~tle· Bil"Jiğiuiıı di~e .. ı 
kısunlarınd,-..n ~yıran BOt' bü
yllk şimcndif er hattım birkaç. 
ookt:aılan koo.mışlcrclir. 

---0---
Bingaziye yapılan akın 

iştirak ettiler 
[A.A. te1gmflÜ,-ırıd 

1ıiildsa cdilmıŞl'h. 
İngiliz tebliği şudur: "Dı 

de ıkeşü fanliyetine devan, alı 
miştir. Topc:umuz mmk :z k 
mindcki hedeflere ta. nı.ız e 
miştir. 

Hava faali) eti p k genıs b 
ölçüde olma.nu,_.sa da 1.ıigilız a 
cılnrı c:cnup kcsimindA i1c. m 
vaffakıyetli taarruz •a1>mışl 
dır. Avcılarımız ileri kıtalar 
.?.erindeki fanliyeUerıni idan 
etmişlred ir." 

Berlin Büyük Elçimiz 
Düşmanın kurtulma tanrrıız

lanna karşı yapılan müdafaa
da seri bir Viiı1.ernberg - Bad~n 
tümeni <JUn şidedüi bir nmha
re'bede büyük bir kısmı ağır ol
maık \izerc 68 tnnk tahrip etm•15-
tir. 

Bingaziye yapılan taaı 
içtira.k etmiş olan Amenk 
'bomba tayyareleri dmkate • 
yan bir kahramanlık göstr:rnı 
lerdir. Ameıikadan gelen 
tnyyareler ibc--ş saattcıııberi 

raya inmiş buluııu)orlaı'dı. 
Tamsı! Y~ Adasına 

Çlktllar İtalyan Tebti~i 

Saffet Arıkan: "Almanya ile olan dostluğumuz hakikidir, 
ben bu dostluğu kuvvetlendirmeğe çalııacağım.,, Diyor 

1sta.nbul, 30 (A.,A.) - Bor- 1 
lin Büyük Elcimiz Saffet An- 1.--------------mı! ••----------------= 
kan, kendisinden mülakat isti- 1 D . 1 d 11 p f k 1 
yen D.N.B. ajansının İstanbul en 1 Z er e a S i i t e 
muhabirine ıı.:,,c;ağıda'ki demeçte _ 
bulunmu.<rt:ur: .__ --

"Almanyaya memnunlu'lda 
gidiyorum. Çün:kil orada sami
miyet ve dostluk bulacllt,Oınıa 
eminim. Almanva ile olan dost
luğıımuz hakikidir ve esa.slıdı ~. 
Ben· bu dostluğu elimden geldi
ği kadaı· çoğaltmıya ve k uvvet·· 
len<lirmiye çalışa cağım. Ekee· 
ıans Vo n PQ.pen'in burada.ki de
ğerli m~n 'benim ç:alışma
lanma önemli yardımı olacak
tır." 

Londra yeni bir 
usulle korunuyor 

Bu yeni hava müdafaa 
sistemi 48 saattanberi 

tatbik edilmektedir 

lngiliz hava te,killeri 

Toplu bir halde 
Saarbrücken'e 
hücum ettiler 

Londra, 30 (A.A.) - Dün 
gece lngiltereye ka.T§ı yapılan 
düşman eıkını sırasında Uç Al
man uçağı dUşilrüldüğü öğrenil-

( Sonu 8a, S SU. 4 de) 

Münakalat vekilimiz 

Akdenizde yeniden . Müttefik ucaklan 
kaybedilen lngiliz -bir Japon muhribini 

gemilerine dair tebliğ bomba ile batırdı 
Amiralliğe göre 

1 kruvazörle 6 muhribin 
battığı anlaşıhyor 

Londra, 30 (A.A.) - İngilte
re Amirallık dairesi, Akdenizde 
İngiliz deniz kafilelerinin hima· 
yesi sırasında M.ihver dE".niz ve 
hava kuvvetleriyle yapılan ~ar· 
pışmalar<la batan Hermionc 
kruvazöril ile Airedale muhri
binin ve başka üç İngiliz ve iki 
PQlonya muhriblnin batmak su
retiyle kaybolduklannı ve bun
lardan Hermione'da ölenlerin 
87 ve Airedale muhribinde ölen
lerin de 45 kişiden ibaret bu. I 
lunduğu bildirilınektedir. 

Port Moresby'de 

Japon hava akınları 
pOskOrtüldO 

Melbourne, 30 (A.A.) - A
vustral:va müttefik umumi ka· 
ı-a.ıl!filıİ tebliği şöyle demelkte 
dir: 

Kona'da: Müttefik uçaklnn 
kıyı a<;ığında bir düşman torpı
do muhribine bir tam isabet 
kaydetmişl~r<lir. Gece Müt : ?~ ık 
uço.kları düşman mevmenni 
bombals-..mışlardır. Bir düşnıaı1 
av uçağı diişürülmü."]tür. 

ID>koda.'da: J apon ve Mütte
fik ile.ri WlSllrlan bu kesimde 

(Sonu S a, 3 Sü 6 deı 

Ekmek tevziaflnda 
• 

Aylardanberl devam etmekte olan 
intizam birdenbire bozuldu, fakat 

bu vaziyetin önlenmesi için 
bütün tedbirler alındı 

Bugün f ınnf arda ekmek bol olacak 1 
Anılraı Fah 

ısnıarı rl Engin, Karadeniz nakliyatı, .Almanyaya 
Ekmek tevziatındaki intizam 

birkaç gUndenberi bozulmuş ve 
bu hal dün de önlenememiştir. 
Birçok fınn}ann önünde bekle· 
een halk, ekmeklerini güç:lü~de 
tedarik etmişlenlir. Toprak 
MoaJhsulleri Of.isi Müdürü Şa.kir 
!l\ıralı'nın verdiği mnlfunat.a gö· 
re, Ofise gönderilen mahsul hr.
men dci!irmenlere verılerek ö
ğütülm;ktc ve bu suretJ.e Ofis ı 
tevziatını .muntazam yapm.nl-t&.-

§()yle izah e<lilnıetktedir: 1 
Müna.kaJat meselesi yüzünd 'ıı 

mahsul şeh..rimize günü gününe 
göndenlmemektc ve. ertesi gün 
için b1:ok yapmak ımkanı bu
lunmamaktadır. Yeni mahsulün 
topla,n.ması müddetince devam 
edecek bu durumun mahsullln 
taplanmc za.mam olan 20 Ağus
tos ı 1' ı lnr de am etmemesi i· 
~in \ ilfı.yct Ankaraya müra 3· 
at etmı$ ve elımek işinin h llı
ru j t~mıro , Veril.en mnhim ta 

ista11beıu:":'! d!miryolu ve telef on malzemesi lle 
ha An~ara 30 <Y . ömur işi haklunda beyanatta bulundu 
k bırındcn) :11 

Sabah Mı~ ~ zarfında karadan. ve de- tir. 
U1 Aınıruı ~ . iinakaıat Vo- nızden yapılmakta olan naklı·-

:rc.t etti Vek rı Engıni uya- t . Kok da dahil olduğu halde 
v
1

ife tetkıkleıi ~t.rl, fson seyahati ya ışleri hakkında alllkndar Taş kömürU nakliyatı denir:dcn 
auaUerinıe ında muhte- makamlarla. muhtelü tema<J.1ar- ve karadnn muntazaman yapıl-

natta bulundu~ev be su bc:ya- ~~ulund.um. Son aylar zarfın- maktadır. Son 10 gün içinde 
.. t · 1 naklıyatın tanzim ettiği- Karndenizde devamlı esen r üz-

- nbuld Jra; ~~ nakliyat plfını esasları da- garlar 1ahır.Ilatı ağızla.r<lıı gU~ 
hır hılındl' yanıldım tesbit edılmiı:ı- l<'ştirmiştir. Sonu Sa. s su. 8 de) 

dır. Ş<>i.hirde görülen e.knıc'k tcv
odatı intizamsızlıfunın &ıbe.ti Sc.nu Sa. 3 SU. 1 cdl 

Kef'Ç yanm adımında bulunan ltaı~an teblıği ~du~. ·•Mı 
Alınall kuvwtlel·l di.Vı sab!ı.h cep~esJnd~ harekat dun .~ 
tecir vakti Tuman yarım ad:ı.· 1 iaalıye:-ıcı_ıne ve ~~u duel 
~ında kru-aya çıknuslardır. Bu 

1 
larınn mhisar etmı.'Jfjr. 

(Sonu Sa.. 3 Sii. 8 de) (Sonu Sa, S &ıı S d 

Karışık ve karanhk durum 
Alman onlulan, §U noda Mosko\•a Ye Lenin~Tada brşı saldın 

lan bir ı,vaua !J.ıuıaka.ra.k, K afkas istilamıoümin.i tutmuştur • .M" 
ver, Afıi1mya uzattJ::'1 bir koliyle kıtola.rı bağh)'8Jl ve ayı 

t}clırahi~ IBü)ük Brifan)ftllnı can damanıu k opannak iHtiyor, 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

KARS'TA 
Ankara üniversite heyeti 
konuşmalara başlad~ 
Kars, 30 (A.A.) - Bir haf

ta.danberi Karsta bulunan An
kara üniw.rsite heyeti muhtelif 
me\'Zl.ılal' ii.zerinde Karslılarla 
konuşrnala.r ynpmışt1r. Her ak
şam \ er,ilcn konf el'aJl.Slar büyiik 
bir alaka uyandırmış, salon dai
ma kapılara kadar kalabalık 
b ir münevver kütlesiyle dolup 
taşmıştır. Hal1t ve muhitle te~ 
maslan da unutmıyan gayretli 
profesör ve doçentlerimiz Kaı s 
ch·annda muhtelif rrcziler ter· 
tip ederek !köylere gitmiş ve bu 
mıntakalarda yaptıkları tetkik
lerde çok iyi neticeler elde et
mişlerdir. Profesörlerimiz 29 
Temmuz 942 günü Erzunıma. 
hareket ed~cltlerdir. 

Y inninci asır hlU'lplerine 
ceden bir ölçii çiz 

imkanı bulunamamıştJr. Bü 
harp, ateşleri de, Atlantiği 
makla beraber, çerçeveli idi. 
gün, kıtaıarı kaplıynn Okyn 
lar, hatta iç denizlerde te~ 
ler arzctmektedirleı. Aııg 
Sakson filemi, Metin A\ 
toprakları dışına ta.şmıyar 
nı sanmakla hataya düşmiıı;. 
Dünkü mana ve malllyctıle 
kim bir Annadanın denizl 
emniyet havası yaratamıyrı 
ğını birinci cihan harbi de · 
etmiş gibiydi. Tipleri, har 
üsleri, dalı.s Urabiliyetleı i 
istihdam tanlan değişen de 
altılar, heybetli filolar lı 
de, irtibat yollarını tuhdit 
yorlar. Uçaklar, bir d 
kuvvet aldıkları halde, biıı! 
kilometre kutrundaki bir o 
da seyrüsefer serbestisini 
zuyor ve gözetleme roJü Ol 
yorlar. İç denizlerde, haya 
!arından vararak, üsler 1)c 

( Sonu Sa, 3 Su. 1 

SiHiRBAZLAR KRALI 

EBU ALİ SİNA 
..---- ------Yazan:--------

• 1'11.JHARllEM Z E Ki K OllG U NAL 

Yeni romanımız sizi biraz korku, biraz heyec 
ve biraz merakla sürükliyecek, macera! 
içinde yaşatacalt1ır. 

11================1 
Pek yakında Yeni Sabah Sütunların 

·- - ·· 
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Telrika No. 59 

~ - c.ııııt - ~ Tebarladırıl!a .. - Bir ce sakin ve emin bir ta.vırla.: .John ı .idMng, Mohama doğru 
- Şimdi g6recebiDiz. y dtiuarek tercüme ettl Seyis: 

1dS anumz& baoka bir mtla - JDnt, iGW)UIUü1- tB,ı9 
için yeni depom verildi V 1 • • • lan var. Tohumsuz, Tesbit edilen fiyatlar OstOnde sataş yapan a ımızın a•zan dana gelemez. Yum 

Avrupa tren mihuıM•*lll'lll tacirlere yGzde on kar haddi bırakılıyor dikkatine lı · ~a.hlüklar doğam .. bnşması icap ediyor. C8l'aP verdi. 
Dedikten soma bir elektllt - Drafında kimler -""ln-

dlae 1mlll mtlddet ..._ aa g& lbW" l'llUml ! 
açılmasından sonra tftccaıiann mı. 
ımıht..ıif Awupa memlelmtlerl4 İhracat ta.ciıiertma muhtellf istemil'ırdi. Bir ıdddettenberi Bu muamelede her HaataJ•khır da. bö1 

Ban• lııa)'ftlt t;tnm ne ota G&dsi tiıima bfah -.. 
a.iını bekllyorda. Sara yalıııs seyis mınldandı: 

11& sip8.rif ettD1erl m.aUar bn memleketlere ihraç ettiklıeri Veklleıtle t.em••nta bulunan Aa.stalıga maMıs (ozel 
yoldan gel.meğe başladığı için maddelerin azamı ihraç flvat- heyet dftıı ~ dönmtif- halde yanh§lık var! lar, mikroplar ardır . 

.uta.n değil. merak ft - .. ~ 
~ dt t.ıeme,. baf.t- - Ktm)ed ~ 8a'a 

Sirkeci Antrepolan tamamen lan üstün.de ~ ,.pan ~~ tür. Şehremhtı Sanmuaa Mahallesi roplar sayesinde dert! 
dolınuft:ar. Bu mallana bi!'all lerin aldıkları fnla JIM"'Dm ~gön Vekllet Pezvant sokak No. 4 te oturan ler, yayılırlar. 

Jmmetı. Jııloham etraflDdUi tt. .u. .ııiJ1ie. =r kaııJar caw,. - Ret• w aCHbwWIL llr 
evveıl depolardan ahnmıun içJn yüuie doksanını h8kfu:nıet alıp tacirlerin bu &&kh ~erini Pıatm. Çitar9J" dia e~arak bl· Çiçeklerin, mey a 
-1 sahitıi tkcarlara bildlrll- geri kalan yüzde on H.rm da pek yerinde bulmue Te badema .. ,.....,., .-aı: lan kunretli tppra 

xQ, ~ ,. bı ••tz' .. bre • Cemait li:fendi ~ 
dik hirlsi içeri clntl- aı r!...ı Jsi..._ 8Gnr& .. wlred• ;' .... 

miş ve kendilerine muayy.ı tüccara bıra.lrıldığı malfıındur. g6stıerile:n azamı n-.. fiyaUan "Bundaa bir ay evwt bir hırsı% reli, fışkılı yerler e c~ 
mDddetJar ~- Fakat bu lirdan aynca.. bir Ut- fevtdBıde. ihracat ~ tadr.t. *"' '*t Jcanmıı n bir mıır.tar ti.iirler, büyürler .. 

...,_,,.. mediw kanpn u.- mL ~ ~ıdm 
bn Volııı•m kadar Sara ür.eriD- ..... tla :iJıi kiı9i WI'. lıaW de 

Diğer taraftan mütemadt}'S raç vergisi alındığmdaa nı..... rin bu farkı fiyatlarından mua.- da paramı çaldı. o günden beri HastaJ kJenn mı 
gelen mallara yeni depolar bul- catçı eline; gösterl1ıen lir had- mele ~ alınıp geri kalanı 1kl çıoculuma bir lokma ekmek böyledir. Zayıf kuv 

de de derin bir haJ?et uyandır-- ~-DM y~ W
dığı meydanda idi. Kıyafeti o- sı_.. .Ah..._ Ah·-

mak Jizım gehneırtedir. Bwıun dinden fazla bir IJf!Y kalmadı- taıiıbuı ytbıtfe d'ıok r maı hlikı\. wı. •• de vaad)ı+ıt' '• kal· ma. yorgan ftetıilarda 
için de depolardaki fazla mal- ğından şilı:iyeU;i buhman ih.ra- met alıp yilııde onu da net ola- aım. 10/'l/942 'tarihinde F;lt h Jer. Çabu('.ak rogalır!ar. 

nun vazifesini -ve milliyetini i- Centit . sert ~ lmtl bh U.U-
larla. yeniden gelecek eşyalar l- catçılar Ticaret Vekiletine bir rak tticcara bıra.lbhaaa lcırar- k ym~amlı~a '7 k le vü ıdıi..>nUz blitüıt 
çin lima.n işlebneleri idaresi:tln heyet göndererek bunun hallini laştınlımlJtır. verilmesi içln milrilcaatta bul _ 
Sirkecideki Antrepolan tahsi. ____________ ....:.:.;.:.:.:,:.::::=:::::.:.______ duın. Tam 17 gün dolaitırıldık~n 

ed=la.r w gelmediği tak ARMATÖRLER KONGRESi. :: 217

:::
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~~rak~ :s~~:ı~ 
Jla ediywdu. Bwumla braber la emretti: 
Oamıpt. pUrb5üz bir İngilizce - m,te. dJI• dtjıomm. 
le gelen abiti hazır bulunanı.- - Yabancılardan birisi Hhtt 

dirde Tophane ve Ge.latada. bu- ,.ııli.J.W."ldeıı Fatih Ja:rmokaml:-
lwıan depolardan istifade edile ğına W7/942. tarih ve 2292 sayılı 

• taıtdim etti: Jidfr. İki saat. e.-.ııeL. Prmsesle 
- Bomlay Adtt poli• sabiti beraber 

8ir John Lidding... HerU. Moaam'a baktL Hint-
İngiliz adliyecisi ha.zır buru- linin bronz rengi sanki deği1-

aanlan nazikiııe sellmiadı. mişti. Koyu bir 1mıllrğa lMirtiıl
Cemtit tekrar em alarak: lDÜf! gibi idi. Dwnı- kadar sa-

cektir. bmim. gereglncc mn:ımele" ,.a1nl· 
Gemiciler yQ.k taftma mOkeUefiyetirrin denfz ~'"l diye ha\"Ble t'dHdi. Bu evra-

inhisar tar nahliyat komiSUl'tfttJGdan alınacak kendi• lcunla birlikte Fatih h--aymabmlc-
,...,,,, &1112 mtıracaot r etmez "X.ar-

- Muhterem zabit, davetimi kin ve sakit olan Hintli itidal 
llabul etmiş olduğunuz için size ve sükfuıctini kaybetmek üzere 
h•ekldlr ederim. Sizi davet. et- idi. Kaayatizıaan11a .kahn bir 

lerine verilmesini istiyorlar ne verilııı"yc d .e- t!'Vl"llc· 
mı elimden. aicul ... r. 

meme sebep oıan tecrtıbeye şim badana tabakastyıe lfrtttın otan Llvlllla ~çejnden uma 
:1., baıfhr bulunmyacağız.anı ... ~ btızım~~ı...ı, n~ yüzilnit' yn l:fiıaauu:ıan korkuyor 'mal ....... 

- m gibi idi. o gün öğleden ııonn 1 .. ıyor 
-1 bh--kıymetl ve ehemmiye- R -*' Hotel'de _., 
tl olduğaau da. takdir eders!niz ~~ . .. . eereyan İnhisarlar lc:Jaıwd haıigtmı 
"R §imdi sim bir Hintli takdim ettiği laütüa ~gı ~ orta.: ean& getirmek rrultfcftl&tı kal'
.-.4im. Şu köşede duran z&tı ya c;I;kacaktı .. CemıJit 1!118Yl&e d~ şısında yerli kokulu neMtlann. 
g6nlthri1z. Bu Hllıtll Ramtu:lo ~ bin& daha eğilerek: e88D8ından istifade çarelerlai 
Ranmmn himıetindedir ve i.&- - ÖIHi kimdir! Diye soMı. araşbl'llllf ve bir teertftıe olmak 
IDl MolMmdır. - Bir polia.._ zabtti. üzere bu. serMr.~ ~ 
~ Nındpn sonra uzan· _ t.mi ne 0 -.tul., S. IMı len llvanta ~~ esanaile bir 

mıt Te uykuda oWı. aeyise dö- iamı bende ok~!?.. ko:~P imali tecrllbesiııe gtrif-
nerek: ~Sami telrır 1Mer w en m A!;.k ·..ıft~:- ihti ...__ 

- Banda da g~ bir adam pürti&siiz bir .1agilis dili ile: 'loı.ı.a.&C'~ yacma LV"' 

11yuyor. Onun halini si» otel S J 1 Liddi , ~ r..bul edecek miktarda. laYuıta 
mtiıltahdemlıeri anıet:mişLerı}ir. - ır 0 ın ng · anye çiçeli elde etmek kabil olama-
BiaaeHle..1. ......... 1r hüviyetini telıı:rart8dı. mıştır. Maaına.fiiı gelecelt .., 
11ftk şu ~~hali sizce tev· İngilis Ad»,. ..ati hayret idaııenia lavıuıta. çiçeğini iyi fi
.ık edilmit olmak Jlmmdır. Bu- ~nde: ;ptlvla satırı aJmğun gören 
nan ismi Samidir. lstanbullu - Mükemmel, enfes. ... demek mü.qehsiJJerin. bu ~ daha 
titr aeyis olarak Lion vapur ma tan kendıni alamadı. fa.al& yetiişt:irmelr. için lbndldlD 
a}mmış ve Hindistana getiiil- Cem.ıpt seyise tekrar hitap ekim llaarlıklanu. girifecek-
Jllllt,ir. Onnn bir memuriyeti! etti· leri. umuJm•ldadır. 
ftrdır. Bir himıette idi. Bu hiz· - ~ıe Sami, aöyte.. Şimdi lllllrlk • hthisarlar 
met bir filin seyisliğinden il>a.· Sir Jolın Liddiug Ceaapl&nn& 
ret.ti ki bu fil birkaç saat evvel· bisim burap. geUniiğimis ada- fflÜSf8~8MRIR f8tf<İkferf 
çalınmış v_e ~ delikanlı .. fil ta- mın kim olduğunu, ne dü.JilndU- Bir ~ ..ın:hı:S
lııurkea .,ımdi bulwıduğu hale ğünü ve ae yapra•k jstediğin.i debdııwa Gilna1ftt Ye tnbiısar
lllr~. Bu ııektalann tev sôylemen lhımdır. ıar Mii@tppn.16immt lWlaa 
likine .Ye. yeniden tahkiki~e. lii; Maa~ .mıa. alan gene; GilndUzalp dün geç T&kte kadar 
mm ~r m09U!luz zabıhın · henüz cenp "lel"?Deden ve polis Gümrükler P ı " tüırUAi'' d3 

- Hayır, 'bayır · zabiti henua bu 88&liD' tel'cüme- tetkiklerde bulunmuştur. l4alı-
- Eğer gerek benim ~ade- Stni tama.miamadan evvel o • mut Nedim. tiet'N ini ibml 

timden~ gerek biru enel otelde neı kadar bftketsiz duran Mo- elme'lılte olduğunQa;n önümü. 
fliıadeti.ne müracaat ettiklM'i· ham bir hamle ile kendini par- tfekr hafta ~:aııiaaıte AıLbn:ra 
oızden şüpheleniyorsanız c:E~ ka et.kan biiytlk pençerelerden dölUneai muhtemılildir. 
hal bir dOktor c:ağırtınz; l!lf'YİS birine-- ııtb Ye' ha~ hrladl. 
Saminin manyatimıa. ile uyutul Polis zabiti cebinden bir di-
m81 olduğunu tevsik ederiz. dlik çıkardı. Düdiiin üç defa 

- Şüpbeietımeğe mahal gbr· sert ötüşü i.i:r.eriAe üç Ingiliz 
müyorum; devam ediniz efen· polisi odadan i~ girdi. Sir 
dim. John adamları ile birlikte Mo-

Dişer* JUllandı 
Nunıosmaniyede 1 numaralı 

evde oturan ild yaşlannd&ki 
tl'lker dün eY8ıinin u ında 
oyıa•müta7k• 1,5 Dlllltnrytllrr 
aeldiğindeki duvardaa aşağı.& 
gırnk. ajıfta ,.. 1 mıştır. • 

A:rmatörler Biriiği -e1;:1r 
heyeti umumiye top'wnbt-nnn 
ltaJineisini dihı Galata Yolca 
alonunda yapml§tır. içtima• 
30 gemici il:ftirlk, etmMjtir. 

Kongrenin açımeeını mttte. 
tip biıiiğiıl bir 9111eMJI ça"'99-
lan ile elde OOU. aeticwieıin 
lrillıilJası okummqstur. Bunda 
Armatörler- 'Bhrliğjnin ~ tıJa. 
Un ,uk.-r pmilerin lılMlr' ... 
1arma ~ yapnuw lteklnU. 
ki kararın tadil edüıenk bit ol
.-. 150& toMen ~ p 
milıırilL de gibme h-....mdalci 
azzutMııııa ?fieelrelM; Velrile-
tine bildirildiği züındilmİl!ltılr. 
.Bu mlMlde iiısemade 1- gemi
cüer. aıis a.lank 1500 toc+s • 
pğ1 :moühlıeıe de•• :ınüaa
a.i veilmesini ~ 
~ Arıutöner bir mid
~ 11üiaUa1it VMHI 
Jlanis, Nakiiya.t }nwigm• ta-

Şile hayran sergisi 
lmlfin IÇllıyor 

• 
Vıli.yet Ba~ llödürlüğftn

ce tertip edülııa mp 'ft t.Q ._.. 
giBinin ilki buglin saat 14 de 
Şilede ........ 8et&IJi .... 
mak Ü2'a'a. Mlediye & mua.vi· 
ni Jtifat Yenal, vfllyet bcytu 
miidih'U. Etıtlaıı Ellwli. beledi)• 
m'6ışleı; mtid&ai ~ K .. te .. 

mon\l vali :rmıav.ini ım-, belıt
diye tıaytar ıailıDlt ıa-n Az
een. sut 9 da ÜSkıüdardaıı kal
kaak bir otobisle hamket. ede
eeJdımılir., p~ mm.ara 
kazanan. hayvanlar& mftlrifat 
H•ileeııııMir. 

- Zaten butldan eonra ecre- Bamın takibine koştu. Onlar
yan edecek sahneler de bmıdaD dan dalla. evvel Rahmi d& .kan
e-nel aöyledilderimizi tevid e- dinı pencereden parka atııııgtı. 
d.eeektir. Şimdi sadede gelelım: Odada HAIJim, kar.ısı ve 88-
Bundan iki saat kadar evve! bu yısle kalan O!mşft batşmı ilrl -----------------------
avafü ~in deliletiyle, tfade- aYUcmı.un iççiııe alarak: 
siyle öğrendik ki Bombaydı. - .Ah ne aJnnak şeyim ~ ... 
bir taç mil ötede Ramador Rıı- Ne batfalalık ettim Yarııbbl . . 
easının e.vlatlığı Prenses Meli- Naaıl tahmin edemedim, n~ 

~~5E ~=t=~~~~ r Okula vereceksiniz. 
rek-bu sey.iei isticnlDa. ve onda'l Hi4im, ~yeca.n içinde: 1 :r_..-.. -~ Tliff" ~ tilariM..-tel"f 
bul cen~ ~)'a munff~k, - Haydi. biz de çıkıp ~ okuli4rM.ginM -:;:lGnıldan .,,,;,;,.;etmek :.6JW' Ae,- ga.;.. 
oldum. Müsaa~ bu tecru- tınhm. ""hmlanl& ~-...._ b" .-a-.ı.. ı-.... maı.ı · .:......ı 
beye devam edeceğim ve OttU - Hayır lüzumu yok. au . ~---· :-••tzcl tr unw...-n wu•t N f&iuit-
yenidcn isticvap edeeeğim. Bu ~ ~- f'At.a n~ faydul ~ !l-'1'allgt Mr ok•~ °ka'Jl't . 11e. kaW ,,. tb Wt! 
t.ecrübeler ve.. bu isticvap aorwn- var ki ı ~ed6-~ daTis .,.,.,...,r ~~k ~..ı.r .. lıiaı8 "'elul 
da. nasıl hareket ebaemiz IAzııa s-ı:. Qı1We gme .-iye eli+ Bervi.ri,. tıamltla m.ek~Jlla mttrıeıaat ~ '" 8,J' buıı•V 
geldigini siz tayin buyururstı· ru eği1d:i, ili.Da ve ianiruo el- po8M 1'1111& da glJUenılet• <Ycaıhıl' alırlar. 
mn:. Yalnı:a slze fJUDU esefle s4Y lenni ahmlda RE Jkerek a8 ffaslllıllflef tlelnei.aler, eH ..... R. --a.ı 
leyivereyim ki bu zavallı ~ nefme: y•... Jlll"" ... 
'l'Urlu;e ile çat pat Fra.neıxadaa - X... adamı takip et-
~ka bir dil bilmez. nereye gidi:ror? Takip et, 

lngiliz adli memuru Cemşi- re,e gidiyor! . 
din Pünü kcsel'ek: Mazıyatize edH•it ~ ga-

- Size biraz Fi'aımaca ul.. np sesi: 
dığımı söyiemw,tim. (ao.. ..,., 

- Bu cihete pek meounm ~ı------------
dum efendim; ancak.. . Bir llane hlrsmnt11 
Cemşit eliyle bir köşede kas-

katı kesilmiş olan Hintliyi göıt- •ıllak8118Sill dllll 
terdi: ............ 

- Sorula.n suallerin ve alınaa ...,-nuı 
eevaplann bu Hintli tarafmdaa Bm•• bir müddet wwıl :V.. 
eh anJaşılmatll gerektir. tiTt 1my:ıaalram1ljm t.,.ıı bu· 

- Snalleri ve cevaplan ben lwıan ~ an&htar ... ..:a .. _ 
bizzat tercUme ederim. ~"" u,.._ 

- Çok naziksmhı, teeıtıkktiirt nnk ll8 Sme1r karnesiyle 30 
ederim ve sir.den claBa bliyük kadar gu fili çalan kapıcı Ab
bir zahmet da ist:emiyeeeğim • dullehm da"••aama diln 3 ün-
fendun' • Şimdi \.nnl•'-•a.biliriz. iJClol?U.1 ctt asliye cezada baJrıimırr. 

Cemqit ~ tıaşucuaa d.oi WeticelW lf,dtMl ia dinleı•eal 
nı gitti Ye tekrar. man,atizma 
haıeıtetkwin .. •t1w. KJea bir ilin dılll..- bttıb bir dDI 
milddet içinde seyisin nefes ahi talik eıı'lmtptr. 
lan dalla. keşikl"IÜ Ye kıphh, -----411----

Titredi ve bu auret1e •Jia bir 
kere daaa Cem.fidin w.n. 
hükmü altına girdiğini er"iatA!'o-1 
di. Caqit yalım eli. albıualli! 
mevzu ile mef&U.l oluyor ve. bü
tün dtttatini man)athımanm 
tesirlerine haaret:mif bulunu
yordu. Bütün indmi llD9- M
yiil w.eriııde tema-küs etnrW 
Bir kar; "'iüa ma ,a~ 
ve Fransır.ca: 

- Sami 1-1. ilWP •••• ? 
bive sordu. 

EllilölU laalkavinde 
konferafts 

rafından idare edilıen ve gemi
lerin yük taııma ameliyeslaın 
kend.ileriae verifJDellini istemiş
lerdir. 

Gem:icüerin ~ göre 
nakliyat.. Jmmi9yoııu 'bo. lti 1Ayı
kiy1e yapamam•lırta ft bu- yil> 
den ltmaatar ara.m.ia ll~iy 
ga,ri muntvun ,.pdlM.lrtfdıt'. 
Baytece pmileıbı tahmil ve 
tahliy8Bi ~ mamalltadır. 
Bu YaaijeÜıtD de bml deır1et. ve 
hem de pmi sahipileıri Mrar 

~-

Çok rica ederim, erime h-
ına ve belki de c:ı a tet"meh' 
etmel: ih~ e gu:en &ır h .... ız 
dan k:ırnıem\ sıa..ql muhaCaz:i ede~ 
bilirdim. &n.rıı benimle bırl;kte 
k"Srnesi çalman e•· aahiplerüne 
karneleri .. -eriJdi, baaa mı;an ve
riJaıiyo!",, di,ye stzlandı. 

Karnesinin hıraız tar:ı!ından 

çahndJıııru şahitlerle de ıs~t ı 

hazır olan bu z:a allı k .. dıncağız.1 
yapılan muamelede bir sehh· ol
dutıı kanaatiJ,1'1e k~!ı.ycti :üikı: -
darlann nazarı dikkatine aı:zeı!e-

insanın viieudu da 
Sapasa~ tanlı, 

inanm vücuduna mikr 

Bu. itilmia gemidler yük ı. cız. 

şuna amettyainiır devlet mtka- -----------..: 

se. bj~ bir :ha-stallk ._...
Çönlciı o bedwnde has 
§1 gelecek ~t ço1;tllr. 

b.besi a.ttmda olmak prt;yıe 
kendilerine verttmesiııi lstemiıt: 
lerdir. Hararetli me-n.,huı 
müteakip Armat& tea Bfrlfğinia 
bir e=elfk hesaplan kontrtıJ e
d.ilmif ve -,.,eni iare' 'heıvetf. eaı
çiml ~. 

sem " fft8Jva salıf· 
lan• halline dajru 

Şehrim.ime meyft ve 9'1>7.e· 
ilin dalı& ucuza sablm&Sl ıçin 
incelemelere ba?nmışbr. Bu 
arada Hp'jtki k .. ımall.nnn 
ilgası ve satıglarm BalılrJ'ıasede 
eJduiu giD J"INb • -tiiliWil .. 
mektedir ~ Diğer tan.ftan kam.1.
maDar :meyva ve--_._ ~n
ı&ra et telce boırc;- para verdiği 
için oahln mıdilmıiiıııe 8aila 
maktadır. Belediye bufnm ÖllÜ 
ne geçmek için lö;Hlre 1ı:redi 
teminine çahpcaMır. 

Mllrif-mtn 
'lufileri •• bir 
cho:laasırlaaıyor 

Jıfwif' Vekilliği 1•11hnl vi
~ :murrıf nıüdidijtilll? ça 
h§lln wrlaırua. t-'ilrwinQ 
im.kin aramak üzere geçem.de 
Maarif Müdürliiğiliıiin ısimli 
kadrmumı Ye: her>lll8mıUl'1lll bu"' 
lwhğu ~ milldet hiz.. 
metini gösterir Gir liatenin tau
zimiai Memi)tl. 

. Jıılurf MildtirlüjiMe 1Janzim 
edilen-tıu. liffteye..uaann bulun
duğu maaşı 7-8 senedenberi al· 
makta oWı ıumndR lııu}amdu
iu gitıi dadftni da1'a. yüksek 
ma83 .Jmıya müsait. olduğu hal
de don- bir maaşta P'llP:C ro&o 
murlar- 1'uJunmaJRadır. 

Diğer taraftan yaptığımız 
tetıkiJrat& naızana Maartf M;l 
dürlüğüırün müvazeoei umumı
ye kadroeunda hemen 10 yıt 
danlwi memurların teı::fimı i· 
crubettirecek ııisbette bir ta.di 
llt yaphwımnşbr .. :s. aetı.pten 
memurların mühim bir unu 
mağdur tar- vaziyettedir. 

Vekillik bütün bu durumla.· 
n namn dikkate aiaraJr .on l m 
duğu ••aşları 1-8. ~n,ectıf.!n!Y!:ri 
alan ft bu. müdd!: •• 
fi edaniyen memurları • 
saisitiien liyikiyte istifad • 
len ve terf.ie hallı kv• am ış 
murlann daha fazla mağd r 
ma.malerım tem.in 
bir kadro il~ 

YMrw'ta tat..ıraı Va1üiğUıe 
tebliğ olunca.k bu kadro ile bir 
kısım memurlaruı, tedil ~.L.l 
da.biline almm. olacaktır -

Kızılayclalü Vtit:udrr ma1ulfaza e4 
~-a!' I ten. ınilm>pran. kuşa. 

&Onauma mn- kerlcr, b.nıitıki beyaz 
cıklar büyiik iŞle:r g·;;." mmmııı 

hakeme si bQhulı cudiimözün her neresill ... 
G'eçeolıerde~ biırinci sorgu hii- riye. höcmn etmek . . 

Jııimliğiııde tallltikatı yapt!nHI{· tahk mikropltm kuvv 
ta. olan Kı:ııla~akt nılibim bôt" 1 ki.~la.ra,. ~ SM:•n ta 
suiistimal h.a,ı ınin dtJ<t\ ~ • JeRhır' hva~t~..-r: .. 

ı:...':.ı.· ıı:.-; d · · mn ar~.,, .... ~n sorgu. ua.A"Zm.v"6 n n milddeiu. 1 r k ,___ ...4;.....ı.=..t... 
mumillğe göaderiim.esı sarum- r as et·,~ ra""'f;~ ... ""r. 
da kaybolİnı. t Yapılan ~ 1 " lar ta-rafından ım 
kat neticesinde bil-inci ~11 ı larak daJ&t; atıhPlar. 
hilıiım Cemil ııe· d&ıktilo zenia ,. Fkkat hi~ ~ 
ve 00.yayı :ıımmet de.Etıeır"r.ı frengı.. ~gvlduiu. • 
.imzasiy:le teslim ettiği .iddi. .J nm) denilen fbıalırb 
luna.n müddeitmımnilik kuvvet tanımaz. fennalf'-
ın.aaa. memw·la...-ından Ham.zan• • mez. __mik~~t!ır. . 
""'3.1Dfeleri suiib'"iimal ve ihmal Eier bil" ~nsanm . 
atıçnndan dün 2 nci ağıır ceza 1 :ı. yıf. lh~ ~tiıws~ 
mu .. akemeleri: ~r. ise dtşaından gelMek 

ro_ '" h " '-= ~- l.a.ra karşr dtmmlaz. VC"lıı~: ı., .~ı·r J'"l.l.C'll haee· ı (Sulistimal) de' uu.ı~-
olmadıgmı sovlemı , Zehra. Iıoı d"' · bhi' b ---..ı.......... ....:~ :a....::_u .:ı:.. ··d~ . cu unu sı ır s~-
~., - ~DJı v.ıu t%a mu v.eıu _.;ı_: - · 

·ı· ı .1. ·-..ı- . wı.a::uuyen ID8lln. nll'Ll ... -
mumı ıge U9U u;.rıt"tıln_. goa . . . ..~ _ _..,:. 
derdiğini iddia ctnıiş, Hamza iese VPr~~s.r ıçıır .auv-~ 
bıı ~a;yp teefim ettiğJne dd.i.!' rak gıh!ctir. . 
ıd - ·~..!:- l-iM • Hakkiyle- yeyıp o agu IUU&a et~.6• ılllll&ı6ıttm _,_;;. detoeee ~ 

diğer- bir doa.ya,ra aıt ol<lhığul\• ::-.~:___ ;~;. 
ıf)iklıiımiştir sın ~y, ..... , 

. . tofııt K'ki kullan.an.. llY 
Netiecd~ mat:Jı:.eme bu rlt ~:- <11· ~ bitik bir ae.Ie 

dan müteveıtit hertıangı bir ı:ı· "-~::. ~,__,; .. - Dtf'I VUllOUUI&~,.....,,...... .... ~ 
rar ulı:ıp olınadtğmm .. ve dosy-ı- H,. .. bastabk nliw·oaull5&'-. 
wn .}cni!~tıriiqı vcni.leştiribne- ~ ıniiMslp bir 
diğinın müdde.ıumunu1ıkten so · t 1r giılJıidir 
rı.J.lmasıaa ve şalı.itlerin c fbin<"' OJ'ıl'8 Dr-.. Jle/U 
kuar vemıiş du.tul?ffiayı ~a; • 
lın güne tnrakmıstır. 

iki havıl kiyli sipruı 
,aka landı 

Fat.iıhte BE?f12paşa caddesinde 
6 ınnnnrah evde oturan H .. d~ 
Erer'in §ehırmriade 1atıl111sc;ı 
~nmu okut Koylit SlgWaEiı "· 
bgı. haber ahtlarak' bndisi t·ı. 

200 lirayı kilo çaldt 
Hayda.rpa.şa lisesi tale~lc
~ 'Is.bsin Derel dün zabı
~a miiır caat ederek a.bah.1.'~ · 
ym saat 1 de bilet almak iıı;hı 

y ya.kl;ıştığı bir sırada c"" 
· e bulw:ıan 100 lira parası

nın meçhul 'bir yankooıt!ı tara4 
f1au11 çalıdığml .bilıdinnhrtir. 

); •e ayrıca Kızıltopı akta 
~ sok iC 21 DttDIN'ada :l• 

an Ahmet Nural da kömlır 
t hlırosunda bcyann nıe · m 
tkik ederkea o da cellıinde b ı

n W.i butım elli linı:ıım ç.i' 
nı bıldinaiıh ta.hkikat:ı 

nmıştJr. 

Düşerek öldlI t 
Sa.ınatyada Kocaırmstafapa.. 

a !ılldafu.i MWi.re cadde-
. sinde 31 ıum:.arada oturan kap· 
ril oğlu .O ,...-ıncıa. bir .ko
mi yoncu yi nıncla katiplik y,l· 
pan .M.ığm:hç dün (yi2) numa-

azerifte fenakk ııele9ek 
b len düşmüş Ye SU netice:· 

;.ala kiemjğ.i DllŞtır. 

A r . ralı olarak Cenb ~ 
)<I kaldmlan J~ ·r m 
det ~a Udtiı a.a n t \· 
nvi ~Mtd ölm~lır. 

...... 
9.26 
s.54 

Alılflım 
l~.DO 

,,, 10 ~8 .. 

CUMA .. 
4-52 

lit.20 
Ta. 

1.56 
2119 



Al t•ntas 
tayin li tesi 

Kanşı 

i inde - E ts.rafJ 1 i · e - \'e Mardinden hayvan nnkliratı tıöatı mevcuda ilave edilllllŞ o-
Tr ilerde Yok.-u bu sene her zamankinden erken lncalctır. 

i bil irigor z lzd.iluımının Sebebi olarak 15 gün evvel b:ı.şb.mı Ayni zamanda tnglltereden 
Naldı) t da m ... l p §ekilde ve devam etmekte bulunmuştur. sipariş ettiğimiz ve Anado:uda 

devam etmektedir. Pıun dahilin! MotörlcrltJ NaJdi-yc,t muhtelif §ehirrer nrasındn mn-
Meliba Tangöl Afyona, Münire de olmıyan fevltalfı.dc i lere ait Denizlerde motörlerle yarıl!ı.ıı habere imkanl:ın.nı arttıra.c:ı.k 
Dnysa.k kfu.nbula, y· evver nakliyat Temmaz ieinde ~cIDir-1 nakliyat yaz aylarından istifa- üçerli .kıının:oortör cihazlnn da 
Yaı"Clımsever Diyarbakım, Ra- }olln.rınuzc: çok büyuk bir ye-1 de edildiğinden genişlemiş bu-ı gelmiştir. Bun!ar mahalline :ıro
b' Karaca.v, Fatma. Öney Af- kun tutmuştur. Yolcu vagonla- lunuyor. Havzanın direk ihllya nulunca garbi ve cenubi Ana.do-! 
yona, Güzin Giizeye Anka.raya. rından bir kısmı dJ. lm iş'ere cının bir kısmı küçük vapurlar- lwmn büyük ŞC'hirleri arnsmda-

clab.at Enökdem I c. Emıne verildiğinden s ti va- la, diğer kısmı da motörl rle ki 'l'elefon muhalrercleri gen~ 
Al an Afyona, 2::1 • le Uluer- gon adedı aza nmıtır. Son gifo- t.emin edilmektedir~ Kenfü sa· 
kan Eıdd~hiro, Em'ne Özey Ierde trenlerde gördüğüıniiz hillerimiroen yapılan ve İslan·ı liyecektir. 
İstan.bula., Ayşe Özbek Denizli- yolcu izdJıamı kısmen bu sebep b..ılun odun ve komiır ihtiyacı- Yağ Gemisi Kurf:!Jnlds 

ten ileri gelnıe\tedir. nı ku.rşılayan nakliyatta 170 
ye, Fatma. KüçUkerkan Erzın- Son iki gün za tında zahire motör ve bircok yelkenli çalı • Suriye sahillerinde Ruat n.da· 
cana, Emine Silzmen Ankarnya. nakline tahsis edilen vat'rc.nla· maktadır. İstanbulda bu s ye- sı civarında torp llener~k kara.-
Semahat Tamer Erzincrouı.. Ay nn adedi 2 mislı arttı - memnu ya oturan Antores yağ gf:llli · 

Tuğal Sıvasa. Nazire Tezcaa niyetle görülmUştiir. de büyük odun stokn şimd· "n İngiliz tahlisive gemileri tnıa· 
Sivasa, Hayrünnısa Akgün Ma- Getirilen Lol•om.otif temin edilmiş bulunuyor. 0

• fından yüzüdürülcrclc İskenda. 
niEa Fatma E lstruıb ı1 ve Boğaz limanları ar 

ya, rcgo.n u- t'C <Ulonrar daki motör seferleri zama!l, m runa getirilmiştir. Geminin mn·t 
~ Mm;ıffer Akarsu Sh , AYn 1 -> d iryo u ııtıba- man durdl&ıulnıakla berabf'r de- kine dairesi hizasında kıç tlira·ı 
Mukaddes Arar Kı.-wtı:ı.mon>Jvn, bmız b:ı~ adıkta 1 sonra enclce vam etmek ır. Şimdiye k dar fında yarası vardır ... 
Meliha. Giller Aiyo?ıa, Ze"Jnep ısmar~:lı~"lmız 15 l.<l· motüten iki ··y · , b l:i.t ük motorü- Ta n tda Lin it b~tiJl.8:.tW.tr. 
Özü.doğru 'l'rab7..ona. Zehra Ak· 14 ü hudutl:ınmı an.ıçeri gir- mf le 3 v ·\ıonlıtniz batı t l"'lt~- .Arı. :ı., 30 (Yl:'.ni bah ~Ju-
p!llat Bileciğe M.üntıe\•ver Ay- nıiş " bunlaı·d!l• 12 i de?rhal br. 13 na r ~ etı ihtıyati t d- habirirul n) - T v~nlı Linvit 
dın ' · ehiıe, Binı:ıa.z Bati:alj çalışmağ-a başlc.m,stır. Yen~ r,i-' birlere müracn.at ederek bıı E>e· ı istihralfı.tı iyi neticeler vcrme,:e 
Kast:ınmnuya. Müzehher Tok- p.a.riş ettiğımiz ., lwllanılm? f rleriu devamına ılı~ lmakta- 1 a ·ııanu br. Halen ::· d 8 0-
es Antnlynya. Rahime Hoca· 15 lokomotif o~ yakında gl'le- d 1000 ton linyit istihsal edilmek· 

denk Tekirda!!lna., Sabahat Yalı cektir. Eski sip~ · lcrden 123

1 

1:tznımıyadan Q.elcn Td('f lit te r. Bu köm··rıer İzM'r ve ha· 
çın ha.<rt<imonuya, y:şe Öz Mn- kapalı, yeni si " !erden Je 1J1al-::eme8i valisindeki mü el r tmı:ı.fın 
nisaya, Şükriye Kabasa'Lal Gi- (l25) açık Y:agon, 6 otoray, 6

1 
druı kullanılmakta ve maden 

resuna. Eabalı:ıt ·cı Trabzo- romork, ve lO fürgon hudııtla-, Almnny dan si~ ettiği- kömürü istihlükind(.>tl tasa"'Tllf 
nn, Ul tıfe Demirbaları Karsa, nmızdan ieeri. girmiş ·r. Daha miz yeni telefon malz:eme~i fu.. remin eoilmektedir. 
Fazilet Kalas &taya, • Uhri- 315 \"".g';On gcl ektir. Yeni r.:c-j tcn:bula f:"ı>lmiş ve 22 Tew.r..ıuz Tav .... anlıdan Linyrit istihsal 

l'ı._.__._ ı b t- 1 d-ı.~ı A dolu "-r:.ı..ı·nde bu··v·u·ır t l fon keblo- T" 

mah vz.uex Erzint'mn, liınire en u WLSl .ruaı ~-.ı.w..ı Is wıu ~' . .ı.. • .....:u ~ı'le Sal,ıeak ara- mınt.ılmsına 15 kilometrehk 
,...___ Giimi;,.haneye, Tu''r'':.ı.n· va nakledilerek servıse konmuq. - vuuru h 
~ ~ı .. - 200 ı.J. tif sın..:ı... d. ız· ntılmı. ır. Bu te- hattın i~n:ı ay b~ında e-
Zorba Denizliye, Melühat AJcgül tur. ton UAiD?!'!O ve q-cn uu ... m ba:,;lana.ca.k ,. nakliyat lro 
l~ele. Güzide Tok Çanakkalcye, bandajı da gelm· · bulUDill3kta- ~sa~~~~ su!t~at~:~~J~~ la:y ını.ş olac:ıktır. Eti B.-ınk 
~"iye Ark.an S ana Bati- dır. v • • kara arasında ı_:; T~lefon, 6 t J. umum müdür muavini Kc.mol 
cc Özer Tckird film, Ayşe Er- Bag<;{atla m.emle-Jtetınuz ara- b ı yarın Tavı::anlı Lin'..'it sahasına 
dıığ Qınıkıcalcyc, F ide Hniül .sındakı na dıv~t nıuı;ıt..\%3.man gra.f, Avrupa ile tan u aı:ı- :-
Koeya , Fatma kkyol K:ırsa, devam etmektedir. _D __ ı_y_a_rb_ak_ı_r_sı_nda __ 1_o_t_e_ıe_f_o_n_,_·e_3 te_l_gr_<U~ı_r_-_g_i_d.ec_-_e_k_ti_·r_. _______ _ 

ualliı. Yurdabak E.-;kisehire, 
Leman Özses Ank:ı va, Eınhıe 
Çetintae Ço unm, funıiaıı Aı
aeı Anka.raya, Fa.:tm Kilerci 
Cor.ıma V~erdir. 

hii.k:im n, istila C'tli>etl;:rini 
genişl\;tmektc \'C gwı gec'1:ikçe 
yangın ağa. sarma <tadır. A
sıl hcd f, dünya kayua.klar:ırlır. 
lnsıva:tifı ellerind~ bulundu:an 
.M"ılıverdl r, Olı.-yarıud.ınn öt-e
lcnndc yat. saJuJaı.ı. cdmmC'k
ten .-. ~ , eski diinyanın 
lMl..""'tn topr.ıld ri ntarchı 1 
.. mm eklen.n v. -en uzak 

ın:ı.nmak-

R!:!~~~·-~- t 
.karo:ya çıkış hareketi, ··yı di
ğine göre, Alın n bava v, top , 
çu kuvvetleri taraf an, yapı· 
lan ve bütün gece devem edt'n 
şiddetli lbir oom d 
sonra yapılmıştır. 

Almanlar öğley~ kadar de· 
vam eden şiddetli çarpışmalar
dan sonra birkaç köprü"..ıa. ı 
kurmıya muvaffak olmuşlar-
dır. • 

Alman taanı.ızu tki isük..1.Illet 
te ilerlemektedir. Cenupta, A1· l 
manlar Kub:ın böl~in"' doğı ... • 
tazyiklerini arttı muşlardır. 

Von Beck orduları şimdi Don 
n~winin her iki kıyısm:ı. ·kim 
buluruırılıtadır:. Her gün yeni 
köpnı :;lan kurulmaıktadır. 

Sovy t gece yansı lebl.ifri ~u· 
dur: 

•(29 Temmuz g i rvet· 
dırı.<>ları bir v·ına btro:? WtLk !erimiz Voronej, Similiııskaya 
Kafkas ıst~Uenui tutnmş~ ~ ve Bata.fak ~enyte ı:ı kıl-. 
tur . • ya ve Sta.lingro.d şrma. batr.n 
~ ihver. Anıerlli ya uza.ttl- r Ue Don ıreifıri üzerinde düşman-
gı hır liyle kıt Jlıvan I la şiddetli çarpışmalar yapmış· 
ve yıı-an şehraln, n :iük Bri- lııroır. Cephemn s"ıt kP .imle 
tanyarun can dam:ı.nnı kopcr- I rinde önem},i hiç ıbir dP._ğışiklik 
ınak ıstıyor olma:nı;ştır. 

• 1\lı '°' Ra<lv Göre 
. Asyanın sıkr,;Jk bu- duruma 

1 

Moskova rndy
0 

m dun sa.-
gıren ıki büyillt memleketi des· bah erkenden yaptığı ynym1, 
~.kletmek, öbür y~ndan dii- Voronej çevre ide · • rye ka

cn tevkif sed ri de kuv- d.ıı.r görülmemış .nisbette §i.d-
vet:lenaıı ılmek için den ' detii ça:rpşnaln:rın dO\lrı.m etti-
evvel denizlerin sel~ i g: "ek- ğini bl1dirn.1ektedir. m 
mefktroir. birçok ke-simlcrde kıı.rşıTik ta.-

Büyük harpte bütiın d ruz arruilar yapnuyn teşebbüs ~-
, • • ı.: •• makte ve Alman l..-ı.unandanlıf.'1 

dewle~ bıı; Uıraiia, yarını du- da yeni tnnklarlı:ı. ıp'yade ve tOiµ 
:zmeyı :g ın.ıyen kata .mle- çuyu sı..vas~ sürmektedir. 
ketleri de öte tarafta cephe ;al- Don nehrinin batı kıyısınr1a 
~lard.ı. Buna rağmen, deniz- Rus kuvvetlerini 'kıı,cıa.trmy: ça
~ kayıplar, kdıir bir tis- lışan Alm:ı.~ kı~ kP.· 
tıünlü. -ı · ·u·ı~.r .. . vıpaa.r verdirilmıştir. ge ba..ıııp ı rt.l. zum 1 ru- ~ 

hunda k_orlaı U)ruıdınlığt ı:a- AFRIKADA 
ar bile olm.u§tu 

D krosi rnnnztınıf!Sj, bu 
ka.nşık ve karımı • dm 11 

stynl.ınak için. ;y'aiOU yılh.rtla 
bltimıek üı.crc, ŞU t "rteri Ol
mak ıstıranruladır ve 4ı Hmı-
nı Pu -re tanzim ~iJ!.ıj;;.tir: 

) Boşluklan doldurmalı.la 
kalmıyn.n mwızzam bir ticaret 
filosu. 

B) ~LUL!~ 

tabJ 
lolar. 

C) Bütün haııp sahneleri se
nı.alanna da hfukim hava ordu-

D) ~:- co 
~ n yeııne 

ı k \eya onu il::m:ı.l e
decek hava rnüvdkkipleri. 

E) Asri iliUı, m:Uzcıı e; v.a
~ ;-eni es:ısları d:ı bcni?ıı

seyen kudretli kara ordulan. 

- Bas tamfı 1 i "de -
Hava teşlillJcrim.i:z - mr. 

gerilerindeki ha'\'. mey arı-
na ve merkezlere muvaffakıyet
le taarnız etmişlerdir. Bır tny
y~emiz üssüne dönmem.iştir." 

TÜ 
z 

!Kunılu,ş taıiiıi: 1888 - & 
• lC A" 

lilnd ra ni bir 
usulle korunuyor 
- Baş tarafı 1 incide -

nıiştir. Mer.koez kontluklan i i

ne 'bombalar atılm.lştır. Londı-n 
'üstünde patlıyan müda! o
büslcrinin pa.rıltıL.-ı.n birçok is· 
tilaırnetlerde gökleri delm.eltte 
ve düşman piloUtı.rmın dalıa 

şimdiden "Pilotlara delışet ve
ren,, ismi ile tatif ettikten n ııi 
mtid faa. usulleriyle bu hafta 
zarfında :ikinei defa şmış 

bulunmakta idiler. Bıı yenı mü-

1 
dafaa sistemi ilk d olarak 
48 saatte ri tatb& ın .. ıa 1 

yer bu~'"tıu'. 
Lon • 5·alnn luldar 
~ da yangın bonıhı.-
1 :n atılımştır. 

flıwa Nn.zır1rı;'1Iun TehU i 

Londra, 30 (A.A.) - HaYa 
Nezaretinin tebliği: 

&.arbrüclcen dün bomba tay
~"'arelerinden müı :ıtkep bliywr 
bir teskilin başlıca hedefini teş- 1 
ıkil etmiştir. Taarr.uz şiddetli ve • toplu 'r "' olmuştur. Alı-

nan ilk r4P01'lardnn bilsı irt ha
sarlar humle getinlditi ıl

ma.ktadır. Dokuz ta.yyaı-emız 

iktir. 
Bfır.ti:OO G .. 

Berlin, 30 {A..A.) - Ask<..ri 
ka.)'Wl!ktmı v~ıc.u iuılx."t'Jcre gi.i-

~. ~"'İliz d!iu 
gece bilhas:-oa S:ıarbrttck'u .ucd.:f 

tutmak şnrtıyle batl :Almanya.
da. bazı şehirlere uz ~
mi$ler.dir. 

öte yando.n va kuY-
vetieri de tidl:md'la.rdal.:1 sınai 
tesislere karşı fjiddetli ve tcsw
li taarruzlar yapmıştır. 

~HURIVETİ 

N 'ASI 

arp 
-B~ tarafı 1 itıcidc -

Başvelciliıniz. t:nn spor l:utu.
sım kazanan hnrp okulunun mü 
kafntlannı da başöğrctme.:.1 Hd
samettin G:irel, Atletizm K".p
tnnı Sabahattin Doras futb:ll 
ve Endbol kantanı Netlun A:, • 
dınoğlu, Basketbol • Vole.,rL0l 
kaptanı Hüsuü Sa:ı:ıer, Su rp<.r· 
ları kantanı H::ıvri Altan'a ver
miş ve ·tebrik etmi.~tir. 

- Baş tarafı 1 incicle -
çarpışmalar yapmışlardır. 

Poı1: Moreshy'dc: Düsman üç 
(küçük akın yapm.llj • da pü.q 
kiırtülınüştiir. 

Darvjn'de: Bu 53:b::ıh iki düş· 
nıan hava teŞkilı şehre akınlar 
yapmııtır. Hasar azdır. Tele:f..-•.t 
yairtur. 

TE E ÜR 
AraınJZd.:..ıı ebedi .sur. ttc rıyrılan 

ve bizleri ncılara -'!:ırk ~en sevı:ill 
zo;c, peder, kardı:s ve akraba: 

A L B E R R. K A M H 1 'nln 
c.enazc mcr::ısimine bw:at işUrftk 
roro, çelenk göıuieı.:c:ı, Tele.fon ve 
Te4,ı'l'a!la taziyc1lcr.ını blldircn ve 
ımJanmııı p;ıy bütiın Dkmbıı 

, dQstlarnnııa cyrı nyn tesckl~ür 
c , ac.ı.b:nmız m:ıh:ıl bır.aianadt· 
ğ ııdaıı, mu~ ~teni;:ln tavcıs

• 

nu dileriz. 
Bayan Dul ALBER KAMHI 
Bay ve Bayan E:DI KAN. 
Bay ve Bayan JOZE.F KAMHI 

k C. • d "cnnun,ıiGğmdcu 
Ham 042/{;7 
Mtlli Korumna K::ınunun3 mulın

lif hareketten m::ıznun Eri.kitin Ha
lıtp:ış:ı m:ıhalleslndcn Mehmet oğlu 
~Zll dogumlu Te\ !ık Çct:n Ue Ynlı 
r!Wıallcsindcıı Ali oğlu '3!0 'doğumlu 
Huseyin Ergen ve ~ m..-.bnllclen 
llısan oiı u ~~ d umlu 'Hil e:rm 
Kn'lbur hakl.:;nr.d:ı El"d A liyc 
Ceza Mnhkcmcsinde y3Pllan duruş
n: a sonunda ~lıştcrcken ~;ryar b;ı-
1ıl>: s;:ıtıc 'ığı ynpan sll!iular Tcvrık 
Çetın. Huscyın El en "c Hü eyın 
Knnburun fiilleri s bit oldu.,und.m 
Milll Korunma k !1ltln 31/3, 
59/.3 ve T. c. K. nın ':4, 76 ıncı m:ıu
dclctfnc tm r.ıbn nclkcten on be :!l' 

ı :.ı • r v.rr.ı ecztıSİY le rnahk füni • 
vct.lcrir.e, Yn-mi bil-er cun tı:<:::ırcttcn 
~en.nuiyctıcrınc 'c kar.ırm katiler:· 
mc;;·nden ı;onra hüküm h.ülilsn UlL"l 

m:.ı ı afı ın;:ıhkfunl:ır br f1. dan ö
denme!\: uzere .c:ızetc ik rinc d:ı
lr ,·erilen 18/5/0 42 ta .ıı '\-C 3i/21 
zayılı k::ır:ı.rın kaüyet J csbcttm · 
lan olunur. 

.... t.ür..r nm:a·ı;.-u>ırur 
lhtiıtfrr: ~}154. 
Mılli ~.m:ı Konun uhalc-

-B ş tx:.Tafı 1 incite
mini hakkında. Of.ise t-'.Jim t ver 
nıiştir. 

Ma.hsulün tıe.zı yerlefıie 'kı...
raklığa raf;m....""D memmıniyet 
verici old~ ımıumiyetle teshil: 
edilmiştir. Dr. BehQct Uz, hal· 
ka bu sencl>:i mahsulim. memnu· 
nlyet verici olmasına. .rağmen 
gelecek re-ne ct:ıha çok ekun ya..ı> 
nıak lazım geldiği ve en b p.;a 
gelen işimizin çok ekim ve ıyi 
calısma olduğunu söylemie, her 
t u israftaı:ı kaçınmnlsınnı. 
her sa5'.ıada. a.ı:ami tasa.rnıf a r:
ayet etmelerini, düğünlerde, eg-

lcnrelde pa.rohrım heba et
memelerini, ı,,tildr.ilin d - rrma
sı mııhtomcl h r \ a."· ete knr 
şı nınkıvem. ili ula.bilin ı ın 
heı:ACSin kazancını tll2arruf cl
mPyi öırr~esini tn.vst·e etmı 
ve bu sik!cr h~ u !m1i bs
vip sesleriyle kariliınmıştır 

Dr. B çet Uz'll' hrunil oiı>
ray saat 12,.2ü de A ' 1! • 
nuş, .istısyonda viLl vet, pJT i 
belediye er cim. büyük · ktlk 
kütl i \"ekili hzra..~t e k 
lam.ıştır. Uuğlı ' '!!.iu riy 1 
setind befodıye \"C partı re :'1 

lerindcn müı cp bir bey 
Aydına gefmiş \"C p rti bınasın
da Ticnı'et V kili t.:ıra.f ın.da.ıı lm-
bul edibni~r , 

dil,.. in· beki~ ,.k n ı •; t-
leri mbııl nuş -çe Lb~ihsr.l 
ziyeti ctrafıucıa izahat · 1:ı-
lümat almıştır 

rı; tet \"ekili mu eak en 

HER SA 

Fazla Omit, Omits·z1ı 
~ dar zararlıdır. 

o 
!!!._mr: A. C. S r.açof!_! 

iyccek :madde!eti iizerUP2 

delki ellroyma h UııU.: 
~ sonra brmlaı( 
rm ya.v.aş ya ortay çı.knu 
ya başladığım, baltlra.Ilarda. s 
~ ı; pirlııcin 

gazeteier yazıyorlar. Battii. ~ 
karada :rkallar piriru-" 80 'lm 
ruştan sabm~ ~ bil 
Bu vaziyeti me!!m:unıy t 
§iikran a ~ I&r.ı:ma. 

Şu kadar v.a.r fAi 
lrnlkm..z p·"· 1'n<>'....rı.,, .... v •• --. .... 

. r~~ 

çareler 7.orlukları bır 
hıliııde yenerle-r. OuL::i.nn bu..q. 
bütun o l.:ı:ı 

lıı-

JUZ 

·un t cld "n g "n •J.yrdı 

\(' hımmctı esi~mıyer ·Türk 
tanının .şu lr.rlu-arJı h.:ı.rp d~v

re_ ım mümkün olJu,., .adar 
nz sıkıntı ile atlııt.nı..'lS.llla çalı

Şt!ıi r. ... nırı;ının v ıranın. 

biınbilttin orta.dnn kalkıv~e
g e in n.nn:rık sufrl.ıll~ olur 

ü..vü • salo da ya .ı. n um•ımi 
bir toplantıya rıyas'"t etmı • ır 
Bazı mcbuslarıruızta mülhak.u
tan g foıı h~vetlerin ve vılay 
Un bir çok 1.anınmuı tü ~ r v-: 
çiftçilr>trinin hazır bulundukları 1 

bu topbntıda '""ı ret v kili :;iamiitiiliiimiiiiiLiiiiii.ii~ 
memleket ve mıU :ıtin ref h o-
viyesini 3iıkseltmck nıak •adı " 
hUkfımetçe aıınan ~ıt'ler i
zah ctrai..,. ıs li rttırm.ık 

için hükf.ım. tl bero Jı'r o • t 

milletçe V" etbir.!iğılt> ~.ıml"l• ı 
gereken v zile! rı ~a~ıt 
ret eylcmişt.k 

vekil Denwıy lw.r 
mi~tir. 

Tekirdağ sliye Ceza Mahkemesinden: 
Knrar 5.9, Esas 109, C.'M.U. 2 l 

1

. TclUrda:: As ıyc Ccuı. Mahkemc:;ın. 
Fıyut :Murakabe Komisyonunu de ~apı an duru~st s nı.ında. 

ve djği fı):attan !~4ı Lın.rtt M.lılc t Sucluıwı suçu ~b t old ğundan 
Kômüril satmakl.a suçl•J T kırd • 4 :ı saylh Mı.ili Kor.ınma Kanunu
l:mın Guud .,du m:ıhrulcslııden 1!l mm 3!? ine, maddesı dclille .ı ıle ı.:r
doğulnıı.ı Ali of u Ahmet K \' h k· nı l.auunuu 59 unru m::ıtl esmın J 
kında Tcldrd.ıl! A!ilı,,'e Ccz; M h • • f ra ı mucıbınce bt.> lı 
mcslnde y l!Jlliı."' duru; ı ı U C'>• ılc m.ıhkümi,.v:cl • 
sudwıun f.UCU ,..aıt uld un L:.u ru o ad4' dan bu lı..u 
41ao ~;:ıyılı Mı.lll Koı~ K.r •:.ı a-j ıtt haz.ın:ı mııh:ıı ol; 
nun '32 juci nıad · d ı.e• • e r· ıı u Lioy.t Maden k 
nı kanunun 59 ıucı ı d::ı~ •• u· r cut olımuiıı;mdan !JS ereı;tno 
fıkrası mud.bi.uce ~ lıro. .ıgtr p:.r buluumadıgına ve y 
cezası ne t~eslllC \ ~ d k!lı ~·· 1 mmun 63 uncu m.ıdd~ mu 'bım.-e 
madı ı.nd:ın bu bu..ust:ı kru-..r ttil • hu.ıru::u katllet;tiğı t kdırd.e m.ı.s:r. 
una mnh<ll olma • ' .. Wı.. ınahkfu n nıt obınk uz re gu.7ele 1te 
iddia edili-11 kümUrl<ırln Mlen - hWWm hula::ısının 
cut o'lınnı:iıı.;uıd:m mıı.sadcresine n. - vı;ı·ilıu.iş olduı,."10Wın 
hal buluwuac4iı.n:ı 'c n.vru kan umı olwuır. 

* K!ıraı· 70, Esas 137, C'."! U 298 

63 wıcn ınada.~ JllU ibin c hu • .ıru 
ı.auı IJili takdi:dı.: nı.8'3.!ı malik • 
ınn ait olmak üzere k.:ı ttr hulfu:.ı: • 
nın ~ete ile ı:.c • ..uc .ı. \ • J.. 1'; ~ .. i 'e b-mma_ y.:ı:::ık t.d -
.ınl;.:tir. Keyfiyet ilıilı <:'luntı:', l ı unun blr yerden d c. blr yere * t ~un.nl: w r.atılıca ü::arm:ık.taa. 
~- . 7'> V-" - 10.. c ..... n .,.. f;U~ll Tckird:ız Ya\'UZ M.:ıhallesın-
A~nrar. -, ~ ., ...._... w. -..J."' ... 
Milli K.orwıma Kruıunuu.ı .mull..1W d~ ~ oğlu Murta::: Yıldlrmı ve 

haı·cket eylemekten su~ u Tck..rd • ) ''UZ mnhane:iindcn Mehmet ~ 
ğmın Gilııdoğdu mah:ı.llc::uıden :!" ~uuet ulnk 'e Y .. avuz mahallcsrn-
d ıu Sillcyman 0 hı All E nen Alım t oğlu .ı~hmet Çevik ve 

=uıda T~ .~ye C.~t ~ lıakl:ırmd~ Tekırti.ıı: As!ıyc 
Mal.Jltemıısi:-ıd~ y.oı.p.ıl.ı:ı duru;.m m- ç.... :M.ılutcmesindc y;ıpı.J.an du~~ 
da: Satlu M:ilr~b.c K au:;yoauı wı ır. :ıı.:ırı sonunda: 
kaı:ar.m:l r.:uıh.ılıf ol.ı.r~ , c !{illi Su~hü:u-dı.n Mehmet Islak \~ 
Korwıma liar.umıu:ı r.ı..i.} et ctI \.1 c-1 urlu l'Uustaf:ı Yıldırunın Wıwk 
ı-ck itil~ ile satılıu.:ı.;.ı c-o..rı •" • L ı. - ' c tıı:: menedilen bir ı;u. al ~d ,, 
yit .Madcıı k nıur...nu y ~.le , " f •~· un.mu Uyuya s::ıtm:ık ı..zere e uıd ıı 
la :Cyatb s;ıtt.ı.i;ı ~ıld...ınd h.ı· l.ı. ~ere nakkttıtı 'c Mcb 1.-t 
ıd.ctinc ı.:y.ın Mlllı KYwLl!l..! K ıu- Is. :ın ı.e de mcı.kür unı:n bu::dıl.Y
nwıun 3!? ıı.Li ~ <iı_! il :t, il.: 1 ı s t n tılıp ~luı:t..n Tcldrd .. 

gın uıkl tt.ı.D sab t ı." 
cuı •u. 'ldo:m h.urekctlc.ı.".! ... 

d .. .ylc a ~ k.uıun 
ı .cıu~bincc ~u ;ı ? cst.:< 

..,.,,.,,~ıu.ıı • -Y tldırun .le Mehmet lııbğ n yinnf. 

Dem Krasinin menlnb.rt \•e 
s:ıııayb, bu planı c-erçe!kı~re
bilir. Ar.cnk, zaman, 'biaınan ol
dugunu d~ Mih\-cr de bi.i
~ ~b'bi.isiYl • 'maksat!" 
~.ye kO§Inaktadır. Ve bu ynz 

tcltcn Gı.ıla~da B;:ınkafar caddcs.n- cc hüla;m hiil..i-asll".ın 
de 59 n.umarod::ı t~tüncülUk fü•r..rc- ilfuııruı mcllkcı:ııec<? k r " 

lx'~r Urn a~ır ~:ı cc-•• ~ısı .ı ,:ıhkü-

· ıçınde gayeye ernıek aznıin&-
dir. O sebeple, Avrupa ve lü
rikada.ki k.'.U'a, Cephelerinin N>. 
kiliıtülerden ~ 

...... _~· ik::urtarılın:ı.bn, 
U"ı.t:l.ikler ~-·~·---· • • . ~.uuııu.ııu} Ull 

~ eliyor! Ve ikinci bir cep-
erun edili-

YOl". Fakat, ne zanınn ve nıı.aü! 

Zlraut Bankasında k · barıılı -.e kuınb:ırnsız ı.asıırrıı.f 
en az 50 lirası bulw:ı.anlara scncle 4 Ö"..!a tckil.cc.ek ~a ını 
plana göre ikrnmlyc dı.ı 1ıtılucnktır. 

4 aded 1.000 UNlık 4JXIO UN iWO adecl 

4 • - • • •• 
4 • • 1 • • • 

40 • 1GD .. l..coo • 

DiKKAT: Hcsaplnnndakl pıı atar bir seıı.e irö..:.ıde 50 ıllrndaıı as ı 
düşmiyenlere ikıı:ımlye çıktığı takhrde % %0 :faıl .... lyle vcrUccckUr, 

Kur'alar ede dört defa 11 Mart, ll ~ u 'J,. 
lül ve 11 Birinoildımın tarlbleıinde ~. 

tile nıc ~ Hud:ıvcrdi oglu Ahmet o!du4'uıldJ.n keyfi, et ol;;ar 
ııa.druidn ı tnnbul Diriocı MI1ll Ko- olunur. 
runm:ı :Mahkcmc:;indo ceı-eyan eden * 
muh:ıkcmesi ncUcc.:Jndc su;ıunı:n K: 5G S: yı: E 11!!, C:.f.U ...... :ı. 
f:Ili sabit oldu~nd<ın !\Iilll .Korun- Linyit ?ıI:ıdcn K3ml.irilı41 ~ !i-

m.s Ucrine 'c e!de lur çu-. .ı1 
bu.,d y ununun zapt \ e ı:r. d~ 
cine ve dükkftnbrı olm dJ ınd'1llj 
kap:ıtılm:ısı h:..kk.ında ltarur ıtUh.'ızı
n.-ı ~ bulunmndığu:ıA v hUküm 
1.atilc~!;.i tnkd.ı'dc büllLa...<;l&llı c ... 
z it> 0<> iLlı:una n:uıl.ıkem.e:o.:o k~ 
,·crilm.l:ı oJ.du.ğımdan J:.Cj-{u et wu .. 
retle nan olı.mur. 

ma K:mununun Sl-59 uncu madd::ı- y:ıUa s::ıtmaltt:ı.n &Utlu 'T~ ın 
leri mucibince be~ lira para cczas Yavuz nuıhıllcsindı:n '33:l d ı 1u 
ödcmc:Jnc ve yedi Ciln müddetle do Arif ()!}U Mi.lın.tn Top:;.k ro:Idoııcl:ı 

dukklınının kap:ıtılmnsıııa vo hil· ==================:=======~ 
küm kntil~tii:indo ücreti su~lqya 

• H r.it olmak tızere J.mrırr bil~ının 
Yeni Sabnh gıı,ıctcsh:de nczredil-
mc~·nc 2l/5/1M2 t:ıt1blııdc kanır 1926 ''e ~ıı 
, cr,Wdi. .(81~ milrıı~ 
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Ö OKA ı 
~ 

Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur Fi 
Neyse, sevindim. Zayıf ~ ~ 

timsiz Rum bana düşmü.ştti. Ka
pıştık. Vay canına yandığım 
bra kuru delikanlıaı, meğer ».e 
tersı berbat bir ~t hn:iş. .. 
?l'ekniği mi.l'kemmeldi. Oste de 
BOldan giren bir t>elA idi. Benim 
ise yalnız sağun vardı. İş 158.l'pa 
Bardı. Bir türlil herife gilreş 
nyduramıyordwn. GUreşe hl
kim olamıyonluın. Beni m:lite
)11.a.diyen bozmıya başladı. Bir 
tftrlü kuvvct?mi dcnkleştireuti-

Erdum bu b.ra kuru herifle... 
ılan gibi idi. Yıarım. saa.Uik bir 
ğuşmadan sonra bıçak gibi 

kesti beni... Avam.bre (said)'le
rim durnıuHtu. O, soluma gir
'dikçe ben, ::.ağıma; alacağım diye 
~tun.. Nihayet durdurdu 
beni... Kendi kendime düşünü
yordum: 

- Ulan .. Aldık başa belayL .. 
U:r.atnuyalım.. bal gib: ba..4'tı

np yendi lx>ni... Süklüm pük
lüm mey<landan çekilip gittim. 
!Ali Seyfi, giililyordu. Ben, kı
zıyordum. Duş yapıp giyindim. 
Güreşler bittikten sonra Mene
li ,yanıma geldi Gülerek: 

- Sami, nasıldı bu akşamki 
E'ÜI'e§ ... 

- ..... . 
Cevap vermedim. Su.-:.tlım. O, 

onrnzuma vurarak: 
- O, İskendcriye orta O'k-ka 

pmpiyonudur. O, göründiiğü 
gibi değildir. Müthiş bir güreş
çidir. Ji'a.kat bilmem anladın mı 
onun en l>E-rıbat tarafını ... 

- Anladım ... Ya, demek bu, 
1-Jkenuc•riye ~mpiyonu ha!. 

Diyerek biraz sevindim. Hiç 
t>lma.7.sa enti püften bir adamla 
güreş yapıp yenilmemiştim. Ve 
cevap v-cıdim: 

- ~·ers güreşçı değil mi 7 
- Hah! .. Bravo ... Tanı an:. 

laroışsın! .. İf'.tte gıneşçinin t.cla
sı bunlardır. fü!f>ti, bitirJi !:e.ai 
değil mi? .. 
-Eı·et! .. 
- Bunlara ten; güreşı5 der-

k>r .. Korlmludıır bunlar ... 
D1.:tli. Ben, bizzat tecrübe tt

tiğim il;ın tem ~cşçi ne de
melüir bilirim. İşle Yöriik A
li de böyledır Arnavutoğlu da 
böyledir. HC'rkelH'ı, Çolılk :-.fol
la ·d. bövlediı. Bu pehlivanları 
hasımlaı ı ne C' 1. hılir ve ne de 
ycnebılit. Ka.zar, bir ker~ yen
n ek mumJti n cı "ıı olsa o ka
d, mır bu hı11.~) t" • 

Eger '\ oı iık yalnız !';;ığ gii
re: olmns olsa_ tlı., o, ruha.yet 
o d \'•rde ktici orta pe-lıliva
nı ı)l, bilirdi. Bir ıa.vm; g()\ de i
Le Kc. Alic;olara. Karag·öz Ali
lere, Kel Me:nuşlerı•, Yancıl:ıra, 
.M akarnacrtara, Kar:ı İbola:ra, 
na. .. m ;} dan okuya'bilir m.!ydi? 
Yenılmezl<'l', meydan yerinde 
}eş.il'J bırakır} ı dı. 

U:lun Hasanfa, Yüriik muka
yc.>Se edilemezdi. Yörük. sağ 
gür~ıniş bir pehlivan ulmuı:? 
olsaydı. Uzun Hasan, hakika
ten tuttuğu giır~ tabiy~iyle 
onu ı~-- ÇP.virirdi. Fakat ken
di lesc döndil. Hendi yoruldu. 
Kendi bitti. Deli Mu!:tafa da 
aynı vaziveth•ydi. Dünyada Yö
rüğü ycnrn11•7..Ji. Amma, uğra~
brmlı. 

DC'li Mı:. ta.fa ters ha::lmıom 
karşısında idı. Ok.kalı, a<leieli, 
kavi vücu<1iyle dala.~y-0r. bit' 
türlü hasmına h~kiln ola.m1yor
du. Fa'kıat Mustafa, yenilme
mek için çaJFtlı)ordu. Eğer Yö
rüğe bir d<ı•ha yenil.in;e bir da
ha ha.basının 1;uratma. bak'.Ull<lZ

dı. Yenerne-ı.a;e bıle hi çolmazsa 
yenilmeyip berabere ka\rnak 
gerekti. Bınae-na.le;yftı, Mustafa 
dişini sıkıyordu. Çetin v~ oy
nak, hasmına karşı dayanıyor
du. 

Musla.fa, Yorük Aliyi bu se
ferki gürEt?lerde daha ziyade 
tanımıştı. llk güreşinden bir 
eeyle.ı· aıılama.mı.~tı. Fakat bu 
ı;efeJ·ki güreşlerınde Yörük A
linin kolay kolay yenilir bir 
malılfık olmadığına kanaat ge
tirmi11ti. 

Ca.7.gır, hayran hayran Yörü
ğu ft'yrediyordu. Kafir çocuk 
on i.ki telli saz çalar gibi güre
fiyordu. Hiç kendini yormuyor, 
bütiin "'iresi hasmına taşıtı
yordu. M'w.-tafa didiniyor, Mus
tafa koı mıuyor, M1L-,tafa dala
şıyordu. O, ufak ve sert ghiş
leı·le hasmını tohlikclere soku
yor. 

Bir aralık Cazgır, söylendi: 
Yörlık ! Yetişir a.rtık ! .. Bi-

tiı t!U işi! 
Rospalılar, sordu: 
.. Ne oldu usta? 
-- E! •• Yetişir Mnı:.1:afay:ı. bu 

güreş. .. BiUrmeli .tş1 !.. 
- Alı bir bitirse! Mı!.. Baş

altını almış olacağız. Köye da
vul 2urna ile gideceğiz .. 

- Üzülmeyin, olacallt: bu iş! 
- tnŞanrm! 
Yorük Ali, mahsustan ağır 

ul.ıyordu l\füstafa.yı, yorulma
<Ian, SUYJL sn.buna dokunmadan 
yenecekti. 1şi.n garip tarafı 
Kd Mcmi ·n dii'ilinceleri idi. 

Kel Miemiş, Mustafanın yenildi
ğini istiyonlu. Kel Memiş, bir 
gıün gelip Yörüğü yeneceğine 
kaniydi. Arkadaşları ona sor
muşla:rdı: 

- Yemiş, faDS1D. iyi gitmedi. 
- Çok fena oldu. Hele §U 

lı:fstttaf aya mağl\ip olmak ... 
- E!.. Must:ah. pehlivan de

fil mi? 
- POOlivan amma, yenilmek 

istt:Dıezdim. Yöri!kle Jmrşı .kar
ş:cy' kalmalıydım. 

- Fa.kat YörUlo Ali, be.k ne
ler yap!J'or Musta.faya.. .. 

- Ona yapar amma, bana 
yape.maz ... 

- Böyle deme Memiş... Bu, 
Yörük ... Aklı yürüdü. Çocuk gi
bi oynuyor Mustafa ile ... 

- Yell(!(!ek Mustafayı .. Ben 
de yenildiğini isti~nı.m. 

r Neden? .. 
- Yörüğü, benden başka 

kimse yenemez. 
- Demek bu kadar giiveni

yorsun kendine ... 
- Evet, güveniyorum. Hat

ta, ağalar para koysun yarın, 
b~ofuı Yörük Aliye meydan o
kurdum ... Hem vallali, hem bil
lah ! .. 

- Mustafaya mağlup olmuş 
bir ada!Jla ağalar para koyar 
mı? 

- Burası doğru ... Fakat ben, 
Yörük ile güreşirim. 

- Peki, biz ağalara söyleriz. 
- Söyleyin. Ben, hazırım Yö 

riikle gtireşmeğe... İsterseniz 
şimcliden söyleyiniz. 

Dedi. Meıniş, her nedense Yö
rük Aliyi yenebileceğine kaniy
di. Her halde güvendiği bir ta
raf vardı. Çocuk eline hafif ge
liyordu galiba! .. 
Arkauaşlan, ağaların bulun

duğu yere gittiler. Merlıabadan 
sonra şu yolda konuşmıya baş
ladılar: 

- Ağ'al:ır .. Kel Memiş, Yö
riikle bir güre~ yapmak istiyor 
ve, YörüğU yeneceğini söylü
yor. 

- E! .. Güttssinler ... 
- Bu, güreşin sizin tarafı-

nızdan iddialı olarak yapılması
nı arzu edivor. 

- İyi amma, bakalım Yörük 
Ali razı olacak mı? 

- Teıklif ederseniz belki ra
zı olur ... 

- Pekala, güreş harici yapa
ıı.z.. Başa da küçük bir tay ko
yanz .. Fakat Yörük Ali razı ol
ma.:r.sa kanşm.ayız ... Düğün şe
refine yarın iki pehlivan @.reş
tirebiliriz... Çocuklarımız, hal
kını~ eğlenmiş olurlar ... 

- Yörükle, siz konuşursu -
nuz! ... 

- Hayır, siz konuşunuz. .. 
Hem bakalım Mu.<ıtaf a ile güre
şi ne olaca:k.. Pehlivanlıktlr bu. 
Hemen Yöıi.iğün galip gelece
ğini d~ünmemelidir. 

- İster galip gelsin, ister 
mağlup, güreştiririz yine. 

- Y oo... Mağlup olursa bu, 
güreşin hl~ bir kıymeti kalnı:ız. 
Galip gelirse o vakit bu, güre
şi yapa.biliriz. Ve, tay koyabi
liriz .. 

- Pekaliı... Biz, evvela Yö
rüğün köylüleriyle konw;ı:ı.lım. .. 
Onlaıın muvafakatini alalım. 
Sonra Yörükle konuştu uz. 

Diyip ayrıldılar. Yöriiğün 
köylül~rinin bulunduğu ye!'e gel 
diler. C~r da burada idi. Se
lam sabahtan sonra: Meseieyi 
açtılar. Yörüğün köylüleri mu
vafakat etmediler ve, ileri ola
rak şu sebepleri sUrdüler: 

- Bu kadar yorgunluk.tan 
ve güreşten sonra olur mu hiç? 
Can bu be! .. 

Diyorlardı. Köylülerin d~Jiği 
doğru idi. Memiş tarafta.darı 
da: 

- Ağalar, orta.ya güz~l bir 
tay koyuyor.. Ne olacak! Me
miş de Yörük kadar yorgun. 

Diyorlardı. Fakat Rospalılar 
katiyen reddettiler bu fikirle
ri. c~. söze karı.jb: 

- Durun bakalım... Bir ke
re de kendine sonna.lı .. Kendi 
kendinize gelin güvey olmayı-
nız ... 

Dedi. Cazgır, Yöriik Ali ile 
Kel Memişin güreşine tar:ütar
dı. O, Yörüğün Kel Memişi e
vire ,çevire yeneceğine kaniydi. 
Memişin arlkada.~.ları avdet et
tiler. Güreşin neticesini bekli
yecekler, Yörükle konuşacak
lar. Ağaların ortaya bir tay 
koyduğunu söyliyeccklerdi. Caz 
gırm düşünceleri doğru idi. Her 
ikisi de Yöri4,"rü yenmek için ta 
Allahın gürbet yerine gelmişk-ır
di. Talih onları başaltı güreşi
ne atmıştı. Yine Talih Mustafa 
ile Yörüğü karşı karşıya ı:;etir
mişti. Ve, nasıl olsa Yörük A
li Mustafayı l:>enzctece-kti. Hal
b~, zavallı Kel Memişin hak· 
!kı kalacaktı. Onu da tutmalı ve 1 
yeıuneli:ydi ld1 Karnaba ~iıre
§i tam m&nasiyle büyük Orta 
ve ~~tı güreşleri bir arcı.da o
larak topyekün kazanılmış ol-
malıydı. f Sm t rnı'l 
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lstanhul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilinları f 1 
lı.şalıda :razılı mevadın kapalı r.:ırfbı ekslltıxıelert hizaları.ada yazılı giii", a.ıı \"e mahallerdeki Askeri 53-

tı:ı alına kom~a yapılacaktu'. Taliplerin belli vakitlerden bir ~·<lat eıt\ el ~anunl vesikıılarUe tekm 
mektuplarını ait oldutu komisyo.cn vçımeleri, 

CiNSi Mlktan Tutarıı Teminatı lt:.te Gün, Saat ve Mahlıll, 

Kilo Lira Lira 
Koyun eti , ıso,ooa 180,000} 
Sığ!r eti, 180,000 126,'100) M/8/9{2 n Afyon 
Muhteıif nakltyllt. . 30,000 ) 2250 1V6/942 16 Maraş. 

Buıd.8.y Jr:udttıb:Qam. l,200,000 '12.,000 5400 H/8/942 15 Maraş. 

Patates 140,000 3360') 
So&tan. ıoo,oo'> 1313) 10/8/942 1~ Hadımk.öy Muhakliy, 
Ya.zl.ık sebu 161,90J .113,14!S 3907 118/942 18,30 Kanı. 
Koyun eü 67,500 6'1,tlOO 6063). 
Sığır etJ. G'l,500 43,8'15 3290) 
KeÇi eti, 117,500 52,650 8950) 10/8/94.2 15 Muğla, 

Kuru ot. '150,000 ·H62 8/8/942 11 B. Çeluneee Akcaburiaz 
Ko:vun efJ 80,000 <i0,000 3000) 
Sığır eti. 80,000 82,000 t 2400). JQ/8/842 l'l Siirt. 
Kavun, 100,000 10,000) 

Karpuz 100.000 10,000) 
Taze ü1'.drn 250,000 12,500). 5350 9/fı/942 16 Oelllxmı. 

"Balyalı samaa VGO,G99 3412,50 118/-942 lG B. Çekmece ~urıaz 
'(551 - '1837) 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün; saat ve mahaller
deki Askeri Satmalm.a Komisyonlarında yapılacaktır. Taliplel.in kanuni vesikalarile teklif mek· 
tuplannı ihale saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. (605 - 8055), 

OINSI Miktarı Tuta?-~ Teminatı ihale Gü.n, &ıat 1'e Ma1wlli. 
Kilo · Lira Li.ra. 

Hamam ve etuv bina.~ insası. 15,389,18 1154.19 11/8/942 16 Konya 
Kuru soğan. 120,000 30.000 2250 12/81942 17 Kars. 
Patates. 238,000 52,360 4430 12/8/942 16,30 Kars. 
Kuru ot 1,720000 68,800 5160 14/8/942 9 ) 
Kuru ot. 1.025,000 41,000 3065 14/8/942 9,30) 
Kuru ot. lı147,000 45,880 3441 14/8/942 10 ) Karaköse, 
tp balyalı kunı ot. 800,000 52,000 3850 21/8/942 16 Sıvas. 

Aşağıda ya7.2lı mevadın kapalı Y.arfla eksiltmeleri hizalarında y:ızıh gün, saat ve mahalle!'-
deki asl<eri satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin .kanuni ved.kal:uiyle teklif m~ 
tupla!·ını ih~e saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyooa vermeleri. (532 - 7857), 
CiNSi Jiiktart Tutarı Teminatı 

Kilo Li'l't, Lira ihale Gün, Saat ve Mahalli. 
Muhtelif nakliye tahmi! 
ve tahliye. 2,600 12/8/942 16 Bandırma 
Meşe veya çam odunu. 4:00,000 17,000 1,275 10/8/942 17 Erzurum. 
Kuyı'Uklu koyun eti. 110,000 115,500 7,025 )' 5/8/942 17 Erzurum.); 
Sığır eti 110,000 60,500 ~.275 ), 5/8/942 17,15 Erzurum)' 
Odu,n. 950,000 19,000 1.42.5 17/8/942 lG Bergama 
Kuru soğan, 36,000 8ı280 621 17/8;942 15 Bergama 
Sanı an. 400,000 8,000 r 13/8/942 10 ) 
Kuru ot. 230,000 4,140 ), 13/8/942 12 ) 
Sığır eti. 200,000 12,000 ) 13/8/942 16 ) 
Odun. 1,476.000 11,070 ) 13/8/942 18 >. Suruç. 
Kuru fasulye. 50,000 l:t,000 825 ) 
:Mercimek. 15,000 3,300 247,50), 
Nohut. 30,000 9,000 675 ) , 
Patates. 30,000 9,000 675 ) ' 
Pirinç. 15,000 8,250 618,75) 
Kuru üzüm. 15,000 12,000 900 ) 15/8/942 9 Tokat. 

Aşağıda yazılı mevadm f.a28l'lıkla ~ hizalarında yazılı gii.::ı, saat ve mahallerdeki 
askeri satın alına Jıı;mıisyonları."TJ.da yapılacaktır. Taliplc1in belli vakitlerde ait olduğu komisyon-
larda bulunmalıan. (635--&l.M) 

('iru;.j 

Taze kabak. 
Kuru ot. 
Kuru soğan. 
Koyun ve kuzu ett 
E:uru ot. 

Jllkt&l'I ~ !l'enıinau 
m..."o Lira Ura 

200.000 
1.000.000 

70.000 
10.000 

500000 

7.500 
11.900 
12.000 
37.500 

1.125 
893 

1.800 
5.625 

İhale gün, saat ve mahalli. 
6/8/942 l5 Hatlımköy Akp1~ 

13 ,, ,, 16 Gelibolu. nat". 
6 tt " 17 Gelibolu. 

10 ,, ,, 1,6 Gelibolu. 
10 u >I 1ı Gelibolu. 

Aışağıda yaulı nıevadın kapclı zmfla eksiltmeleri bizalannda yazılı gün, saat ve mahallerdeki askerı ııatın 
a m komlsycm1armda yapılacr.ktır. Tslıp1enn kanunl veaikalarilc teklif mek1ltplıırını ihale saatlerinden bir U'l 

en el alt olduğu koıxıi.s.yogc:ı vermeff>ri. (513 - 7106) 
CiNSi Miktarı Tutarı :r~milKltı 

Kilo Liroı Lira ihale Gün, Saat ve Maha!t 
Kemıksiz ko,,uı:ı dj 
Kavurm~ı 300:400,000 800,-000 35,250 5/.11/942 16 Erzurum, 
Pat.ıtes 100,000 15,000 1125 3/8/9.ı\2 11 Erzincan 
S:ıınan 840,000 2!>,064 2179,00 1/8/942 10) 
Saman 470,000 16,262 1218.65 1/8/942 11} Urfa. 
Kuru ot, 1,068 800 '14,816 ~ 4991 ıf/8/942 16 Bursa • . 

Aı;ıağıda cinB; miktar ve muhammen bedelleriyle kati teminatları yazılı iki kalem iaşe mad 
deleri 3/ 8/ 942 günü hizalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla alınacaklardır. Şartnameleri her 
gün komisyonda görUlebilir. İsteklilerin belli gön ve saatlerde Fındıklıda Satınal.ma komisyo-
nuna gelmeleri. (624 - 8134) 

CiNSi ~t«rı Ta1ım.in bedeli Kati Te. llw.1.e Y.amam 

Süt 
Yoğurt, • 

Kil.o Liro Kwn.ş Ura Kttr"§ &.at D. 
5000 2000 00 300 00 10 
5000 2750 00 il3 00 10 30 

Aşağıda. JU1h mevadın pazarbhla eksilbneleri hizalarında yazılı gün, saat v.e mahalleı•deki 
Askeri Satmalma Komisyonlamıda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyon· 
larda bulunmalan. (648 - 8216) 
CiNSi Miktrırı 7'ıdarı Tmnınotı l1uJle Gün, &ıxı..t ve Makalli. 

Kuru ot. 
Kuru ot. 
Kuru fasulye. 
Motör JtiralaWMe, ( 
Taze bamya. 
Patlıcan. 
Büber. 
Domates. 
Taze fasulya. 
Kabak. 
Baş soğan. 

• 

Kilo Lim Lira 
300,000 21.000 3150 

1,000.000 76,000 11,250 
50,000 16,300 

adet deniz içm. 2 ay müddetle.. 
4000) 

18,000) 
ll,000) 
35,000} 
19,()()(1) 
35,000) 
21,00<}) 

... .. 

5/8/942 15 Balıkesir 
17 /8/942 16 Gelibolu. 
16/8/942 16 Gelibolu. 
4/8/942 10 Gelibolu. 

10/8/942 16 İzmir Lv. Amirliği. 

.AJ;;ağı<la yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mah:ı.l?er
deki Askeri Satı.nalına lromisyonıarm&. yapılacaktır. Taliplerin belli va.kitlerde ait olduğu komis-
yonlarda bulunmalan. (647 - 8215) 
CiNSi MikttJn T·utv:n Teminatı ihale Gfin, Saat ve Mah{llli. 

Odun. 
Odun. 
Kuru fasulye. 
Kuru fasulye. 
Sığır eti. 
Kuru incir. 2 parti. 
Zeytin yağı. 2 parti, 
Kunı ot. Tel balyalı. 
Kuru ot. Tel balyalı 

Kilo l..ımJ Lira 
300,000 6000 900 
300,000 6000 900 
100.000 30,000) 
100.000 30,000) 
120,000 

2000) 
2500) 

1,000.000 70,00{) 
500 000 35,000 

10/8/tl42 16 Gelibolu 
17/8/942 16 Gelibolu. 

7/8/942 16 İzmir L\•. Amirliği. 
3/8/942 10 Çanakkale. 

3/8/9·12 15 Çatalca. 
5/ 8/942 10,30 Eskişehir. 
7/8/942 15,30 Eskişehir. 

Aşağıda yazılı m.evadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün. saat ve mahaller
deki Askeıi Satınalma komif·yonlarmd;ı yapılacaktır. Talip!.?rin kanuni vesikalarile teklif m:-k-
tuplannı ihale aaatıerindeıı blt' saat evvel ait olduğu kom•syor.a. vermeleri. (649 - 8217) 
CiNSi ;l1i1cforı Tu;tnrı Terııiootı lh<dc Gih•) Saat l'e ilfahalli. 

Meşe odunu. 
Kuru soğan. 
Koyun eti. 
Kabak. 
Taze fasulyi 
D. Büber. 
Patlıcan. 
Kabak. 
Taze fasulye. 
D. Biiber. 
Patlıcan. 
Gl1ra i binası insası 

Kilo Lin Lira 
4..200,000 84,000 4950 

900,000 15,300 1147.50 
24.,000 18,000 1350 
15,500 170lJ 127,87); 
Jl),500 5059,20 378,44)' 

1718 '912 16 Bolayiı'. 
27 '8/~4.2 16,30 Gelibolu. 
19, 8 942 15 Kars. 

15,500 5059,20 378,44) 
1~500 6231 467,33) 19 8, 942 11 
14,250 1588,88 119,17 )' 

Devrek. 

14,250 4645,50 348.41) 
14,.250 4645,50 348,41 ) 
lA,210 5603,60 42~4 ), ) 9 8 ~·12 11,30 Devre~. 

70 523 48 ~77618 19 8/~42 11 İzmir L1·. Amiı liı?-i. 

POKE I 
Traş bıçalı·la~ 
Cildi tahriş etme 

ciJdi yumuşatır. 

Her yerde 

P O K E R 
traş btçaklanm araYi 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafia Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan il, ~kll'a Geoc1Jk Paı.:lmıda ;rapıl 
1Jkhane binası, duş ve belA tesiAatı. De :fıtseeptA: jllerldir. 
~ bedeli 14115 lira '16 kuraştur. - :: , . -· ı 
2 - Eksi.ltme 10/8/942 Pazartrsi gQnfi .-t ~ Nafia V 

't'e imar ~ dnıiltıne kcımisyomı cdaıımda kapalı.,zuf mulile 
tır. 

3 - Eksiltme şartnamesi Ye buna mütefen·i evrak 121 yüz 
Jı:.uruş bedel mukabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir 

4 - Eksiltmeye girebilmek: için isteklilerin usulü dairesinde 
88 (bin sekiz yüz sekiz lirn altmış sekiz) kurUiiluk muv~kkat 
meleri ve Nafia Vekaletinden bu ~için alınmış ehliyet vesikası 
meleri lanmdır. 

işbu vesikayı alm•1k ~n isteklilerin eksiltme tarihinden (tat 
hariç) en az üç gün evvd bir istida ile Nafia Vekfiletine mttrac 
leli muktazidir. 

5 ~ İstekliler teklit mektuplarını ihale günü olan 10/8/942 
8i günü ııaat 14 de kadar eksiltme Jı:omisyonu reisliğine makbuz 
de vermeleri :ıazundu·. Pootada olacak gedkmelcr kabul edilnıez. 

Gaziantep Belediyesinden 
1 - Belediye Elektrik Fabrilı:ası ihtiyacı olan 200 ton odU 

H/7 /942 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usullle 
ye konmuştur. 

2 - thalei katiyesi 11/8/942 tarlbine müsadH Salı gWıü sa 
12 ye kadar yapılacaktır, 

3 - Bu işe ait şartnruncyi istekliler İ~letme idaresinden bed 
rak alabilirler. 

4 - Muhammen bedel (18000) lira olup muvakat teminatı 
olduğu ilan olunur. (78 

A.y a k kab•e•lar Cem iyetinden 
D UKAVVA TEVZIEDILECEKT 
K<waf ve Tf.mirci hımç bilümum Ayakkabıcı San'atkarları 

seneleri ünvan tezkeresi, Polis bcy:mname defteri, Cemiyet cüz<l:l 
llkte 8 Ağustos Cuma gum.i akşsımna kadar Her gün saat 13 ilfı 
da Cemiyet Merkeıine müracıH\tlar1. 

Ank ara Valiliğinden 
ı - Ankara - K. K.1ıe Haı<an<ığlrın ilfüak yolunda yapılacak ıı 

nal imalat ışinin eksiltmesi 3/8/942 tnrihine rastlayan P8%arl~i 
15 de vilayet daimi cm·ıımenindc yapılmak ü:>ere kapalı zarf u 
siltıneye konulmuştur, 

2 - Keşif bedeli ( 42631) llro (7) kura.5 ve munkk:ıt 

(3197) lira (33) kurııQtur. 
3 - isteklilerin teklif nı<'ktupforım muvakkat teminat me 

makbuzlarile Ticaret" Odaı;ı veslkaforını ve ihale tarihinden en 
evvel vilayete istida ile miıracaut edcı·ck bu iş için alacakları fer 
vesikafannı hamilen yukarda adı geçen günde saat 14 de kıı 

Encümen Reisliğine vermeleri, 
Bu ı:ıe ait keşif ve ı;art.mımeyi her gun Nafia Müdürlüğünde 

cekleri. (7556) ( 

.Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri 51 8 
şamba günü saat 16 da Ank:uada M. M. V. 2 No.lı sn 
komisyonunda yapılacaktır. ~·aliplerin belli vakitte k 
gelmeleri. 

OlNSI 

Santral it. 
Difinilamin. 

Miktarı 
Kilo 

20,000 
20,000 

Fiyatı 
Kuru~ 
440 
385 

• * • 
Aı;agıda miktariarı y:.ızı.lı k&'.'ıırm;ı iın:ıli lŞi kapalı zarfla 

kcı.muştur. ihaleleri 6/8/942 Pcr.,cmbe günü saat 16 da Ardalı 
Satınalına Komisyonunda yapılacakıu, Taliplerin kanuni vesikala 
mektuplarını ihale ~ .. atin<len bir cın;ıt e>vel komisyona vermeleri. 

CiNSi Mıktarı Tutarı Te 

Kuyun eli kavurm< imalı 
Sığır etı kavurma ımaJi. 

Kilo 
10,000 
10,000 

Lira 
18,500 
12,500 

1 

(645 - 7 

• • • 
Beher tonuna 150 kuruş talı- Beher tonuna 450 l< 

min edilen 15.000 ton tahmıl, min edilen 5000 ton na 
tahliye işi kapalı zarfla eksi.it- mil ve tahliye işi kapa 
roeye konmuştur. İhalesi 7/8/ t>Jnıiltmeye konmuştur. 
942 Cuma günü saat 16 da An- 'i/8/94.2 Cuma günU sa 
karada M. M. V. 2 No.lı Satın- Ankarada M. M. v. 2 
ıtlma komisyonunda yapılaeak- tın alma komisvonund 
tır. İlk teminatı 1687 lir& 50 caktır. Tem.inalı 1687 
kuruştur. Taliplerin kanuni vc-1 kuruştur. Taliplerin ka 
~·ikalarile teklif mektuplarını. f;ikalariyle teklif mel< 
ihale saatinden bir saat evvel ihale saatinden bir sa 
komisyona vermeleri. komisyona .vermeleri. 

(560 - 7865) (559 -

• • • 
Tahmin bedeli 9800 lira ohn 

4.000 adet muhtelif destere Jışi 
pazarlıkla satın alınacaktır. İ
halesi 5/8/942 Çarşamba gti
nü saat 15 de Ankarada M. M. 
V. 2 No.lı Satmalma komisyo
nunda yapılacaktır. Kati temi
natı 14.70 liradır. Talipleıin 
beli vakitte komisyonıı. gelnıe-
leri. ( 612 - 80%) 

• • • 
Tahırun bedeli 18.000 lira u

lan 600 ton kireç pazarlıkla sa

• •• 
96,244 lira 9 kuı 

bedelli Mamakta iki pa 
~ası kap!l.lı zarfla ek 
konmuştur. İhalesi 
Çarşamba günü saat l 
karada M. M. V. 4 No. 
alma komisyonunda y 
tır. İlk teminatı 7218 
kuruştur. Taliplerin kB 
sikalariyle teklif mek 
ihale saatinden bir g 
komisyona vermeleri. 

(544-

tın alınacaktır. İhalesi 5 8, 912 .--------~ 
Qarşa.mba günü saat 14: de An-
karada M. M. V. 2 No.lı Saur.
alma komisyonunda yapılacak
tır. Kati teminatı 2700 lira.'iir. 
Taliplerin belli vakitte komi~
yona gelmeleri. 

(614- 8098) 

• • • 
2000 ton saman 7/8/942 Cu

ma günü saat 11,30 da ve C:)O 
ton sam.an 7 /8/942 Cum::ı. günü 
sa.at 10 da pazarlıkla satın alı· 

Askerlik iıl 

Beyoğlu Yeril As. Şube 
Yd. Top. Tğm. H:tsan o· 

Tanyeri (46508) nin acele 
mtlrncnatı. 

naı~akt1r. Taliplerin helli vakıt- --------..--ı 
}erde Çanakkaiede Askeri Sntın Ncırlyat MDdU,iJ: M. Sarnl 
alma komisyonuna gelmeleri.1 a.hlbl: A. temaleddln sa 
P:n ti partı 'V<! ayrı ayrı tahple- Baaıld.ğı yer: (H. Bekir G 
rP. de \Nilir. (618 - 81?Sı .&. . Cemııledıi:n Sar2cr.öııı 


