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GÜNDELiK SİY ASI BALK GAZBTESI 
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iDARE YERİ 

N~:No.17 

'Ngraf : Yeni Sa:bah tstaabııl 

!l'defou : !ı&795 

Her Yerde 5 Kurut 

Büyük Millet Meclisi *' w • ' Memurlara verılecek 
' 

Yeni verilen tahsisatla Ereğli limanının temizlenmesi 
bu sene içinde bitirilecektir - Dünkü toplantıda yeni 
mebuslarımızdan Numan Menemencioğlu, Sabiha 

ve Şükrü Sökmensller gemin ettiler 
'.Ankara, 12 (Yeni Sa.hah) - limaıwı iç.inde da.ha iyi ı:ıığınr Bundan sonra Meclis, Bursa 

Büyük Millet MccliBi bugün mala.rıru temine çalışmaktadır. yollanrun yapılması i<;:in Bursa. 
(dün) toplanmış ve ruzname- Bu iş iı;;in mevcut 60 bin liralık OOlcd\vcsinin 500 bin liraya. ka
sindeki lay;ihalan müzakere ve tahsisatın !)O bin lir.ısı Temmuz dar akt:OOcceği istikraz için 
kabul et.mjştir. ayın<lı sarf~"l olduğun<lıı.n MaJıiyc Vekaletine kefalet sala-

Bu meyanda Karadeniz.de hükfunot, Meclise v~diği bir hiyet.i 'V\;reil kanun liyihasını 
se-yrüsefer dolayısiylc meınle- kanun Ia.yihası ile Duyünü U- da müzakere ve kabul etmiştir. 
ketin ıiktısadi vaziyetini yakın- mmniyc ibütç.esinden 100 bin y~ Mebuslar YMÜn EtUler 
dan alakadar eden bir kanun liranın bu iş için Miinakalil Ve
iayihası da varilır. Jraleili bütçesint" naklini reklif * Münakalfı.tı Vekaleti, Ka- otırnişUr. 
rnden.iroc hemen yegfı..ne tabii 
limanımız olan Ereğli l!ınanın
dan, daha geniş mikyasta. ;sti
fade edilebilmesi icin Karnde
niz<le yapılmış ve her ti.irlii rüz. 
garlara knrşı mahfuz limanı
mız yoktur. Yalnız ta.bii bir 
kaç liınanınuz vanlır. Başta E-
1.'Cğli gelir. Bu liman, batı rüz
garından başka diğer rüzgarlar 
ra karşı mahfuz bulunduğun-
dan ehemmiyetlidir. ı 

Büyült Millet Meclisi bu liiyi
hayı kabul ve hükfunetin teşcl>
büsünü ~dn etmiştir. Bu mun 
zam fahs;satla Er~li limanının 
tamamı busene jçinde temizlen.. 
miş ve gemiler daha geniş mik· 
yasta b:ıırmmak imkanım bul· 
muş olaC"akJa.rdır. 

. ' Hindistanda vaziyet 

Meclisin bugünkü toplantJsın
da yeni mebusla.rımızdan Nu
man Meneme.nc,-ioğlu, Şükrii Sök 
mensüer ve Bayan Sa:biha y(>o 
min etmişlerdir. 

Cuma~ 

parasız kumaş ve ayakkabı 
Vekiletler mOmeasW•rinden mOrekkep hey'et, 
hOkQmetin bu yardtmmdan asit maaşı 70 lira-

ya kadar olan memurların faydalanmasına 
karar verdi. Kararın banka memurlarına 

da teşmlli düşünülüyor 
'.Ankara, 12 (Yeni Sabah) - eşlerine verilecek parasız el· 
Sayın Başvekil ŞükrU Sara· bise lmm:ışiyle yalnız memur 
coğlu tarafından Büyük Mil· Jara verilecek ayakkabının 
let Meclisinde okunan ve bü- tevzi şartlarını kanıra bağ
ttin yurt.da. derin bir memnu- Jrunıştır. 
niyet ve inşirah uyandıran Bu karar etrafında aldığım 
yeni kabinenin beyanname- ..malfunata göre, hükumetin 
sinde tahakkı1knna çalışıla· bn yardımından as!i maaşı 
cağı bildirilen mo;ele1eriıı 70 liraya kadar olan ,·eyn 
tatbik ~killerini ve bunlara bunun baliğ olduğıı maaş 
ait kararname ve kanun la· mecmuu kadar ücr"t alanlar 
yihalarını hazırlamak ÜZPrc iotifode edeceklerdir. 
Başveknlct Müsteşarı Cemal Bu yardımın dcvlc.t iktısa.
y c§ilin riya.setinde vekalet- di teşekkülleriyle seı nıayc.si
ler miimessillerindcn mürek- nin yarısı devlet t:ıı afmdan 
:kep komisyon mesaisine de· verilmiş olan banl<alarda ça
vam etmektedir. lışanlara rla teşmili üzerinde 

Komisyon, memıır1arn ve J tetkikler yapılmaktadır. 
Kömür almıya ge-lcn gemiler , 

fırtınaya tutuldukları zaman 
Ereğli limanına iltica ederlerdi. 1 
Bu liman, umumi harı>tle bazı 
gemiler batırılmak suretiyle ka- ı 
p:ı.tılım.~=;:b. Bu sebeple gcmUer 
açıkta demirliyorlardı. Hüku- 1 

met, burada batmış olan gemi
lere ait leşleri çıkartarak lima
nı tem.izletmekte ve gem.ilerin 

cok ciddileşti 
Kargaşallklar 

devam ediyor 

Meclis Cuma gUnü tekrar top 
la.nacak ve bu toplantı ruzna
mesinde :Me!'Sin limanının dev
let' <lemiryolla.n ve limantan 
işlclme umum müdürlüğilnc-e 
işletili:nesi, mesleki teknik okul
ları açılması ve mevcutların ge
nişletilmclcri lii.yihala.rıyla Sam 
sun eski belediye reisi İhsan 
!Meli ile mühendis Ali Ragıbın 
cezalarının affı iıaklandnld ad
liye encliıneni mazbatası var
dır. 

Meclisin bunhır.ı müzakere ve 
iıxfu.ç ctıtikten somıa. 1 teşrini

samye kadar tatil kararı vere
ceği anlaşılmaktadır. 

_ı ~SYA'DA il PASIFIK'TE 

62 ioci nus ordusu · Salamon adalannda 
BOSNA VE 
HERSEK'TE 
O. N. 8. ajansı çetelerin 

temizlenmesine devam 
edildiğini haber ıeriyor 

Temmuzun sonundaçete
ler 3?00 kişi kaybetmiş! 1 

Bertin, 12 (A.A.) - D.N.B. 
n.in salahiyetli kaynaktan Uğ- 1 

rendiğ'ine göre Hersek ve cenup 
Bosna bölgesindeki hareket. sa
halarında bulunan çetderin te
mizlenmesi işi g~en hafta i~n
de de başarı ile devam ebniştir. 
Bosna.dan cehl•cn yeni lruV\ e~ 
ler toplıyan çetelerin büyük 
kısmı dağıtllmışlardır. 
Müdafaasız sivil halka ve dağ 

lardaki köylere karşı çeteler 
tarafuı<lan tatbik edilen tedhiş 
usulü binlerce köylü ail~inin 
kaçma.sına ve A1ma.n işgali al
tındaki çevrelere sığınmasına 
sebep olmuştur. 23 Temmuz
dan 1 Ağustosa kadar Sırp çe
:üeleri 3000 ölü, kayıp ve 9.100 
kişi efliı' vermi.'?lenlir. 

RAUF ORBAY 
BCıyOk Elçimiz General 

Skorski ile görOştO 
Londra, 12 (A.A.) - Pat: 

Hür Hindistan radyosu 

'Ümıt.eızlığe kapılmayın, grev 
!erle vesair auretle lngilizle.ri 
iz'ac edin. Parolamız ya ölüm, 

ya biıniyettir,, diyor. 

isyan hareketi 

Su, gelişemiyor, fakat 
aOkCmetin ne zaman 

avdet edeceği 
beUi deiilf 

o 

Japonya fırsat 
kollamaktadır 

Birmanyaya takviye 
kuvvetleri gönderiliyor 

Ankara. 12 (Radyo Gar.e· 
tcsi) - Hındistan meselesi 
bugünlerde mmetler ar.ıs. 
ha.disclerimn ön planında. 
hükmiindedir. 

Bu meseJe hakkında lngı
lizlerin ve llıhvercılcrin ver 
dikleri haberler birbirini tut 
mı yor. 

Mihver Radyol&fl memle· 
ketm kan ve at.eş içmde ve 
halkın her )erde galeyan v~ 
isyan halimle buluuduğunu 
bildiriyoı Jar. 

TOKYODA 
TEDHiŞ! 

Alman tebliğine iki taraf arasında 
göre tamamen .göğüs göğüse 

imha edilmit muharebe 

Bir fedai eski ve 
yeni Japon 

Başvekillerini yaraladı 

bulunuyor I devam 
0 

ediyor 

57 bin esir ahndı, 1000 Kiska sahil bataryalart 

Park Soowon "dmdaki 
1edhişçi öldürOldO • 

Tokyo, 12 (A.A.) - Çıkan 
bir kargaşalık sonunda eski 
Japon .Ba.5vekili M. Hirota ile 
Ba&"Vekil General Tojo beraber 
yctrala.nmıştır. Park Soowon is
mindcid müt.aamz, polis tara
fındM açılan et.eşle öldürül
müştür. Söylendiğine göre, fail 
'':tedhişçi teşkilata" dahil bu
lunmalrtadu'. Suikast, altş,uıı 
geç va.kit General Tojo ile Hi
rotanın eski harbiye nazırlığı 
binası yakınında görUştiikleri 
BJTada yapılmıştır. Kıaranlık bir 
köşeden iki el silah ablmış, bi
ri, derhal hastahaneye kaldın· 

1 lan M. H.i.rot&ya isabet etmiş, · 
ikiDoisi General Tojoyu ya.rala
JJ.U91ll'. Ayni ha.bere göre, Tojo 

(Sonu 8•. 3 S.U. t d•) 

BASVEklLIMIZ ~·· 

den fazla tank, i susturuldu, Japonların 
750 top ele geçirildi j <;tokuz gemisi batmld• 
Bedin, 12 (A..A.) - Alı.um Ankara, 12 (Raclyo Gazf-l\ 

orduları bR§ kumantlanlığının si} - Pasifikte ccr~yan eJr>. 
tıebliği: muharebeler 1.akkında bugirn 

Hava tet'kfileri ve uçaksa' ar I Uımamlayıcı bir hab ~r alınıınıa 
birlikleri tarafından mü.kem- rnıştır. 
DlE'l surette desteklenen zııhlı Amerika Bahriye ncznıeti-
Jruvvetler.iımfa. büyük Don kav- nin neşrettiği tebliı;de, C'cnup 
sinde, Kaln.ç'ın batısı.ıda 62 in- pasifikte Salamon adalarının 
ci Sovyet ordusunun mıecrmıunu TuJagi çevresindt- muharı!b"ler 
ve birinci zırhlı ordumuı k•~Y- elan devam etmektQ(lir. 
vetli unsurlarını ıiınha etmişler- 1 Amerikan hücumları 7 'e 8 
dir. Bu imha. muharebesin.de 1 Ağustosta yapılmıştı'" K <:ka 
57 tun ki.~ esıır alınmış Ye bin~ 

1 

adasındaki dilşrnan sahil b;ıtar 
den fazla tank ve her cinsten yalan susturulmuş ve ynngın· 
75- 1ıop ya ele geçirilmiş YC'yn- lar çıknrılmışbr. Kiska limnmn 

(6on~_ Sa. 3 Sü. ı Hl L (Sonu Sa, 3 Su. 6 : 

Doğu ve uzak doğu 
cephelerinin önemi 

1 
Zaımmı. 'lwr iki tarnf :icin de biıamandır. Eğer, harbi t(:ot 

mtmwk, omı" biitihı tazyil:lerfoe katlannwma.k gere1dyor<Ja. 
de;nokra.si, hc-Y il-i cephenin de sarsı.1lt'tlardaıı kurta. tlmasmı 

6.ıı üncmU bfr ödev bfüneli.l1r. 

Hür Hindistan Radyosı., 
"Hiç bir veçbile UmiUrlzli· 
ğe kapılmayın. Gerek grev 
yapmak ve gerek ba~ka su
retle İngıUzle1·i iz'oç etmek 
te devam edin. ParQlamız şu 
dur: Ya ölüm, ya hürri
yet! , dıyor. Polonya Bat--vekili General 

Skorski dünkü salı gün:ü Tür
kiyemn Londra büyUk elçisi \.. 

(&on k . 2 ~. 4 Ut) 

Dun Başvek~lette Çin 
elçisini kabul etti 

.Ankara, 12 (A.A ) - Baş· 
velul ŞükrU Saracoğiu, bugUn ____ _j 
tinat 17,30 da, Başvelt:iJette, ye· .__ _______ _ 

nı Çin Elçisi Mösyö Şanldyo·l Yazan: Emekli General Kemal 
Rauf Orba.y'ı kabul etmiştir. ---------·- ;ıon'u kabul etmiştir. l 

Yeni bir 

silah daha ... 

FRANSA İngiliz 
IÇiN iÇin tayyareleri 

KAYNIYORI -------Havre doklarına Bunlar pilotsuz 
Fnuwzıarın yüzde doksanının 
l1ir ibra.ç hnreketini bekledikleri 

haber ver.ilm.cktedir 

ve Hollanda alan· kullanılan haausi 
laıına hücum etti •eyyar balonlardır 

Londra, 12 (A_A.) - Hava Berne 12 (A.A.) - Dün n~-
nezan.-timn tebliği: redilen bir .tebliğe göre, Avru-

l!tgal &ltmdakİ J8rferd8 Salı~arşamba geeesiride oo- panın muhtelif mem.lekeU~1ne 
T yük bi.r bombarllıınn.n teşll:Uı propaganda beyannamolen at-

Mihvere karıı 
kin ve 

nefret artıyor 
:Ankara, 12 (Ra.dy'> Gazete-. 

s) - FransadA Laval1 bekl&
~ nutkunu söylemi~. 

Laval, Fra.nsa:nın kurtuluşu
nu, Alma.nynnın za.f~rmde gör
düğünü bir defa da.h."l: tekrar 
etımiştir. B~l harbe karış~ 
m1i.Dla.k şartiyle .Alnwıyaya iş· 
Oi göndermek suretiyle yG.rdnn 
iavszye etmiştir. 

• (8onu 1•. S &il 1 ıbl 

bir endüstri merkeı.a olan Ma- ı malt maksadiyle pilot.~uz sev
yalı$ l'e Reo havzasının de- keililebilen bir takım balonlar 
miryolu ve nebir miinaluü§.tın.a Jmllruulmaktadır. Bu ~alonla-

(&onu &.ıı. i SU. 2 dcJ (Sonu &a. 3 8ü S te; 

Hariciyede terfiler 
Aukaıa. 12 (A./1.) - H:ırıeiye Vekalel! birinci daitc_u°ln"!ll 

Müdürü Feridun Erkin orta elçiliğe terfi edılerek umumı katıp 
birincı muavmliğınc tayin edıJm1ştir. . 

Umumi katip ikinci muaymı Cevdet Dülger, birinci daıre u
mum miidürii Faık Zihni Akdor Ticaret ve iktısat dni:-Esi umum 
rnüdürti Bedri Tahir Şaman, ıJo~ci daire umum müdürü Faik Hü
seyin Ho~r,. protokol umum müduril Salfı.hattin Ar~l m~s_~ahat
gilzarlığa, Huc,'Usi kalem müduriö Nedım :Veysel llkın büyuk el
cilik müstPsarlı~na t:-rfi etmhJor<1lr. 

EACiLE 1 
TAYYARE 

CiEMiSI 
~ Amirallik J)ajreffi de 
gremi.nin kaybedildiğini resmi 

lir tebliğle haber veriyor 

Berlin mahfillerine göre 

lngiliz filoau 
mevcudu 

yarıya inmiıtir 
J..ondm, 12 (A.A.) - Ami

rallik tebliğinde deniliyor ki: 
Amiroallik konseyi Eagle ge

rnisDıin Akdeniz<le lir de'1izal
tının t:ınrruzu neti~sinde b. t
tJğııu esefle bildırir. Gf.mi tny
fasındnn lir çoi;ıı kurtulmu~
ıtur. Bunlw-ın en yahn nkrc b ı
lan, tafs:-ia.t alınır n.!ııımaz Jı.ı
~a.r ıedJ~crdir. Anı rr,1-

(Son Sa. 2 s.ı. 5 tel 

Koçer 

Avrupanın muazzam kıra 
ordusu; önce bu kıta da 

ve bu kıtaya nizam vermek irlll. 
yıldınm hıziy1c zafere koşar
ken, Biiyük Günc,3 Devletinın 
istilii. akınları çoktan saldınş
lara koyulmu::j bulunuyordu. 

Harp, ötedenberi bir zümre
nin menfaatini okşar veyn bal
talar, ihtirasları ve kinleri kam 
çıl:ır. Büyük Harbin de, ars"lan 
p:ıyı alanuy:ın, yahut haksızh\. 
la.ra uğra) an gayri memnun lan 
vardı, fırsatları ittihaz etmek 
isterlerdi. 

Denizin, istilalara set çekece
ği, dünya kaynaklannı paylruı· 
ma emellerini kıracağı s3.mıi 
yordu. Hatta kudretli ve 8..2.iml; 
milletlerin cihan sulanna ha
kim olması, belki zamanla mfim 
kUndU. Ancak, deniz i?ışaatı ka
yıt altına alınıyor, bir tarafın 
ileriye doğru bir adım ntıfil ra
kibin karşılıklı geniş teşebhüs
lerine yoJ nçıy<>rdu. Öbür yan
dan, Usttin bir donanma tedarı .. 
.ki, her şeyden evvel, zamana ve 
ham maddeye lüzum gösteri
yordu. 
Yarmın fıdil bir sullıu, dünya 

n'metk indtn herkesin fnyda· 
lr.tm:ı ı ı tc 'n edP • ktır, d~ 
n .yor. Bu, bP ·ı. mu.ıal bir b·• 

t on ı Sa. 3 SU 1 t!• 



o. 4 

Sanat ha isleri 

Nak ve 
lkt bae hakkı ahfuzdur 

(Arkası var) 

• 
resı 

Pirinç tacirleri 
t landı 

Gı 

0

kellefi • 
1 ta 

1 r 
fstanbul Vilay tinden tebliğ olunmuştur. 

1 - A um kamy-0n ve ğmden kamyonların muayy.en 
1 re tatbik edilmekte sa tte getirilin si mzımdır. 

i mük ıyetinin 5 - İşbu ilan tebli w at malı i-
me 17 /81942 pav.r yetindedir. 

WLl;ı>.Lı:ıanw.acaktır. 3523, 3635, 3776, 3711, 3'ı'9G 
vrenin ılk postası 

n a.,<:;a~la pl5Jta numaralar:ı 4196, 34.24, 3702, 3520, 8911, 
ynZllı kamyonlar o gi:iu sut 3714, 4047, 3819, 4294, 4.088 1 
1'0 30 da Sultnnahmct meyda- 4041, '3817, 3580, 3534. 3661. 
nında toplanacaklardır. 3759, 3414, 3923, 3.1)71, 4343 

Bir' ci el vrecıen ıni.ikelld.tye 3905, 3701, 3514. 3522, 4.108, 
t ı er ne sebeple ol ırsa ol6lm 3754, 8766, 4113, 3790, 4104 
yapmamış bulunan veya mak• 
bul ilerini tevsik edeme- 3524• 35l8, 3735, 38.65, 3 35 
miş olım kamyonlar da 8,Ylll gün 3538, 3434, 34D7, 3896, 3774 
Sultanahmeile topla.nucnklar ve 4213, 4126, 4315, 4199, 3746, 
mükellofiyete tilbi tutulacaklar- 3411, 4!34, 4218, 3«9, 4102. 
dır. 4296, 4305, 3585, 36150. 
3- --

getırm' ta ea.hıpleri hak 
kında Milli Konmme. kauunu 
a:hkamına tevfikan kanuni :tıki
bat yapıl 8Jrtır. 

4 - İkinci maciaedeki vutta 
AAJ:;.L!\:llll

0 içt.ima gilnii Olan 
ı7 942 Pazartesi gilııü saat 
14 30 da hm:eket edecektir. , .. e 
bu kane e o saate kadar işti
rfuk ctmiyen vamtalar için ayn 
ca bir kafile tertip edilmiyece-

Darülaeezeye 
yardım 

Vali ve Belediye Reisi Dok
tor Lfıtfi Kırdar düu öğleden 
sonra vRi.yette gıebriıniz.in ta
nınmış sengin tacirieri ile bSr 
gfuilşme yapm11 ve Darülfıce.. 
zeye yardım yapmaları ıçin im
kin oldnğmıu bildinn .... Tn
ıcir.l r yardım yapaeaklannı ri3y 
leınişlerdir. V erilcc:ek paralar 
Darülacezede inşa edilecek ye
ni pavyona sar!oluna.c&k.b.r 

Maa ve ücretler ya
pı an zamlar v rgıd n 
mu f tutu z mı ? 

Trakyaya iden hey·eı 
döndü 

BugÔnKÜ 
tede iye igidiyor c 

BIJUk müsalllBTB 
VB .. ruıaf d .. ğünü 

1 nQ-
uı;y:raııtıg:ını kazana 

cak bır müveyi ihtiva ediyor. 
Y ıl r ~ oksuiluk iç r sınae 

klarini ileri kl ri za 
unlan söylcrJer: 

'Bizım manımızda r m 
y pmak gunalıtı. Canlı mod li
mız yoktu . ., Bız bunları dinler
ken bıı,yilk. bir acıyla onlarn 
tırak cd z. Ccmiy t: t kfimill 
gun .k r ar olunca da
ha doğruyu, daha zcli gören 
ve yapan atkurl rın yet ti-
ğinc e y eccgıne n ·çın ino.n-
m.ıyalım. 

Halbuki bugün Al ademide 
resim edrisatl, evv c n ız 

İ1ı::i Brclımenin delaleti ile 
Feıiı t yukarıdah nşnğıya kıva 
f etini d w • inli ve bir anda De
kan kıya.f tıne ta.mrunı le uy
gun bir ma.nz ra e.ldı. B6ylece 
hi be l iği, timit tın dı~ 
bır halde rahipler tanıfmdan 
teşci erek mabedin b r mct
baline do'TU yür.üdü. Bu met.
halde dı el" Brehmcn er bir el
lerinde allar, diğ inde meşa
Jeler olduğu halde .kendisini b k 
lıy • Guro Parohita bu a
layın b ında. idi. Buradan du
yu nrı yübek, dağlar ka
d;;r b!'yük h ykeller, multaddea 
i retler buhman gen ş bir mer
dıvendaı in ler. B ·p, ve.h· 

, kor unç he elleri bit ve 
ar m lel rin sarı ışıkları 

ydın tıyor, f eri .. artecek 
b r manzara v ri} . M:ı.be
dın bUtiin altını ~ i eden 
mall2.elll geçerek 'Mj raba var
dılar. 

İşte, da.la bir kaç haftA 
KWJdih ~ayırında eanbazlık e-

·vurdağı ormanı noda 
Bir ne-Ti me19 ağacı bulunchr, ba 
ataçtan biriad kalitede "Mntar 

istihsali kabil oluyor 
uL.-.'Ll~ ... n bıldirildiğıne gb- daki Giı.vur dağı onnanJarmd& 

Anta.kya .armım- meşe ağacı bulun-

6altv s.. a &u. 7 de) 

Omuuı umum müclilrltiğü. 
~~ bu mmtakeda bir işlet
me kurmuş ve zD1La.t vekileti 
de bu ~eki ciatibsali kon 
trol etmek üzer:e ziraat emtitft
mı ın-ofe;örlerinden doktor KA
zımı ormana göııder:mişt.ir. 

İlk tccrübelenlezı alnwı ne -
ti ler 'bu ınanta.nn Avrupa 
mantarlarından QCık da.ha. '_gi 
e\\safı haiz olduğunu ortQa 
koymuştur. TetWhta eheıiı
miyctle de\ anı olunmaktadır. 

Ald.lğımız rnalftm ta g"ire 
Alemdar Kızılay Şulv'..filnin Sa· 
cıcybunıu Park no unda 
22 Ağustos güııiı te . p ettiği 
Bliyük Mlieamcre ve mnet • 

ciinii hazırlıkları ona ermi 20 tarz~ 
tir. Bu meyanda momlel P-tin Se.hr 
kıymetli san tkfuıJar: dan .Mü- e 2 
nir Nurettin, .Mibeyyen nar 1 
Komik Bümbüllü ve !tf'k dlUJ a· 
.rı, Dijnya büyük adanıl rı t k
lıt revüsü ile meşhur R ıh n· 
ce saz. Hokk baz; Can t c ra
göz, Varyete numaraları ~ ılli 
oywılar, Zeybek oyunları ve en 
nihayet saat 3 ten sonra ba
ha kadar ca7'? dans eylenceleri 
takip edecektir. 

----"4mc,----
Manda hırsızları 

Kağıthanede bulunan man
dıralar:dan birinden iki manda 
çalan ve bunlan Kaıılıd rede 

1 

k ·p satarken yakalanan Nec
det, Hüseyin, Necmi, Rasnn ve 
1.'Iehmcdin muhakemesıne dün 
2 inci Asliye cezada balnlmış 
netıcede mu.ha.keme fla.l ıtlerın 
celbi için başka bir güne bıra
lobnL~. 

r=HİNT ESRARI 
den lmşinıin av ilığı SinanMJ 
göbeğinde, w. ısmmdeki ma
b un hnzurunda ve doğnmun
dan on yedi sene nra böyiece 
pren le ahyordu. 

Üç b mm mabudmı 
bııztıruııa çıkm:ı§ o u Guro 
diz çölı:mfia o amk rens Haz.. 
retlennm sagmda yer almıytı. 
Gende Brehmenler sıralanmıt
l&r v ıIWlor eöyJ.cmeye kopl
m ardı. va. mabada ha. 
eden bu ıl iler pek acıklı, 
hazın. 1 A idi. 

Bu mahed'n beo~ 
!"lnden ır perde çekiverdi 
Böy hatla Guro mabedde 
bulunan diğor inanlardan ayn 
lryord.u Diğer bendeler birta· 
kım ~ Dlei&leieri tut ...... 
dular ve mabet sapee•, tlbıek 

bir ölüm ~ığına boğuldu. 
Mahunt yam il&hid ttç bafla 

ve bir çok elli bir mabut heyke
lının arkasından çıktı. Kabında 
oymalı, eSki bir çekmece ta.p
yordu. Bu 9'kmeceyi kara mer 
mcrden gayet al~ bir masa;. 
mn tistüne koydıı. Masa Siva 
lıla.budi.ın tam görtJ1 önünde idL 
Ferhat hayretle masaya bakı
yoı:dıı. 

!labnnt geri çekilince Ouro 
Prohlta HAşimin evlatlığına 
diJndU. Ciddi, ağır bir sesle: 

- Efe1u:Um~ dedi. Tepeden 
tıı:ııağa kadar yalnız mabudu 
R.zamı d~erek ayağa kalk ve 
bütün arzulardan münezzeh ol.w 

Fedıat, kafaama P.rens1i!i 
~ koymWj. hükiimdarlıla 
benUn,aemiş ohnakJa beraber 

t r) 
dı~ 
nr. 



1921 yılında 6se enflasyon n 
haddine va.rdıı!l zaman bu ( 10) 
bin kuronluk Avu ::turya baıık
notı n.nın kıymc.ti ancak ( 0) 
lsvıçı\3 s:ın.t.:uiııc t.clta.bill Ye 
teadül elliyordu ve bu nı k
tar kuroola y.alnız b'r ckın k 
sam.unu ..•. .ı.tııı almab"lıyordu. 
N"teklın A an markı i :.n de 
bôyl ltlu ı (1922) yılında 
(2.000.000.000) Alman m tkı 
rnııkabilınd.e dece b r mekt -
bu ccnc'bı d1yn.ra gci::ıd recck 
bir p u a mab;J .} ordu.'' 

Lstıe bugün b • yaş~yan brr 
nıeslin ~i bu tecrübeler
den 1939 yıill:d!ı. ili nu
maralı cihan harbi ~:lıyınca 
.ll.Ym hat:ı.ıara ilşrr.en k içııı 
A. Tuleki'nin ileriy.c sürdüğ;i fi
.kirler .;"'.R.rllllci yazınm ~·zuu
nu teşltiJ edecektir. 

[*] Bundftn ev~ ki -azlbr 
8, 9, 10, 12 Ağıntoo ~.ril;U nas
~ ~:mrşttt". 

k ve bc-ı;;cr b:.ınr3 
tı L in! k hah• 

1 kurtulamıvacaktır. 

Moskova, 12 CA.A .. ) - Öğle 
üzeri o edilen Sovyet tcbl fil: 

11 A - stoo b' ·, kıt rı
nuz K tskaya. ÇC".TCS:ude, Ko
telnikoo .. ~ oomp bıbzmda 
ve Çers.lmya, Ma.ykop ve Kras-
nod:ar oolgclerinde dü.şmazıla 
muharebeye dev. tmişlerdir. 
Cephenin ru.;._ :kesimlerinde 
li;r eg.i.şıkh.k olm:unıştır. 

l...ondra.ya Göre 
Loru.Ira 12 (A.A ) - iK:ıf

.... ,y Al.mruı ha.t'clcii.t.ı üa!ıa 
faziaı lııh"1Şaf etmi.ş bulunnı::ı.k-
1:&.dır. Ruslar Sta.lingradın gar
bmd.a · dctli · r ukavemet 

t ıncıdc - 1 goste.rmcltcdirlcır. 
hii um tJ.r. y ,. • • 

Co tz· hcd ıere, Havre 1 iT a da dok! l''d \ie Ho!lındada uçık 
a.lanh:ı.."lll:.ı. ı.1.1.,.--uzn edJıru~r. 
~ ' c .ı.rckctlcrindoo 1$ 

bomba ıç;ıgı:nız lmyı.ptrr. 
Cer-ilim G41rc 

im, ı2 A.A ) - D NJ3. 
aj:ınsının oğrendiğine gö1·c 1nr 
:;'.liz 'bomba uç:tldnn, Ahn;myn. 
nın ş-.:mal batı sahi.l arnıe yapı

t - lan tesirs..z ız'nç kınlaı'.ında.n 
sonra, dlın gece b:ı.tı Almruıyrı.
da b: r ·· etmi~ , 
>angın ve ımfilak bam.balan t-

1 
mışlanitr. 1 

1 yerleştırilan prop%4,"'lll1da i a
ğıt:arı otomatik :b:r iı.lct vnsıt~-
ıyle ·'ıy ~- l?.u-

tun afetler yerden husuşi bir 
e1ektrik -e!h<triyle i edil: 
.n.9ktod,ır. Dfüı S"1hah lsv.i nin 

· n.l lbö böy.le bir baJon-
cla.n bwer.ce prop:ı.gruıda bo
ynmıamcsi n.tılnuştır. Gerek l>u 

v , c bunları 
tii.n balon ,şimdi :içre zabı:ta· 

smııı eli.o.de bulunuyor. 

!Yüz & tmıQ ir s 
:c:a tıı-m _ 1 

Galntada Balılresfr otelinde ... • ışa.nt ıntla B l 
sokagında 22 .nunı r .a oturur: 

rshur bıka.lılar ~ Ahmı>t 
dün gece N ruıta .ı · Madal-
Y :ı soka '.Tında henuz sa l'lll
mekte olan bıı· bınrı:v:ı. r,ırerC'k 
öteberi ~alıp k çtı.r!~:n bt'keilet· 
tarafıutlan yal~al.mını§ ve poli
se teslmı edil ti§ r. 

Kafası µllarmş 
Ba.kırkoyruıde 'K.wt:ııtc.ue tn · 

cirli cadd de 91 1 nu.:ıinrad .... 
ctaran Si.ücymanın 14 yaşlarm
daki oğlu Samı dun b.ıd m a~a· ı 
cınclıı.n dfu k k 'f tası kml 
mış ve baygın bır haIJe basUi . 

nneye kaldrrılı-:ııştır. 

mı atiretcn bulwın.rı im is
mıntte bırı !!l g ce ~ zlıı saı
ho~ bir halde otele dönerken 
rebınde bulun" :ir para-
sım rptırmı tır. . 

Zabıtanın y.ı.ptığı tahkikat 
ndtccomde sın .n ~ ~tar ve 
TaHl.t Uztm y ısmindc ıki kişi 
~ rumı bu f>a1ııs 

hr üzerinde bulun 1 r. 'lfa.h-
k ikn tn devam olunmaktadır, 

Düşerek .varal ı 
Yenışehirde Hncıahmet cad

desi Alı ağa sokağında 29 nu
maradn oturan Pa'!'Ulvot .kızı 1-
rinı dün oda pen~rc erini siler
ken ~ağı diışerck agırca yara· 
lanmıştır. Yanılı hnst:ıhawye 

RK VE COM URİYETi z· A 
unılqş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.0 O Tilr. 

Şube ve Ajau~edi: 265 

1 

H 
in T banc 

._ _,_.~., ... -r el,. · ı · n ~· o -
dukları nümayişler yiizündcn 
vaziyet birdenbire cid·iileşmiş-
tir. • 

Belediye dairesi çık.m bir y lD 

f!1ll ue "nde .kısmen l P 
o1mu tur. 

İrat ver nleri te~ il büı o•mn
da da y gltl çıkrnı,,, ba ~ok ka-
salar y,ağma cdilmi br. . · 1 

Polis ve askerleri kcmdılerını 
m~d:ıü etmci: i in bir -çok de
fa.l::ı.r.h:ılka karsı rıtecı nçmnlt 
ınecburivetinde kal ruamır. 

Bir mfulümnn poli 1 miifeH:
Eıi muavini galeyan içinde bulu
nan halk r fmdan ol r: 1-
müştür. 
İp "k er m:ıcl ;ıle ta!ebc 

nrasırub bir çok te kifut yapıl 
mıştır. .. 

St.eınn her taraf md:ı 3ık .m 
dürme emri verili:n"şt"r. 

Selıre :nühlm. mikrnrd nskc;:-
ri trucviy-. lrıtaıan iştir. 
..ker~r ~·r :dahilinde devıi~e 
geı.mekted irler. 

E.orn.ba.yda 
Bombay.12 (A.A.) - ~ ı:ı -

dilen tebliğde şehrin uh oeh f 
noktalarında J·argaşaMtlar r. de 
vam etüği bildiri ktcdir. Sa .. 
at 17 ye kadar silah ntcşiw ye
di kişinin öldüğü e 12. ~~ 
yı-ı ralandığı ihaber vcrihn' ·/ ır. 
Nümayi ~ner yollarda bar t- ı 
la.r lmrmak '6Ureti)le seyri s· Ct: 
:rı? mini ohrıa?;ı cıtlıt1 l rd11. 
Dn"'krı 'erlerde de lis r taş 
la lır. 

y y -

sr ı 

Be-rliıi~ Göro 

dığı 
olan 

. ba.-

Berlin, 12 (A.A. - İngiliz 
donanm..'"l..~, Eh~le t.'ıyy:ı.re ge-
misinin tm~·yle t :ra.re ge-
m· me\ tmwı yarısıın kııy
tıct:mi."cı t"r. 

ye dm· Courageus, 
G ·ou.:;, Axc Royal, H:e~os, 
U.J;° ~. I'Jhnyct Eagle ta.yya
re g !ıileri batmıştır. Bu suret
le İncil.iz d<>Il!lll1lUSı byyare 

erüıden y:ı.rı:;ını kaybet-
. oluyor. B yıplnr orlern 

lı:ı.rpte biliıass::ı. k ld"ni hisset
tinn.ckttdtr. Çünkü Prince of 
~clles ve 1~ "' zırhlı! nıun 
h:ıtması da. ~ etmt ir ki 
kuvvetli hr hava himayesinden 
f yd.ıt.1 nmıyan sa.ff:ı halı.> ge

ri dli..">ma.n tayyareleriuin 
bıicumuna dayaııa.mrunaktndır. 

" 
" ,, 
" 
" ,. .!3 ,, 

ıo " 

- ~, t;:nfı 1 ınc; de -

:dın yamlıdır, f t p.ra.
cmnriycti h:.kkıııd..ı. ma-

u...u.~ .. .,ktuf..r. 

-···-ese etler· 
Lrodra, 12 (A.A.) - v· inin 

Amcı ikadt-ki el ·isi, ."' ı. a -
V.i.şi rnüııa ... b""tleri ti~1..rit~de ~
merlka lıariciyl' nn.ı'rı ıle bır 
konuşma yapmı~r. 

iman mütiafaa ı ons }'İ 
yıd ro h sarl işler· ni 

müza 1e :c etti 

Devlet Denir Yol! n Sl\ ı ııf.clye i~m. t 
~-'1~~ =--•"""ücr 0 Hnydnrpa11da. Drr.tc.eı Imat'Zl............,.. ~~ ... 

nni.dlldükl ın. milr ıı::ıtlcırı 

da Oz 
saldırm 
neden 

SA A 

taş m ya1 
inde kam"' 
bu undur ~ 

mObah olsun· 

F!ü.Z • i "rr:n ' ~ 



Sayfa: 4 

YAZAN: M.S. Karayel TE.1' RiKA No Hl5 

YÖAÜKAL 
Nakil ve iktibas hakkı mah~uzdur , ... ~ti 

zaınıftı. Ayaltbı.n ve, alttan kar Fakat, bu, n.8.ralarda yorgun-
Güreş hakiltırten uzadıkça. U· 1 - Hayda Yöıiik be!.. 

ma.karışık giren güden güreı; hık, işDhasızhk, hızsızlık vardı. 
beşinci saate day.uımıştı. Ben- LA.f olsun, hareket olsun diye 
ber.lilı: kanaatleri çoğalmı§t1. E- &tı18Jl nAralardı. Yörük Ali de, 
ııasen va.kit geçi.yordu. BaJ) gü- mulm.be!e ediyordu: 
reşlere meydan kahnıya.caktı. - Hayda, maşallah be! .. 
Daha ortada ba!ıaltı galipleri- Nilıayet ilıi pehliv= gilreşi 
oin güreşi ol.a.ca.ktı. Ha.kem hı>- ayağa day~. Birbirini bas 
yeti birbirleriyle koouşuyorlar- tınımıyorla.rd.ı. Bu hal iki peh
dı; · livan yorulduğundaıı ileri gel-

- Güreş bershere dayandı. miyordu. GÜI"e,'l lıızlannı kay-
Brbi.rlerilli yeııemiyeeekler ... betınişl.erdL Altı saattir dur-

- Biraz daha güreşsinler ba- mada.n boğuşan bu, çiftlerin lıa-
l:alım... reketler;i monotonlaşmışt:ı. O 

- Va.ltit kalmıyor... Ronra derece birbirlerinin kolpohnnı 
hı~ ı;ün"}lere meydan k:ılnıaz... anl&mJŞlardı ki, biri d.'ğer:nin 

Pomak Deli Murııt, Arna\'Ut- oyununa düşmüyordu. Altıncı 
' "l!lıın:« hita.bcn: saat olunca, Soytarık Hasan, ha 

- l'~ta! .. Bera.bere gidiyor kem heyeti arkada.şiarına : 
gıır-eş . Y enemiyecek Yörük, - Gün~ berabere bıraklyo-
ŞahıYl7.adEY1··· I"lll, değil mi? .. 

- E\"et ..• Bera·lıere gidiyor. Diye sordu. Onlar da: 
Yazık "Jdu oğla.na!.. Inkisar - Hayhay! .. 
h yale uğrayacak diye korku- Deyince, Ca.zgın filin ça.ğır-
yonım . Bütiin u.~talığını sarfet- madan eınI1ivalci yapmak üzere 
ti . Fakat bu, Şahinzade çok bizzat meydana yürüdü. Yet
~ıımandır. Bu, herif de ba~ gü· miı;lik bir ihtiyar olan bu, Sul
r. ,ıE'rw bcla..•ı olacaktır. VaUah tan Mecit devri ba.~ pehlivanı 
c.-ok ııı.,..,·ajırır bu herif adamı... upuzun boylu, kalın kemikli, 
Görmuyor musun, nasıl keıllu- tıop ve a.k sakallı , pot.urlu, ca
y<>r kend:ni. . Hiç açmazlara düş madanlı, bolca burma kuş:JıJı 
muyor ... Dii.-.~ bile çabuk ya- ı diri bir adamdı. Meydanın er
.kasın: kurtarıyor .•• Sonra çok t:ı."ına gelince, kolunu havaya 
8ağla b:r molla be! .. Tam fotla- 1 kaldırdı. Eliyle davı.ı.lcu ve, zur
•1111J'< "' j"Rqt:p ıp;ıWJıı;a!l[ ~!H ···ı~ nacı çingenelere işaret etti. Bu, 
da gibi boğuşuyor... dur ve sus sinyalı idi. Çingene-

- Yoriık Ali de kesilm~di .. İ !er, Jı:ı.raretli hararetli çalıll"l<ır-
- Kesilmedi amma, kaç pa- lren birdenbire durdular ..• Za-

~ eder ... N~~aye<t bc~bere ~- , ten çiııge~eı~.r de_. yorulmu~tu. 
diyor »~te gureı;< ••• Şa.lıi=c!.:yı, Altı saattir üfleyıp tokmak çn
bozuyor woaıa... N~ticcyi gcti- lıyorln.rdı. İkide bırde zurnm.ın 
remiyor. , Görüyon.'Un ya n.ı,.ıl sesi : 
k,nlkıyo,. ~ınza~e a!-tı.n<lan._.. _ Tarata, nay! .. Nay, ııay, 
llulun b.'lj;"ları c: ozm<"'ını b•lı- . n.•y! .. Tiiiii! .. 
yor... . Diye uzuyor, pehlıvanın kula-

(,ureş o!\ be~ dakıka k_ı.dar ğına bir şeyler fıstldıyormu~ 
,., . anı ,tıtt.ı.. HW<ı:m h.~y_etı be: gibi söylt-niyordu. D:m..ı.lculıır da 

rabc,rlı~c karar 'erııu .. U.· C~~ zıınrnn•n alıenı:me uyamk: 
pn 1,aı-iırdı. Cazgır, Çalıgın ~a.- \ Dnm dum! .. 
tundan ayrılırken, Çalık: 

- Bt:Z'li bere bıraktıracaklar 
~.. Olm:ız de bari... 

- Bakalım , ll(' diyecekler de 
<>00 gore ... 

- Aman 1J...re et usta! .. 
Dııye yalvarmıştı. Çfuıkü Yô

ruk, gti1't'şc hakim<li. Belki has
mını b'r taraftan kaptırırdı. Ça 
lık, üzülmiıştü. Fakat hıısmıııın 
ela belalı olduj'.unu biliyordu. 
Cazgır, hakem heyetine geldi. 
'Hakem heyt tinde ihtiyar peLli
vanlanlan Soyta.nk Hasan, sor
du· 

- Cazgır, nt' dıyorsun gü
ıre<ıe 7.. 

_ Y<tnllı ..A.l ı.t..ı ~ 1 .. u. awcl)iJ· 

;yvr .. 
- lyı aınma, güreş uzaılıkça 

uzadı. .. Bru;ıaltı gün-şleıi var 
daha!. ~ meydan kalmıyor. 

- Da.ha 11kıı..-ıma çok vakit 
t•ar biraz da.ha yiln'şHinlel'. 

Dıy!' Jı"n11,11rlarken. Pomak 
Oclıi Murat ta hakem heyetınin 
bulıılhlui;u yere geldi. ArnaV'ıt
ofl.ı da. M uı s t ta giire~in be
rJ:N>ı ... bıralıılmasnıı ıstiyorlar
dı l'PL Murat , hakem he.ı-eli ü
z.t·ı""lndc tt·~ir )'dpo1a*a ko~muş
tııı. Mur:ı.t , derhal konu,malara 
miı<fahale ett ı ve· 

- HaNın ı~ta' .. Yazık bu, 
y.,rü •c re! .. Giiı'e~ h'ikımdir 
bı,, .;ıwuk.. . Bu-akın güreşsin
ill.-r • 

l evin<<I'.', Poytank: 
- I}, amma pehlivan! .. Son

ra fJZ ne ,-akit giireş yapacak
mn>T! •• 

- Dah. v.lkit var... Sonra 
tu. J?Ür<'Şt çabuk bitiririz. Ben, 
Arnavutoğlu, çabuk güreşen
IP.rden.'.z. , Ka.va.ııoğlu olmuş ol
Ba, Anı boğ"lu olmuş olsa o va
l<i1 ı!Zi'.rdı güreşimiı ... 

Pekill amma, böyle dü
fUIU•ıek <k•ğru dt:ğil.. Ne bilec&
i;'ız sizin 1;abuk bltireceğinizi 
ist 

- ..... 
Qı<lj\lr da müdahale ettıi: 
- Şw·aJa alu sa.ate ne kal

dı ki~ .. Bırakaluıı altı saati bul· 
eıın . • 

- On "aan de bulsa bu, gü
~ böyle gidecek ... 

l'eyirt•iler, is;:i sezdiklerinden 
tıağınşıyoda.rdı: 

- Jkrnlıtte yok. .. Y enl'}ince· 
ye kadar devam ... Güreş istiyo• 
rın. Beraber olmaz. .. 

Seyh eder, bu güreşten zevli 
duyııyoı:larılı. Çünkü güre@ beş 
bu~ıık saat sürdüğü halde hiç 
bil· vakit lıey<>canını kaybetme
mıştıi. Domuzuna bir boğuş olu
}<ıniu. 

Nib ay,.t ha kem heyeti birçoli 
Feyirdilerin de bnğırma müda· 
h:ı.lekıriyfo gü~i bıraku. Altın· 
cı ııa:ı.te kadar beklcmeğe karar 
VC'l"di. İki haıum pehlivanın bu, 
konuşmalard.uu haberi yoktu. 
Onlar, habire boğu.'jOyorlardı. 

• Her iki pehhvan da giin!ı>in U• 
zanıasm,lan rlolayı kıpkırmızı 
olmuşlardı. VUcutla.rı ciğere 
dönmü!ltıi. Ş3hinzade vada bir 
açılıyor ve, çı.rpınanı.k rıAnı. sa• 
vııruvordu; · 

- Dum! .. Dub.,.dum! ... D-mı! 
Diye tukmaklaıiyl.e J*hliv<ın

lıı.nn sanki asab meı kezlerı Ü· 
zerine daı bele~ vur.ırak talın
ke çalışıyorlardı. Bu dA"\'Ull'tl· 
!ar ve, zurnacılar yaman adaru
lardır. Sonra da tam pehlivan· 
dırlar. Pehlivanlano a.sa.biyle, 
hareketleriyle berabc-r harekı:t· ı 
Jerıoirlcr ... Pehlh·an. candz dfü;
lükçe, on.1.'.ı.r da can.sız di!r;er
ler. Sanki davulcularla ı.urna- ı 
cılar da beraber k:ı.lmak zoruna 
düşmüşlerdir. 

Soytank: Hasan, davulcu ve, 
Zllrru:ırı1ıı""' ni ...... llM'O.'h·-· _ .... .,&.u-
runca ortalık durdu. Yalnız iki 
pdıhvanın birbirl<:rine gin r
ken hareketlerinin ~iddetinden 
Jıa.,ıl olun gürültüden ba~ka 
ortada lir ses kalm:ımıştı. Soy
tarık Hasan, iki pehlivanın arn
sına gir"crek ayırdı ve ı;unları 
söyledi: 

- Pehlivanlar, tam alil sa
at oldu ki, gü..-eıııiyorsıınuz: .. 
Al<.'}alD olmıya başladı. Daha 
baıı güreşler de var ... Y eti'?ir bu 
gür~ sıi7,e! .• Sizi berabere ayı
rıyoruz ... 

Deyince, Şahin zade: 
- Bıralon bi7J giire.'limizi a

yırdedellm ... 
Dedi. Yörük Ali de: 

- Usta! .. Bırak, güreşelim .. 
Diye mukabelede bı.ı.lun.du. 

Bunun ürerıne Soytank Ha-
san: 

- Olamaz. .. Giiret<;niz denlt
leşti. Bundan sonra yııpacağı
nız güreş beyhudedir. Sonra a
yirdedersiniz güreşinizi. .. Er 
meydanı ortarlıın kalkmadı ya!. 

Diye L~rar ettıi. Burulan Sün· 
ra iki pehlivan da ses çılı:amıa
dılar. Onlar da güreşin denk· 
leştiğinılıı farkında idiloc. Bir
birleı<iyle mwıafııJıa ederek or
tadan münazaasıs, nemketle 
aynldılar. Bu, güreş Yörüğün 
ilk benı.bcrlik güreşi oldu. Mey
dandan bir ~y a.Jmadan çekili
yordu. Fakat Yörük Ali, meyus 
değildi. Çok çetin -re, ba.şaltJ 
güre§lin başı. olan bir adamla 
boğuşmuştu. Sonra. da, şimdiye 
kadar boğuştuğu pehlivanların 
en mahir ve ustasıydı. Lakin 
Şalıinzade elnir iQindeydi. Fev
kalAde üzillınüştü. Ne de olsa 
yem yetıişınİJJ bir 90011ğu orta
dan çıkaramıunı.şb. üste de e
zip hAkim ~- Şa-
h:inzade, Kel Heeanın yanma 
geldiği zam.an ilk ııö:ııii şu oldu: 

- Hasan, ~ ııu 
çocuğu meydandan be! .. 

Ha.san da: 
- o senin söyledlğWı gibi bir 

çocuk değil. .. 
- Evet, çok sert. Ten; ve, 

mıı.!tir bir pehlivan!.. Fakat~ 
· oklı!a be! .. 

· - Böyle lfonuşma pehlivan.M 
Hakkını ver ... 

- Veriyorum lıakkını ÇOCU• 
ğun ..• Doğrusu pehlivandır. 

Dedi:. ~. bağırıyordu: 
- ~ b.lanlar mey

jlana! .• 
(Arkuu \,r) 

11.ENl SAllAU 13AGV8rOS ıııtf 

111 edileceklerdir. 
B - Gedlkli okuluna giriı ~haddi btrlııci oınıfa 12-17, ıl<'~ 

nıfına lS-18, Uçüncü smı!nıa H-18 r;ıılannda olanlar k~uı tt! 
!erdir, ~ 

3 - lstanbul ve civarında bulunanlar btanlıul Iı..ıız K"ıuul3• 
f3\anbul haricinde bulunoolar memup oklukları Aakerlik S\1-beltrı:ır fi'. 

caatları. 

==4==K=a=y=ıt=m=üd=de=ti=· =2=0=A=ğust==os=94=2=ak=§=run=ın=n=k=a=dn=r=cl=ır=. =~ 
Ayakkabıcılar Cemiyetinden : 

,. Kunduracıların Saya ve Kollu makin<'lerine m::ı.kar:ı tt·v:11 r6" 
tir. Unvan tezkPresi işçi k:ırne1erı Polis de!terlcrile birlikttt 13/8/94.ı 
sembeden 22/8/942 Cwnnrtf'si gününe kadar Cemiyet Merkeını<' .nıtı 
ları. 

Philip size. ·bu güzel radyo '~hisarlar U.Müdürlüğünd~ 
harikasını taktim ediyor 1 - Keşi! ve izahnamesi mucB.ı i nce id::.treıniz.in Kabataşt;, Lt'"'"'11 

bcsinae yaptı.racagı b.ırici boya ' 'e b;:ıd.ına işi JÇık eksilttrıe !':Uft'ttlf 

edilecektir, ,. 

lliDzeı se1111. remız seaası. ıew1111Ukle 

verimi ıau ahizenin l>asfıca ı llususı-

11et1erfdfr. Vafllt lls11belmeclen ıau 

2 - Keşif bedeli (8373,23) lira muvakkat teminnlı \6~0 ı.r"' 
3 - Eksiltme 25/8/942 Salı glinli s.ıat 9.30 da Kabat .. ışto Lt·V•ıJJ 

besindeki Merkez Alım komh:yonunda yapılacuktır. 
4 - Keşi f ve izah.name (4.2) kuruş mukabilinde sözu e"t'(;l·f'I fJ 

alınabilir. • • 
lrUcOlc salleserı 'tecruıae ediniz ı 5 - 1stckhierin Eksiltme için tayin olunan gün \ e ~rı.ı ıtt ~ 

venme parası ve ıartn;ımesinin F ... fıkrası mucibin1.·e UıYı ıun ı1· 
1n!)aat şubesinden alacakları eksiltmE'ye işt.irdk vc-::.: ika:-;ile bır1ıklt ı:-

Gayrimenkul Satış İlanı 
/stanbul Emniyet Sandığı 

Müdürlüğünden: 
Nl'ylrc Mı'.lzelıhc. ı:ar Jnı.,r, 2S81:! heşap nurtıtııro...siylc Snndı~ım11.dan 

ald ığı 950 lire.ya k..ı rş .. Bt"yc .gl urıda Kuloglu mohallcsınin Ktılhan;ıta KUlhan 
sok~G: ı nda kAgir ev& birin Oer ect"dc 1ootek etmı ~t..::r. 

Dosyada me\'"C'\.i"' .... .,ıı k ~ych s.ureünde mezJtUr MJJJYHılt·nKulün ' 1Ayn1 
seu:t. ,.. .. .,......,ıc ve Ai:a Kulrut r. sc.-k:ığında et>ki ,-e :veni uu lın,·ataj 7, Jl\tr~ra1ı 
arkan 5,44 ~lın~lf"ll yl.ıl t'- g.-.1ben 41.42 cenubeıı 11 ile :ınc.l,dut 157 n'let

re 50 desi.metre n:.urabbru rnı~tar ında k.Agi ı:- e\• , oldugu bey&n Edilmi~tir. 

İkraza esas olan rr uharr..min rap.:>ru macibJnc·e ree-zkUr evi.o umum me
suhas ı 157 ınetre murabba ~ olu{' bunun 70 metıe ~u~<ıl_,b;;ıJ kısmı üzednP 
k!ıgir çatısı iil~~ p ık? buçuk katlı ev yapılm.t}tı~·. 

Birint'i katta 2 c.rl , l rı•fa , 1 muhak, 1 he1fıı, ikinc·ı kııtu;; 2 odn; 1 ıofa, 
ı hela ve terkos ve t:lt.,.:tı ık te!i!satı rnrv<:ut olu~ tl!'tle.K ... >•·run krıt ta\•an 
arasıdır 't 

'Vadesinde bvn:; \Jn ve:-ıln; ~rrttı o de-n dol<t'.'') y;ııpılcırı ,.ıh.Jf- uzcrfrıe 3162 
numaralı kanunu!" 46 1rn tt: rırldesinin matufu 40 Jnt."l marlde ın(' trore ı"t1l .. 
ması icabcden yuk tTJda. ya-...:. kft"!}r evin t.;..,tı~~Jl bir buçuk oı; n1üddcllc 
açık arttırn1aya konmu._ .. ıur Satış Titpu sicil k~ydınc.ı gOıı. ydpljn)aktndır. 

Arttırmaya girmek lstiyeL ( 5ü(ı) Ura pey akteri \'t-recek1ır, lVıılli b.:lnkala
rımızdan birinin ten1invt m~&ı.tubu d~ kabul olunur. Bü·iKmı~ btıhin ver~ı
ler belediye resı:m1~t1 ı lc tel!Mıyc rüsumu b<ırçluya 'ut tir. 

Arttırma şartnam .. ı 18/81942 tarihinden !liba"'1! tetki• t\mek ı8ti· 

yıe-nlere SandıK Hukul: i."}lCı.t: 5.ervlı:inde açık bu1undurula(nkt.ı.r. Tapu sicli 
kaydı vesair lÜLumlu iı.ah&t da ~rtn.ınede ve takıp duı-yasınQ;, v:ırdı.r. Art
tJrrnaya girmiş o~nlar, bur.lilrı tetkik ederek satılıin çıKruılan gAyrin1tn
kul hakkır;.da bet' şeyi öe,renmi-; ad ve telakki olunur. BJrıncı .aıi1ırrr'.a 
19/10/94.2 tarihine tesadul eden (P:ı;1arlesi)) gür.i.l Cago'.loıııl 1ulda k!ı.ln 
Sandığımwla snat 10 dan ı~ ye kadar yapılacaktır. Muvokkct lhale yopıl
ması için teklif edj)ecek bC'delın terc;h.an alınma~n ><:abede-n g~yrimcnkul 
mükellefiyetile sandık ola1..~gın 1 tanl:ımen ge('mçiş olına'il şartDr. Aksi tak
dirde son arttıranın ta.ıhhı.idU bilki k.ılmak şartiyle 4/11/942 tBl"Jlıine mil~· 
dif (Ç•1"$81l!ba) günü o)'TIJ m>halde ve ayıu ... ttc son arttıwı••ı y&pıh
caktu". Bu arttırmada ıı~·)rımenkul en çok arttıranın ü~-ttınüe ~ralulacak

tır. Hakları tapu sicillerılC' ı;ahit olrnıyan alAknd;:rlar \·e ittJfak h.-:ıkkı sn
hiplerinin bu hak.larmı ve hu'3usiyle faiz ve rr • .ıı.arife daır ıdd.inlarını U6o 
tarihinden itibaren 20 gtin içlndt- e\'rakı müsbiielerjy.te Mrrd>er dairern.ize 
bildirmeleri J~zmıdır. Bu sureUe hekJarını bildımıemi' olanlatla hiıkları 
tapu sicilleriyle sabit olmr,dnlar ıa1ıı bedelir.in po.yL-.ıfJT'kWndan b;ıriç ka
lırlnr. D:ıba !azle. malfun•• almak ;,!'yenlerin 941/299 doayo numara•ilc 
Sandığımız hultuk i§leTi sf'r\iir.ine mYracaftt etmele-ri li.i2UJY·U ilı'\n olunur. 

•. DiKKAT 

EMNiYET SANDltll; Sar.<i,ktan nlınnn gayr; ır:enkulü iJNl<·k ll\IO>teı·melt 

-------.. istıyenlac mubalnminlerimiz.in koymuş olduğu 

k:ıyrrıet.in "1 40 ını tecavüz etmemek ÜV'te ibale be
delinin yarll'lno k•ddl bor~ vermel< suretiyle kolaylık göstermektedir. (8700) 

latanbul Defterdarlığından: 
CiNSi 

6133.2/8 Besü<ta' Yıldız Çu:.ğan 
Cadde~1 Fcriyc saJaylnrı 

rntişt~rriilit,r.dan 12 pa.rseı, 

eoki 85; 87, 89 Y<'ll.i ~107 
Jı.apı NoJı 999 metre ınu

rabbtıı yer. 

Muhammen 
bedel T~mlnat: 

Yukarıda yazılı gapi monku! 24/8/942 P:uarl481 tunil S3at 15 de 
Milli Emlik Müdurlüğünde muteşekltll komh.yoııda l<apalı zarı usuliyle 
sat.ılacaktır. hlekliJeri.n 2490 saydı kanun hüh üınleri da1r<'~ındc hazırlan

mış teıkli.f 1nektuplaı·1rJ ihale gtınü saat 14 de J...ıdar konıj .. yon "reisliğine 
tevdi etmeleri ve nüfus tıüviyet cü1daıılarır,1 ria ibrnz eylerneJ(ri mukta-
7.ıdir. 

Faı.lii. iZDbat için Me-zl.ür müJürlüitc ıni.ır <rtr•t. (8515) 

tlnlv~rsile Rektörlüğiinden 
Fen J'aktiltesiııde lspençiyıırı Botanık DoçenUilli ıçıkiır, Dil lını. an

ları 2/11/942 Pa~i C\inü yapıtıcakbr, Nn1n2etlerin bu tarihtf'n bı.r 

hafta evvel tezlerini vermj' olm:ıları IAzımdır. l!iteklilfrin nhh:.ıt raııoru, 

nüfus ktıtıdı ömoiiı, ilmi bilvlyothıl ıösterır fiş (fişler tedrıs ıııl'> ; k l<'
mjndfln ietenec:·fl-kiir \ ve 5 lotoi-aflA 2~/10/942 tarihıne knriar Rekt«•rlu!lP 
l)asvurmaı.vı. <851 j 

u-m------.ı 
Ha•ır Koltuk 

ve MOBILYANIZLA DiŞBUDAK 
A'CACINDAN BAHÇE KOLTUK· 

LARINIZI h~r yerden ucuz 

JstanbuJ Rızapaoa yokuşunda €f. 
No. AH,,.ED FEVZıl'nin 

ASRf MOBiLYA 

cen kon1isyona müracaatları ilan olunur, (Et· 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Tahmin 
bedeli 

42,90 

436,40 

93,00 

172.20 

lıkTo. 

minatı 

3.22 

32 73 

37,50 

12.92 

Fatihte H.l.:,;ımbey m:.hallf'Sinın ıtraiye (;,d(Jt t0l 

adadn 21.4'i m <•tr ~ n·.u. obba1 orı--.ı. 

Fatihte Hrı:: :ıın Hali~c m~ıhallesinin Balipa~;ı vk · 
i111..i adJda 87.28 metre murabbaı sahalı 11rr.•ı f 

A ... ayda fnetx-y mahallesinin Koçubey sokcıgıııd .. 
cu t,dada 49 Par~el No. Iı ve 37,50 n1ctre muroıt.-ıb• 
ars<ı. 

Fatihte Hoca Ovey" m~hallcıinin Şen1seddin c:;;ıfl ~ 
Fid.ın sok:ı.f!nda l l-1 ünl"Ü adrıda 12,92 ınetrt ıu1ıfô t 
h.:ıh arsa. 

T;;&h~n in bedelleri ile ilk temi• :.cıt rn:ı ktarları yukarıda yc:ı:..il! t~ 
.ar~a sntılm-.k üze~e '3yr~. a~n .. a?.ık art~ı~ınaya .. konul~1uştur, ş:ırtgt 
Zabıt \•e Munme1at Mudurluğu kalcmınde gorüJebılır, thale 20/81 
~ınbe günü stıat 14 de Daimi F"'.C:Jmende yapılacaktır Tıı1ip1C'1111 
1ning,t m~kbuz. \ 'fl'yo mektur·Ian ve k..ınuncn ibr111.ı ];izım

0 

gi>lcn ,1ıt, 
ktıları ile ihale günü murıyyen sa~ttc Daim! Enc-ümende bu1unn1~ 

tB177) 

(. ___ ıs_ta_n_hu_ı_L_e_vaz_ım_Am_i_rı_iö_in._de_n_v_e_ri_ıe_n _A_sk_e_rr_K_ı_ta_at_i_ıa_n_ıa_rı_, 
. Aı;ıağıda yazılı meva?ın kapalı zarfla eksiltmeleri hizal'lrında yazılı gün, saat ve m:.ııaıie; 

ki e.ıılt~ıi satın alma komısyonlannda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif Jl'l~l~ 
lannı ıhale saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermel.,ri.. 1 G33·b 

Cinsi 
Odun. 
Saman. 
Sama.n. 
Saman. Döküm baliııde. 
Sığır eti. 
Kioyuıı eti. 

Mih'"tıın Tutun Teminah 
Kilo Ura Ura tb:ıJe gün, ııaat ~ nıahuJlİ· 

5.094.000 173.196 12.989,70 17/8/942 16 Metn>· 
200.000 13.190 1.009,2'i) 
300.000 26.454 1.983,{}-\j 
650.000 20.314 3.052 
48.000 24.000 1.800 ) 
48.000 38.400 2.880 

1 9'942 15 
17/ 8/ 942 16 

Gir<Y'tıll· 
ErzuruıJI 

Döküm halinde ııa.nıan. 
Beyaz peynir. • 
Zeytin tanesi. 

8.250.000 9.690 
) 17 " " 

17 ,, " 
11 
16,30 
17 

Devrek· 
Kars. 
Gelib<>lıl· 
Gelibe>lU· 

40.000 48.000 3.600 
40.000 26.000 1.950 

20 JJ IJ 

17 ,, u 17 

'Aşağıda ~ mevadın açık eksiltıneleri hizalarında yazılı gün ve eııatlerde EJa,~ğ ıııJ 
satın alına komısyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli va.kitlerde komisyona gelmeleri. 

Miktarı Tutarı :remüıatı 
Ciıı8i Kilo lira Lira İhale gün, saati 
Kuru fıı.&ulye. 2.000 340 25,50 15,8,942 10 
Şeker, 1.000 1.180 88,50 15 " " 

10,5 
Saman. 10.000 500 37,50 15 " 11 
Kepek. " 1.000 50 3,lS 15 " 11,5 
Meşe odunu. 100.000 3.000 225 

.. 
Kuru üzüm. 1.000 

15 " " 
12 

650 48,75 17 " 13,5 
Piriru;. 

.. 
7.000 3.150 226,2ı) 17 " 14 

Nohut. 2.000 260 " 
Beyaz 118.bun. 2.000 

19,50 17 " " 14,5 
2.400 180 17 " 15 

Çay. 25 " 437,ıso 32,81 18 " " 15,5 
Zeytin yağı. 700 945 70,8S 18 16 
Salça. " 5.000 :ı.ooo 315 20 " 15 
Kok kömürü. 100.000 3.848 288,60 " 20 " " 15,5 
Kuru soğaaı. 3.000 900 67,50 21 " " 15 
Patatoo. 2.000 800 60 21 " 15,!J 

( 632-~l " I 

'.Aşai(ıda yazılı mevadın irap.alı zarfla eksiltmeleri hizıl:lannda yazılı. Min ve L.ı'lud<• J\'~ 
zarında askeri ııa.tnı alına koııu~yonunda yapılacaktır. Tahplen:ı kanum vesika.Jar-.yı, tekJıf 1f tuplannı :ihale ııaatlerinden bir saat evvel ilromisyona vcnnelerı. • < sz7.S 

Cinsi 
Kuru ot. 
Kuru ot. 
Sa.ınruı. 

Milll 
oyunlar 
Festivali 
14. 22 
Ağustos 

14' Agu, tos Cuma <: at 21 
T ......... . "'l Releri iye Gazinosu 

• • • 
1 > 4 l 'ıı:n .... rtesi s..ı:ıt 17 ve 21 

" ., .r-.:bıırnu Park Gazinosu 
[ L I L'ı.lYE YOKTUR 

Miktarı Tutan :ı'mıinah • "' 
Ton Ura Lira nraıc giin ve saati 
700 49.000 3.675 14 8 942 l 5 
360 25.::!00 1.890 17 " " 15 
730 36.500 2. 737,50 14 " " 16,30 

• • 
Ankarada Harp okulu iç av

lusunun 25,212 lira 11 ·kuruş 
keşif bedelli betonl:ı.ma işi ka 
palı zarlla eksiltmP.ye konmuş
tur. İhalesi 17 ı 8/ 942 paza rle•i 
günü saat 15 de Ankarada M. 
'.M. V. 4 No. lu satın alma ko
misyonunda yapılacakır. İlk te
miııatı 1890 lira 93 kuruştur. 
Taliplerin kan.un! vooikal:ıı~ylc 
teklif mektuplarını ihale saatin· 
den bir saat evvel kombH·na 
vermeleri. ( 628·8H 7 ı 

• 
Açık egsiltme ile 2oO:I~ 

rı sabunlu kösele ve ~ 

meşin satın alınacnkt•f·ııı 
lenin kilosu 680 kuru~b~ 
bulıeri 700 kuruştur. ıo' 
natı 15-1 lira 50 kll1 ~ ıoıı' 
lipleı'İn 13. 81942 pcri;d· 
nü saat 15 de Aı, ıııı• 3 J(O 

V. 5 No.h satın alJl'.lll 1,ıı 
nunda yapılar.aktır. 
bel) . k" 1 • ·oıı' ı v~ ıtte "ıırııP E 
!eri. c 6311 ~ · 

Sahibi: A. C~ııı•ledd n q r 
. ---- ,.. 

1 ı.J "°'etır•y .ııı t M..ıt!ı..ru: M t:~ it 

E•sıldıl)ı yer: ( H. G"" ır C \1 e A, CetnaJedd.rı Sar11ç-ot 
1 


