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Her Yerde 5 Kuraı 
GÜNDELİK siv A.Si HALK GAZETF..SI • 

mi 

Yeni Hariciye Veki;; 
limiz ve Bulgclristan 

• • • 

ELiM BiR HABER 
iti~ ... 

Maa1oman do 
menfaatinin De nyası ta~thtn bu devresinde kendi 
unu bilmeli l'l\okras~ d&vletlerile rnOşterek 6'du-

- ------"--=0"'a..göre hareketini tanzim etmelidir. 

!azan : HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 
M cc • b• 

~ oıntıi t:ıAflı:ı.~;-
tercıh ettikı . 'I'" ,-• ...uu man ülkeleri üz.erindekj istila 

hattı h k en mfuıasız hırsını saklamasına imkan 
~il'>lüı~n~al'§lSıı:ıda H"ıntt Y<>ktu. 
ciddi meslek! .. ..: temkinli ve B u harp çıkmadan evvel 
su:rett;,; r-o ...... 1 çok bnrız bir Mihverin gizli gizli devam o-
:ınanı .., . zc. ~.ar-pıvor. "'ı··sın den ta.hrik•tı • r liın<l.istaıi " .ı J' .. u - a harp~n oonra 
ekalliyet t.oşkil ed da buyuk bir tamnmen açık olarak yapılma-
bu cltaJ!ıyet b'' .. erler. Fnkat Y~ başlandı. Alman :radyoları 
rıı~ rnc•nfaaleı ~tun Hindista.- d urup dinleruneden Arap dün -
JntışkUı zam dı ıdr akte Ye bu yasına ve bUtUn MUslümanla-
lu ta ~ a en dog· ru • ra dostl T-+~- b (: yın kab:hyet · .. S o- ~ıı wuı . a.hsetmeyi iı.-

.,. M"cusi ek . ın.ı .gostennek det etm~rdir. Onların sözle-
lı<>tün sevi d seııyetınden <:ok ~e i~ak lazım gelse, 
:k.u kon·n- Y~ e bulunuyoı·. Çün- ~ı~verın sırf Müslümanları 1n
ıtt~ızlı.k ,.kenın verdiği sh'il ita- gilız zulmiinclen kurn .. ıp h;'ım-
.. ~a .... _ ıı.rarına .... m. ,,... ' 
~u.·n başk suı \U'l.lcnme. ~·:t ve istiklale kavuşturmak 
ıdaı~~ k a şu ~ırada İngiliz ıçın haroottikleıine bükmolu
l ıka.nnıam arşı ruç bır zorluk nacaktır. 
ll ıya da azın tn · H · ınuyoı lar. e ur, bu- akıkatcn bu zanna k:ıpı-
1' Bu da öteden ben . .. l~lar,. ya~u~. Mihver car.bele -
tunnnııu:yı M Hın~ Mus- rmc dUşkünJukton kendilerini 

tnn eski ..... uı.. ccusılennı ayı- ıalamıyn.nlar hai~ olduldn.n 

Dahiliye Vekili Fikri TUzer'i 
dUn akşam kaybettik 

Merhumun cenaze töreni bugün yapılacaktır 
Ankara, 16 (A.A.) - Teessürle haber aldığımıza. gürl•, Dahilıye Vekili ve Enunun Me

busu Fikri 'l'üzer bugiin s.'\at 17.30 da bir knlb sc•ktesı ncUc€-Si olarak hayata gözlerini ,yum· 
muştur. • 

lfiitevcff anın cenn1..esi Niimune Hastahan"~İnc nakJediJmış bnJunmak1~uhr. 
• 

Merhumun hizmetleri 
Fikri TUzcr, 1878 de Şumnide doğmuştur. Askeri Tıbbiyede tahsılini ıkm:ıl ederek Yftz

başı r ütbesi kazanmış ve Gülhane hastahanesinde stajını yaı>tılitruı sonra Parise gitmi§tir. Av
detinde, Muhacirin umum miidUrlüğündc bulunmuş.tur • 

Harbi Umumide vazifesinı jfa ettikten sonra MUtar ekede M11lta:ya sürülmilştilr. 
F ikri Tiizcr, Milli Mlicadeleye istirak ederek Ankaray:ı gitmi§, Sıhhiye §Ube müdürlillc

Ierindc, Sıhhiye mUsteşarlığrnda. bulunmuş ve 'Oçüncil Büyi:it Millet MecliaJnc Ermnım me· 
busu seçilmiştir. _ 

1939 senesi Mayıs aymdn Parti Genel St'krelel'liı}ino ve g~cn M.ayı::.1.a. da Dahiliye V e
killiğine gelen merhum m emlekete bü~riik hi?.metler ifa etmi~ luymeUı bir vatan evlftdıydı. 
Ziyaı bütün memlekette derin bır teessür uyandırmışbr. 
"YEN I SABAlI,, Başta Milli Şefimiz olmak iizere Büyük MHlet Mccligjne, Hükil.mete1 ve bü-

Ofi ajanır. " Numan Menemencioğlu, Balkanları 
ve yakm ıarkı allkadar eden messeleleri 

halledebHecek olanlardan blrlsldir,, diyor 
~&, 16 (A.A.) - Havas. L 

Ofi: ,.----------· 
Eski hariciye u~~mi katibi RLJSYA'DA 

Numan Menemencıoglunun İs-
tanbul mebusluğuna seçildikten ._ __ _ 

sonra. Türkiye Hariciye vekilli- Kafkasuada 
ğine tayini Bulgaristanda derin ~ 
memnuniyetle karşılanını.~hr. 

Bulgar siyasi mahfillerinde, 
yeni Türk Hariciye Vekilinin u
zun yıUardanıberi BaEWekil Sa· 
ra.coğlunun iş arkadaş.ı ''C onun 

• gibi Atatürkün siyasi görüşle· 
rinin tercümanı olduğu belirtil 
mektedir, 

( &onu Sa, 3 Sü. 6 da) 

ikinci cephe 

ileri harekat şiddetle 
devam ediyor 

Don dirseğinde 
1 • 
Bütün Sovyet mevzil~r 

~t·U•n•m•ı•'ll•e•~•b•n•ş•s•a•ğ•lı•~•d•i•l~~· ·K•ed•c•r•Ji•a•lJ•e•~•ru•·n·b•i•it.~~a-~.ln•r•ın•ı•~~~-~~~~~-··~~u·&···· ·8•8ED~i •d•a)~ Sunday Express : '' Rusya 

delinerek tahrip ediloı 
Berlin, 16 (A.A.) - AJnı ~1 

tebliği : 

c~ d - ... ıaselx:tıer· · MU J" • ~b'll nıii ~ ın netı - s unıanlık sıfatım Mihverin 
tsı..n ınenf~ı ;.iı .rc~{~n. Hindis- ı hi~rnetinc koymaktan cekinmc- Hl•Noı·sTANDA 
~Unda Miıslüına~akdıı husu- m.tşlcrdir. Bn Müsıuruanıar 
'Uı \ e d ıra ·e r l?r da11a a • gerek kendi \'atıarılanmn ge--, 

l'ıın bır seın~~d~ı.lunnınlan- l rek bütün MiisJüma.nlık 'dün- HiTLER PASiFiKTE 
muharebesi şiddetlendi. 

Bah devletleri ne 
yapıyor?,, diyor 

){afkas çenesinde A1man v 
Müttefik kıtaları kU\'Vetli ,J 
man 2rtç1larının muka·:eme~m 
kırmışlar \"e gittikçe artan Lı 
taaıTUz hareketile ileriye t•".; 
mıslerdir. 

lt Hın~ Mü.<J\inıan~~~ 1 Y~ının feıa:ketini doğuracak 
~erıyl bütUn . bu. hare- bır hareket hazırlamak için 

liiikraıi ve nıiıuı Bı~dıstamn Mıhvcr he!.abına çalı.,"lp duru ~ 
k~ nınışlaı'1 . cttarlıgına hak yorlar'. 
YQlu t .. 11 • Onla'1.n doğru H' .. . 
dikleri a~ın hu.<JUsund:ı. .. ınt Muslnmanlarının itti-
tand 1• abetın bUttin ~?~~ı·- h.nz ettikltvı hni11 hareket ile
Yn a ~hernıniYetıi b' ın 1~ • n atılan bu 1wopa•1nndacıla
Cü~~gında şüpheınizır, tem rın Müslüman diınya~ını aldat
kıt' u Bınt MıiRiüın~ı;l~ktur. nııya ''e Mihvere b:l.ğlamıya 
buı:a bır ekalliyet ha~~ do nıuvarf~ olamndıklarını isbat 
lnUıdd tn.mıa beciı.b 

1
• a ın e etmek ıtıbrtrıyle Hindist:ın h u-

Mü.'>l'~ Saltanat 6ur.ınüo ~!'Un clutınnm d 111'-.1.n bir ehemmi-
u:naıı <le, Ictı · . ·. ınt Yet arıetınekted·ı·. 

et i<lıu- • cr.mn mem • . . 
rilbclcııne ~1 ~ll usundaki tec.- Bız, cmuıız ki, Hınt M hslil • 
ve Hindist' arıs buJıınuyorlar ma~ları .. k~~aı Arap Jiyııı lann
da el'an b.a~n nıuk dderatın-1 dak~ Mu._<>lumanlar da hürriyet 
olını •a li .~t'Uk hır tesir Pahib; \'e. ıstıklnl <loğru yiiriiyectJt _ 
Yorlar. ~ atlctıni iobat edi : 1 l~rı ~~lun. ~ene~ ~~lefö k~: 

Hint 11.. .. 1 dıleımı goturmesı ıçın en ıyı 
lla2ik dal.: USlun1a.nı, rım11 bu ç.a.re şu sırada İngilizlere dost
karşı g0 , f.e~la:rda lngiltereye ~buk 'e bağlılık göstermekten 
:r~et ln" Uderi d\lStça ~ha_ 1 1 aı ~ ol~uğunu btkdıı e<lecek
dünynaın gıJtererun bUtün İ$ı:· leı dır. ÇUııkü lngilizlerin ma.ğ
llOktai n:· kn~~ takip ett~ IUp olacakları Jau:edıloe b\itün 
temrlcrin.i h~ uzcrindc hayıı~ A ''ı upn Hırisr iyan <lcvlet ]eriyle 
ri ~hm ~S{:ttirın<:kten beı ber biitün Miislümnnlık 

ld.ılıve;ac·.agı~ enıi.niz. ge- diinra:n da öyle bir tahakküm 
da ağır bp<>lıtika.<>ı Hindi-.·tan- v~ ıstı~lat uJtındn kalacaktır 
h~.~rnıniyctJ{ ~~rbe yiyor ve e- lu, bugunkü İngilız. ııüfüzu bir 
Uğrulor. ı !r nıağH,1-iyete <-!nnet _hay~tı Ş<>~hnde tahas -
&.ltJnda ~gılterenin idarem ırurı~ yadedılecektir. 
lcri11 buf:ış _Mtislü.nun illke . ~a!~~lki bUtün milletlerin 
!lT devıeu d~gu~u ~ören Mih- elbırli~:yıe \'e samimi surette 
gtnı kayd c:n İgıltercnin nya • d~Uugıyle temin edilecek ln . 
Ve ldüı:;J~~P ~~ndileti Arap gılı~ J:?aı:~ umumi hiirriyet 
~lınek v n dunyasına. hakim ve ıstiklahn galebesi olac:~ktır. 
l'Usü h:ı.ım3 °nlan bir eFh sü Bu galebeden sonra umumi su
l.f.İ.İ61~ e sömürmek iç· - rette emperyalizm cereyanının 
gorunrn:k d~tu ve h~~ orta.~ru~. b~lUn bütUn kalkma -
hannıiy~t .P<>.litıkasınn pek e- sı bılc umıt e<!il~bilır. Fakat 

J\hnan \~rıyorlar. i<~l~~~ ~a f'J"tıpcryılızmın es-
Vılheını İk' n~ı>aratoru Skin - ki bıldıgırruz sert ve zalim va
bıanın(l~ S ın~ı Abdülhanıit z~ı ~ıflaAn de\•am eclemez. Buna 
Y-ahatte k urıreye yuptı<:'l 8 - 1ım1~~n yoktur. ÇWlltiı harpte 
Mili Ifune elldısini 300 .., il c- ngıhzlerle silfth arluwı:ıshğr · c-
ilan ttn;:t:; dostu ve ~· Y?~ dec~k MUsllimnn milletlerinin 
çığa \'Urtn e bu Politikal~sı ~ çok büyük biı tR~~iı· ve 
l.ı uaaolini ~u. Son dcdrd~- !n;Yffict .. if.~de cde.~ektır. Onun 
t<>rut>Aa et>ki Alınan 1• lÇln Musluman dunyası t<.rihin 
ı . ··~ n geı; k mı>ara- b d . . Çın b:ı nlınnyı hendi• . ~ e\ resınde koodı menfanti-

Yeniden bazı 
yerlerde 

hldiseler oldu 
---'o---

Buna rağmen sOkOnet 
her tarafta 

devam ediyor 

Bonbayda, 
Kalkütada 

intizam ve aOkOnet 
iade edildi 

Slovakyanın 
Macari•tana 

ilhakı 
mukabilinde 

Macarlardan daha 
kuvvetli bi r asker; yar
ım bekleijii ini bildirdi 

Macar Başvekilinin 
mühim sözleri 

Amerikalılar 
Salomon adalar.ma 

yerleıiyorlar 

- - 0'---

•'Jlitler, istila tehdid' il<' 
lngiltcrede milyonlarca a!ikeri 
ha:reket...Giz bmıkmıya muvaf

fak oldu .. , 

Tlmor adasma muvafta· " 1 
kıyetli bir hava Bu harpte yarım 

hOcumu yapıldı tedbirler olmaz" 
1 Londra, 16 (A.A.) - Sun

da} ~ giı'.Zlt.t'. uöe Gaı
win "her .şeyimizi kur:tarabil- · 
mek için her şeye cüret <ıde
lim,, qa§lığ'ı altında diyor ki: 

Bir askeri 
Cfl •• •• sozcuye gore İkinci cephe hakkında lı,i.ki

kat nedir? Husya muhc.rebesi 
gitgide şiddetleniyor. B~tı de\· 

Londra, 16 (A.A.) - Röy· Japonlar Jetleri ne yapıyor? mtıe, «;;kı 
ter: Londraya gelen haber· Salomondan çtkanlıyor istila tehdidi ile !ngiltcrede 
lere göre Hitler Macnristaon :milyonlarca askeri hareketsiz 
Rusyaya karşı yeni Marar bırakrnağa muvaffak oldu. Rus 

G d. . k"t•b• kuvvotleri göndeıilmcsine mu e· J h 'b. - l ı· an IOIR " 1 1 k abil Slovak,·amn ilhalrnıı lf anon mu rı 1 ya ile yapt.ıglmız ıarp P anın-

' 

J t' da lıer halde ikinci cephe mc-
kalb sektesinden ölmü~. teklif etmiştir. ag"'ır hasara ug .... radı selesi bahis mevzuu olnınkta. 

Y Macar başvekil ' 'e hm·ic•ye ı ktı ., NAP't\Ur, 16 (A.A.) _ Dün "7 A S dır. Bu, ne zaman o ac:,• ı . 
"""'~ nazın M. Kallny Alman umu- ,v aşiııgton, 16 ( .A.) - a- Bunun cevabı Londrada, Ya-

"' 1~"'am nA<ıredilen tebliğ: .. .k ~ h t.ı • · J d ı d Ame 'kalılar ~ ~ mı ara.~ ..... ma yap gı zıya- omon a a ann a rı dngt.onda ve MoskO\·ada , erıl-
Sehrin vaziyetinde kayde ue- retten do"nı·ı·şu"nde parı:......,,,. .. _ m4'...nlerı'nı· sag·ıamlar11 ·rmakta- ~· ~ """"'• ""'""' ıı;...ı melidir . .Hcı· şeye ciiret c>tml"-

ğer bir iyileşme ,·ardır. Sokak- tonun ·hariciye encümeninde dırlar 
]ardaki manialar kaldırılmış ve · • liyiz. Bu harpte y:ır11ı1 tedbir-

gızli bir toplantıda denust ir Bu adalarda ccı eya.n eden ıer olamaz. 
dükkanlar yeniden nçılnıağa kı': ı d ı...fthsed b' 

l bcr çarpJşma ar an un en lr Sıınday Croniclc ~ ... zetı-sindc 
başlamıştır. B unun a. bera Hi Sl k .. ft~1~ _/!- • • J k "*l · •· · bir iki mn.hallede heııUz sükun " ' tler ' ova yamn mus- cu:uı.Cn sozcu, apon uvvc• erı- hava m~h Partal diyor kı: 

takil bir aevlet olarak yaşı- nin buralardan çıkarılmak üze- Daha harbin baQınd. nbc'ıi 
avdet etmemiştir. - d··,·J .. ı · t' ~ Cuma akşamı polisleı· ve as- yabileceginden şüpde ettiğin! re <ıl un annı soy emış ır. Almanyanın yığın h:ılinde ha-
k eri kıtalar karışıklık çıkaran bildirerek Slovakya.nın Ma- Müttefiki.er Tebliği vadan bombalanması diişüniil-
üç grupa ateş etmiştir. Bu gr;ıp ca.ristana ilhakı için tavassut p . mtiştür. lngiliz ve Arn~-tkan 

teklifinde bulunmuş ve bun:ı. :Melıbum, 16 (A ..A.) - a.<Jı· ha"a kU\1'\'etıenn· in Almnn en-
lardan biri hastahaneye bağlı k 1 k ·u · • t d d h ~,: batı cenubunda. Müttefik • •.:ı, k arşı ı macarıs an an a a UJ".. düst.' rısı· ·nı· "'ok edece-kleri z.a-olan Mark "'a yangın çı armış- k ...,.,. b' k i d c&nu sa. 8 S ü. 8 te) .ı 
tır. ikincisi sokaklarda barikat uvvcuı ır as er yar mı ' man yaklaşmıştır. 
laı· yapruağa ve UçüncUsU de istemiştir. Diğer tarıütan yine a~ nı ga-
yağmaya teşebbüs etmiştir. Kendisine bunu nimllansı~ Surı·ye yen·ı zeteıde mareşal Lord Mine tek 

~ d' k oldugun· u söyledim, an· cak Ma ~ 1 Eyalette b:l{ika ha ısc ay- ( Sot1u s a. 3 Su. 4 tc:1 

Bu hareketler sonund. ~ ... ,v 
vct. donanması iki bii~ük tası 
~emisil ıkı kıyı gemisi k~Y. 
bc>tmi~tir. Ba~a bir biivük • n 
şıt gc-misile iki deniz d~' MJ<" 
cicıcli hasara uğratılmrnt.ır. 

Doıı D~rscğindt., 

))on Biiyük Dirseğinin ııin .. 
doğu dönemecinde Alman pıv.ı 
de tiimenlcrıle hı:;Jı tün.en l 

hava kU\".'etlerile iş berabClrl 
ği :ynp<trnk düşman me\:z:h.nn 
üelm · lcr \"E' Don n hrinc h:ı 
daı ılcrlcruisleıdir. ).fnı. r k,•.ı 
ları başarı ile bilirill"n er rı ıı 
maı.,rda 16 diiMıan tankını v• 
<'tmışlcrdir. 

Rıı.s Tcb1i!ii 
Mo. ko 1a, 16 (A.A.) - &'' 

yt"t öğle tebliği: 
15 Ağustos gceesi ku\-vetı 

rim;z Klelsknya cenup doğ= ' 
lfo~<'tnikoYo cenup doğu ı < ..... c 
lcı ile 1'-Unerlo\'odi, Çerk:-~ıı 
Maykop ,.e Krasnoda1· Ç<'\'l eı1;. 

rinde dfü;mnnla ı~arpıl'>m<lğa de 
\'am etmişlerdir. 

J' eni A 1nuııı Tült 1 ı-u ... lm1 
~f ısko\'a, 16 (A.A. l - A 

manlar, Kletskaya'mn ~im •• 
l>oğusundn tekrar taarruz! r. ... 
na başlamışlar \'e muharcbey 
) eni tümenler eokmus~Mdır 

1\oba,ı 'Nclıri Grrflon«li 
Londra, 16 (A.A.) ~O\)f 

gı-<.1.: yaıısı tebhğ-.ne yap·k1 
bir ı:kte f5U i7.ahat \'c-rilmt- ;tc
dir: · 

I<:uban nehrini gcçmeğc ~ .. 11-

~r;n Almanlar teşebbüs1c>rıııd'-' 
mm af fak olamamı~l::ırdır. Ru 
top<;usu 3 köprlibaşını tnllrıı e 
nuı:ıl ı>rıli r. • 

(Sonu S:ı, 3 Su. 5 td 

dedilmemiştir. car endüstrisinin Alman kon 

Ba!~~~~~e<;~a•wi oac- :~~:~~na ~;~:ın;~~e~t Basvekilinin beyanatı N .~:~ 
-ca-'da_34_ki_<_:~_"t-uc_"sk_a~-'-~-~-~-5·_r_c~-·-m_•.;...es-in_e_m_ll_''_af_ak_a._t_et-tmı._· _ '_' _.-1_ in~:·~ (~.)dün ::~;~ ereye. çıkabılırler. 

>.ıuaıihn~ no~ nddcde~ı nı~ demokrasi devletkriylc tir ki: 

byt :fayd.ı,. hamiliğini iland muşte~:ek olduğunu hilmeli ve Galatasaray ku" rek şampı·yonu - Yeni hükfunctin başlıca Harcl•uim) füdi.nıfü.ck1ri lı· ı ~ au1armda iılki.şaft ?11iitr11.·iin oı-
~kat ş~~i}~ka M:·· .. ~. ~~~~~e hareketini la.nzim et- gaye1eri a raJ;mda LUbnanın is- sa bile, 1wııuıı Rusyocl<ıki mucrrnya tesiri &-01,· nıa1ıdidfur. Bu,1a 
,....... ,, - üshı - llii~in Ca.hicl YAL( iN tildilinin istikraı·ı ''e BilyUk ra_ğmcıı, Mmış ve Noroc.ç k·yılar~,1~ıı taarru:.a hedef tc.51ı"!il d· 
--~-<a..-__ P-.""L--~-- - - _ ,_____ B il h . F l '1 tl ~t zı· ,/, _ ·~ ~ .. ~. .. • - _ .- rıtarıya e mu ar1p rauı;a mc :crı ı-ıtı·ı·t c m1ltt cm~' h • ..-.. "'aJ,·, •JW zam.aıı ı:c nasıl! 

IWAAR-J;F- -V-ZLE..Ls._.K...-..-J;L-gJ~ Ço~e!:!'.:. !~:n ç:!::ak!:nde ~~~~;~::;;;~==~ ·;:~ L __ Y_a_z_a_n_: -E-m-ekli 

muntazam ve heyecanlı oldu riye - Liibnan dostluğunu tak- ç ıkaıma aartları ve im k:ııı-rr 
Hasan ı ı· S·ı cmnı lnrı aJ'anlıin tarafın-ı <lenizci klüplcrimizde:n Galata- \"iye e<1eceğini, halka ihtiyae;ı -----------·J ıı 1 y • ~~ r.· . ları elde ettikten soma, 1 
birlikte 'H Qceı , ilköğretim umum müd" o · ı dan teı·tip edilen İstanbul kü- saray, Taksim d ve Fencrbahçc <>'lan gıda madd~~rini~makul fi- yeıin seçilmesi de önemli bir Ak den" de 
}. .._ı__ asanoğl K.. ur 1 e rek şampiyonluğu mUsabaka-ı ekipleri arasın 3. ba~tan niha- yatlarla t emin 11."Ul'Cegini, istif- meseledir. Bu yerd<"n aran.ın iZ tif ~""\_~G C.A.A.) _:nMaa~y ~nstitOsü~O teftiş etti ları dUn Yenikapı ile SamP.tya yete kadar çok sıkı bır çekışme çilik ve ihtikiirla miksıdele ede- şartlar şunlardır : • ----• 

,.
ogre+;- \ıın~asan Aıi 'ru··,.eı ilk uç ayc}anberı yaptlan ve a~"'- arasında.ki 83.hada 2000 metre !halinde ~ev~m eden müsabaka- ceğini, ve mali ve idari bazı ni- A ) Tutunmayı ve harekatın j ·ı · k' 

-w.ı11 u .ı. ... ·~...,-. d" h t .. . d lmıstı lar netıccsındc GnJatnsar:ı u}ı eı· . . l ı l tJ ı d n o 1 iZ uca arı On ö nı illlÜd" ot uı a uzerm e yapı r. 1-::- k .1 b" "k b' 1 k .T. znmr..amdcri tekrar gözden gc- g ı~mes .. mı rn uy aş ı m.a .• ır. 
• -l::~ç He b'-':•t urü Hakkı ~ı uzu bulan binalarla cligyer • • • d 1 nw~e çı er uyu ll' va.1' ı gos B) D k .J1 k 
~Ll<U'a ci "' ll.ll e, bu F1t'bah uç ensı·~:..l Havanın sert v!! denızın a.- t e'erek bayanlar da 15, kıd m· çıre<eğini bildirmiştir. u-ımnn uvvc-uerını <'C: ·-
~n k" van ndaki H - lı.uuen yardıma gelen l lın - ol :l ı------------ meli, hırpalamalı \"C doğu ~er· oy enstitıw:_ _ ~tm~g • talebelerin fft~,:,~etinı' f.o.tkı'k g;ı ı o asına ragmen yan~ar li ve kıdemsi1 ere 11 puvaıı ka- h . d • 1 İ "4öuııe gı ış on etmiştir Güü,, " muvaffakiyetıe başarılmıştır. zanarak 1942 lstanbul ki.iTel! AMERJ.KA <l:;:ıne yar nn işini saghmıa ı- 4 Alman, 4 talyan 

&llllı~d ~na
• ko· yl uŞ·anııpiyeonluğarniamzet olan Şa;:~=U 9ol;~~~~ı~inci VC C) Çıkan ~UV\·e~lcr kolayrn UÇ8ğl düşürdüler 

F enerbahçe 6 puvanla Uçlincü, dcsteklenmelı, dcnızden ve h.ı-
Demirspor ve Beykoz iiç müsa- .k d I ti k · Yadan bcslenmcJı, ha tüt yt rle· 

0
--

vi puvanla dördüncü. Kıdcn1Ji- Birleş• ' ev e er ımya şen kuvvetlerden \'C kaynak::ır· Sard unya hava meydan· 
ler arasında yapılan ya ... ı:ılarda h b" e hazırmıs ' 0an föydalanmnhdır, 1 1 f . 

' ft- ·, G · "'./ ar 10 • D) ıztırari bir c_·eldlm<" h:ılır.- ı arına muvaf ak ı yetlı r k tek ve iki çı oue alatasaray. ' 
SOb arara .. dört tekte Fencrbahçe birincili· Ne,')lork, 16 (A.A.) - Kim- de büyük zararlara man z kn· , hücumlar yapı ldı 

Ad Toprak Magboreııborçlandıkları hu bu batı f azlasile ği =dı~ecek hafta. Tekir- ya harbi ~~i :~iai General ıın;a~~:!~~~~;.ında <·ıka ma yeı·· }{.lh~l'e, .16. -~A.A.~. - Re . 
ana 16 (A.A SU eri Qf• • t ı• .

1 
r.~ Porter demıştir ı: Jeri şöyle sıralanabilirler: ı men . bıldırıluıgme gore! Malta 

<lı',~linasy0n k .) - Son R o- f ' . ISJDe es im ettı er dağında yapılacak Marmara :A.rr.ıerika. Birle.~ik devletleri l _ Mans. ln,_·ıları, 2 _ B 1_ I Jngı.lız. uçald. arı A. kd. eruzde bn· 
Ağusto aran mu 'b· 0 ısıne tesı· kürek şampiyonasında 1stanbu- h "1 ··d ı ı ~ 1 ı af d, r h ~Un 15 inci ak cı ın~ tan m.Uüd /m etmişlerdir. Va- Akif İyidoğan m ahalli gazele- lu temsil edeCeklerdir. Teknik her angi o ~u e o ursa o sun çika kıyıları, :J - H01Jaııcla kı- ngı ız ~emı k ılesıne t .. arnız 
<lnvet u e~~~t borcunü~e;a gi~en A~::fı;~~ da= önb~e !erle kendilerine takdir ve te- neticeler 8UJl}ardır: h er yerde ve her an lüzum gö- yılım, 4 - Norver. kıyıl.ı ı. Men MıhYcr uçaklarını a~-ır za 
borçln.ndıi. eııbA~na "ift"ı'l ~ !!uddet i9in.de bü•.ı~. b'ır a"'vk vıre şekkürlerini bildirmiştir. Vila- .n .ty A ,.., 7 A 0 rill!r veya icabedersc kimya 5 - Finlandiya lnvıları yi:ıtn uğratmı.7lardır. 
IU-pa ~· Ugda ~ ~ eıı "'""Yretıe ofıs "'""' -v"' ti d'w kazal k" lü .. ~ l'lu '"' iba.rbine hazırdır. 25 senelik a- 1 -. M~n~ .. l ıyıl ·rıı~ ~11 

_- 13 \'C 11 ağı.ıstost.ı J 1giliz 
ve Yuları t ~ t.a.nıamen §arak bo ıner~erine ko- ye n ıger 8l' ve . ?Y su Tok çifte : 1 - Galatasaray 8.8. raışbrmalar ve tecrübeler tek- madnkı guc:hıklE-r 'c J,olnylıl • uca klan 4 Ahm.n ve 4 ıtn l} an 

nzla&vle tonrak bırında.n rçlaıı.ıu ödemia olma- de akın alon ofi• mUriiacut 3ki Çifte: 1-Galatasaray: 7,23 nik t'e malzeme ookımından ~ok lar: c, ~ı dü ,Urmfü;lc-r, fakat mıh-
dol~ SeJlhan ~ etmeldedlr. (Sonu Sa. s sü_ 1 de) kuvvetli bir sen is 'nrabnuıtır. <Sorııı S.:o. ~ c::., 1 c!tl cs..,nu Sa. 3 <lL 4 t 

• 

General Kemal Koçer 



Sayfa : Z 
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SIHIRBAZl. 

BU ALI 
Ynaa"C No. 8 Nakli ve ~ 

il. Z°Ptl K~ lktıbh hakkı mahfuzdur 

"Emir Al>c1ııllalı, ileri& bap- • kalkarak ç.alışnnya ~adığını 
anı. öril.1ecek ç.orapta.n mbii ha.- S8llllOrdU. BU za;nmnda aldan
.,....~ . ....,·- değildi. Kendiai:rıe Uç chğmıı ş,imcli vaziyeti g6zlcr.i)de 
~ ttç gece kan kustnron Ebu gtıreretr onJnnuştL 
.Ali Sinanın ~ defolup Emir Aıbdullah, zihnen hal .. 
~"ine pek sevinmişti İ§te km tenbelliğt.. ile meşgnl ola
~ makamında ra;. rak dofu.rın> dururken BOkalt 
lfiat oturuyor, içinde daima yal- ika.pw arka.snın kadar açık ~ 
ruz yatıp kalkUğı svinde gece- yu srvali bır evle karşılaştı.' 
lerdcınberi korltusna uyku çelG- O zamana kadar Emir Abdul-
.yordu. lalun. gözüne çarpmıyan bu e-

Ehıir Abdullah, bir güıı mm. VlI1 dış göriinüşü fevkaliida 
çok. ev.v.eL '.kalkmltt güzeldi. Yapılış tarzı da diğer 

tı <!8h1 e~eden h~ ~ere hiç ·yordu. Birer 
me ıwnngma ğidip mııkam.ma: larnıızı perde He kapalı pence
om ı nuştu. Vakit henüz pek releni yU :sek. v genişti. Pen -
:erh u !u ç;n mcmuıtlıırrlan cereler tun güneşine 

rısi gelmemişe. Dair.eye ıkarşı ıştı. s~ gilııe§i -
.tetr önce gelmeyj adet tım eırv i bu pencerelerden b. 

n ,rez:.r Halit bil bcllti da.- çeri do ;ıaığı muha.kkalrb.. 
a bndan kalkmamıştı. Jerin mimarf 

ur Abd~ daire}:e bu- tarmıa ymıyan yapılış tarzın-
ı eı iten ~elışı sebep. ız ol~- n ve sut yaz srvasmda.n 

..u. Onu, ınsanbrm ıradesi- ırmm perdeleri de & 
Ilı •I nden alan gizli bir kuvvet Ab:l merakını ta.h-
m. ... ':deyip getirmişti. Bu gı~- rik ·şti.. Sokak bprsımn 
lı \'Vetın <.nur ~·~ . . t.'llıakku- ark:ı: oluşu ise ay-

, hareke~ (>Etigının farkın- nca m~ uyandırıyordu. 
mı} ruı Emtr Abcluli:lh, o . 
n tatlı, yardan leziz sa&ah tmleke kanmısuz ıdare 
unu fed.ı etmiş; resrııi eden Emir Abdulla~, .hcmc;ı 
;et balşa.yıncaya kadıır ye- kara.n.nı v~. Kendi evın~ .~-
. mi.tmim bir iş \ı;µ'1lllŞ n:: gibi ,JQett daldı. Ke~mı 
tu~a ko..9a hükfımet kona- buyUk r bahçe rtNmu_ bU!· 
~"lınışti. S6züm ona, ora- du. ;Bahı,,eye bır cennet .koşesı 
mt11ılcketi idare ettiği ma.- şeklı v.m en renk renk çıçekle· 

ka ı nd:ı oturuyor; fakat otur- nn ne.h:ı -kokuhr.ı cana ~an 
iDl ... ın bruıka hıç bir iş göt mü- k!ıta lra r ~ı ve keskin -
yo lu Zaten Emir Abdüllahın 
~ .., n ui~ii. o makama ~<--çtiği 
g i nberi va:ki değildi. Her 
§(•,, · ıpa.n, her işi gören, hiili
sa 1e eketi idare cde.1 vezir 
H ~ ~ l. 

•6ffiir Abdulla.h, makamında 
o t otura sıkıldı: 

- !'ileredey e güneş doğacak, 
ha u elen gıden olmadı; ne 
t~n l l heriflcrmis .•. 

t yerek ayağa. kalktı. Kcn
d tdıne bir şeyler m.nlda..
nn.r 1 dışwı çıkt . Dar "c bo
zul .. :ı ıkakl rda dolaşmağu bu.ş.. 
ladı 

.;:okakl rtia kendisi w· başı 
ıbos l.:ı; n b"r iki sah'psiz m:ıyıp 
kooe ~ten ve bir kaç uyuz ke -

en başka canlı mahliı'm rast 
hy.ınıadı. Bu, cidden can. sıkı
cı b ı haldi. 

Ytllnrda.nbcr.i ağır bir tn.hak
Jrunı altında idnre etmekte ol
dug t sehir halkı neden bu ka
dır ec> uyanıyor; günlük har 
~ ~ ru~in bu kadar geç atılı
yo ıiı..ı ~ Halbuki Einir Abdul
lah, S<>knklruı:la gördüğü Ha.bip 
sız c.· l ekler gibi zararsız ve 
earu · tebeasının şafu.ktan Öllce 

rüya mı 
........ .._., diye gdzlerini oğuş 

l L. Fakat gürdü
ğu rüy eğil, hele hayıı.l hiç 
d ğit. canlıt capcanlı bir haki
katti.. 

Topkapı Fukaraperver müessesesi 
Kimseye avuç açmadan hatırhyanıarm mOtevazih 
vard mfarile çalışan bu hay1r yuvaS1. 5-11 çocuklu 

250 aileye devamh surette yardım ediyor 
:}J4tın en kuytu köşelerin

d .. u buindc 34 yıldanbeıi dur
nı t.dan çalışan Topkapı F'ukar
ray.;rver nıüessesesi geçen ay 
ko •r7esıni yaptı. 

Kızıl y kurumundan ~onr.a 
T ~ nveuin en C'Ski hayır teşek 
kulu olan bu miiesse eyi Sinop 
m m.&&U dok&>r Galin Hakkı 
Ü twı tamamen şabSı t<'şeb-
bus le kurmuş, 3 yıl bi7..mt 
i:.;. ıktlm sonra fakirleri ile 
beraber kurumu da hayat ve 
nre ı arka<lasları olan eşi l'ev
hid Üstün ile Erzurum m~ 
busu Nakiye Elgünün §efkatli 
elleı ne tevdi oocrek hayata 

~ ka.ydedclim ki ne zen
de zeagio 
bımkala-

Zatl!n kangl" obınaıı m -
por, bu cılıeti Oütun vuzuhu 
ile. bcli.rtmektedir. BY rapor

(Boiul Sa. 4 Bü. 3 te) 

gozl nni yummuştur. Bu üç arabadan mih'Ckkep 
Blttıı memleket ha; ırse- ka.fiie i~te bu yüksek kaynl~ • 

". 
0 ornek olan bu, bü- rm arasınd.:m geçerek GChre 

ra.bilruek için sesini ve kürsüsü yakl.aşıyordu. Yekptı.re g.rauit 
:n, onuıı mticssescsihi ay- dağcıklardruı birınin arkasın· 

nı tlzlikle yaşatzn buglinkü <fun hın n:'bıre bir o.dam gj.)-
rk d:ı lnnna da teşekkürü ründtl. Bu yarı çıplak adamın 

boı ç bıliriz. ö · arabaya. eliyi& yav•sla· 
p Hakkı Üstünün miİefY. m ııu i ediyordu. Sona 

• t:Si. sehrin yetim kalmış bir eliyle kayaların arasındi, yır -
k uı e, Topkapıdı, mütck3.- mi metre kadar yükseldikte, 

tepe ile insıın y.aptal araEIDda 
sıf _ - r kütlenin ümit ile el ve gıu-ip bir yeri işaret etti. For-
b ı b 'tladığı bir hayır kurumu had yüJUndaki. Brehmene -i
oln tur. Bu fakir 1...-ütlenin lerck: 
h.:ıst'lSma do.ktor ve illi.c bulan, - Bu adam nıa is.tıyor Di-
çıpl ğmı giydirip, açıni doyu - ye soıdu. 
nuı ıJrta kalanını barındırıp, Sivo mabedinin büyük Bre~ 
soğukta h-alnnıoı ısındıran, hü- meni izah ~: 
Jiı vı')8lllA gUçliiğü ve im- _ Bt.ze. Brcbmcnleriıı ?ılu
k n ıuıı:'l ile kar§llaIDDLS olan- sarruru:ı. ismini V13l"e.rek tuiz et.
laı na imkan veren vo dertle- tfkleri bir makberi işaret edi -

darınan ola.," bu mUcsse- yor. Mu.sarama bizce bir aziJı
se, vazu ile kimsenin dikkat dir. Halbuki civardaki M.ü.CJlli • 
nız nm çekm <len çalı5ıp d~ manlar buna "Musa.rsmak,. der 
m..ı ·t ler. Hakikatte bu bir kibirdir. 

F kirler için de ol a kimse- Ve burada. bir adam yatar. A· 
d(>t nra istemiy.en, kinIEenin ma bu adam ne Musanuna:, ne 
hu unu bozmıyan bu te.5ek· de Musarsmaktır. Bu Mösyö 
kül.un mesaisini mü:nklln la- Reymôn isminde bir Fransı
lanl.ır d. müOOvazı btitçelerlıı-ı zın kabridir. Bu Franaız Nl
dt::n 1tat, sııda.ka, kurban gi- zam mil:Ucünün istik.ın.ü utıl-
bı t<. bcrrular ayınıa bura}' rUftda. vaktilc kahramanca de). 
gomicren orta halli va.tandae VÖ31niio, iki yüz eeoe evvel 
l:ırd.tr. • Hintlilerin sillhlnl. ~ıliz ai· 

.. 

YENi Rl\BAD 
r 
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F srvaı eğlenceleri 
Oyunlar bOyOk bir rağ

betle takip ediliyor 
Dün saat 17 de Büyükadada 

Yürükali gazinosunda Eminönü. 
Halkevi sosyal yardım ko:ltt ~ 
rafından tertip edilen • esti.'val 
oyunlarına devnm edil:mişt:.r. 

Anadolunun muhtelif viliyat 
lerinden getirtilen ekipler me
yanın~ KMtamMu ekipmm 
davulcmıa. • Kar.ayılan kD-
yUnde kendi kendiııi yetiştirmiş 
11ir davulcu olmamna rağmen 
yaptığı oyunlar seyircllerln ye-
rinde bir takdirini pn.mnıg.. 
tır. 

Eğlenti saat 20 ye kadar hoş 
bir h:ıım içinde devam ebniş ve 
boş bir gün geçirilmiştir. 

'" .,_,_ .. 
Zav l ı ihtiyar! 

Pendikte 90 yaıında ir kadın yüzme 
· ·ğinden rlftanlaralt ö Ü 

Evvelki gUn Pendiktc feci 
tir deniz kazası olmuş, 90 Y2Ş
ların.da ihtiyar · kadJn yüzme 
bfhnediği için denizde boğula
rak ölmti.stür. 

Boğulan kadın Pendilrte otu
.can R1mfde isminde bl.ı=cydi. 
İhti.yar. kiralamş o1&ğu san-

•• 

dalda gezerken serinlemek iste
:rıriş ve billüıare denim girmiş
tir. Fa.ka.t yüzme bilmlyen za
vallı 90 .hk bir daha su yüzilne 
çıkam.BJJU$:ır. lhtiya.mı cesedi 
sandalcılar tarafından buluna
rak karaJQL çı1ta.rı.l:mış ve def· 
nine ru.hm.t verilmiftir. 

Uç mulıtekir dalıa 
Mal saklıyan üç züccaciye taciri 
mahkeme tarafından tevkif edildi 

Ll 

es 

rOku ucu 
Diyor ki ı 

Çiftçi arabaları için 
kazanç ve~gisi var ı? 

Manisanın Oamanlye kllyOn· 
den H.:an Oz yuıyor: 

"Ben çiftçi,yinı, bir Jcııç 
giln evvel köyümü7.dc ben yok 
iken bir laıznnç memuru gclcrek 
kliyd arabaları g~ m uı bir 
kimseye sormuş. O adam da ara
balan SU1'lcmii, o da bir Z3bı.t tu• 
tarak bana kazaııt; tahakkuk et
tirmiş. Ben bunu haber alınca 

derhal merkeze gelerek bir arzu
hal ilo müracant ettfm. cs;:ıı,1 
alsam bctenirs1ııiıl Koınncın ya· 
rısı.nı yatır dıı öyle tahkiknt ya
pıwn, dendl. Kmnı.ne."l knz:ıncr. 
dahı1 olması en z olmıyan çift,ı 
arabasının nıısıl kazancını vere
bilirdım? Verıncdım Mcmul""ln 

Festival progranıına nazarım 
bugün de Büyükdere Beyaz. 
park gazinosunda saat 21 de 
gjjsterilere devam edilecektk. 

Rahmi Tuncbilek adında bir 
tacir, Sultanhanı:ımmda depc>
lan 'olan Avram Ferit Bahar, 
1zak Hulfon ve İzak Adato is. 
mindelti ·· ç ortağırı çok 7.3Jlla.n 

eTVel emlekete 500 sandık 
ziiccaciy aye eşya. getirt
miş ohiH.khırını ve satışa n.rzat
meclikl arini ihbar etmişt.il'. 

ederek eşya istemişlerdir. Tile-- yııptığı harcb:etm cezasını ben m. 
carbr qlmadrğım söylemisler, vcrcceol?lm? Lutrcn bunu bilytlk-

----..,ın•----
bunun üzerine depoda ar.aştır- le.re bildırin de böyle bir 'knnun 
ma yapılarak mevcut mallar varsa Otuz cdilcvim .•. 
olduğu g:mi meydana çıkanı- s..;~;;..;;.;.;;;...-.--.._-... ... ,...--Memur alınacak 

Devlet Meteoroloji umum mü 
dürlüğU taşra Meteoroloji istas 
yonlamnda münhal memuriyet
ler iç.in bir müsabaka imbnant 
açml§1ır. İmtihanlara askerliği
ni yapıııl§ lise ve orta okul m9-
zwıları alınacaktır. 

~~ tüccıırlar ı lltl11Ul· İZMİTTE 
Bunun üzerine .zabıta memur 

ları müşteri sıfatiylc milracaa: 

rah Milli Korunma .ma.h.kemc-
sine sevkedilerek siıırg:ularını 
miitealtip her üçii de tevkif o
lunmuşlardır. 

Edirnede elektrik 
Edinıe. (Yeni sabah) - şeb 

re her akşam saat 19.20 de :ve- r 
rilmckte olnn ve gece saat ire 
ıkadar devam eden Elektrik ce
reyanı, dUndcn itibaren. her gün 
öğleyin saat 12.30 da.ıı gece sa

Çocuğunuzu hangi 
Binlarce klrmız& lira bulu
nan bir define aramyor 

Harbi Umumi senelerinde e~
Joya tarafından hm.it civarın-

' da bir yere saklandığı sanıl.:m 
büyük bir dcfiııc.nin meydana 
çıkarılması icin cwelki giin &c.h 
rimizden üç kışilik bir heyet 
İzmitc hareket etmiş.tir. -Qkula vereceksiniz? 

at 24 e kadar verilmcğe başlan 
mıştır. 

Yeni ders senesi ~ym, 1,1itiin talebe velilerini 'llNlteıi/ 
okullann gi:rıne f8rlla7'Mdcın h*rdar etmek ii2'e1'e 1ter gün bt' 
3U.tmil&nla ohyuıııkTmtza bir. oiulun kayıt 'Ve kalnt.l §eraififli 
bıildireccgb. Herhangi bir ok'1ftın ka'!l't ve k<ibtil ~z.n,.. 
gazetede tıcşrindcn i1aha ~l i:ğrmımek istiyenler, bize "Okul 
&rvisi, M?ll'Ma mektupla MürJccat cdcr1.cr va 8,5 l:lanflu'c 
posta '[1Ulu da ymıderirlerse i'llt:llkm alırlar. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitosu Bu suretle halk gündüz :rad· 
yo neşriyatından faydalanmak-

il · ı 1 - Madencı ığe ait muhte- tebca.sından ve Türk ırkından ta ve Elektrik cereyanı e tş c- lif ihtisasları ta.JıgiL etmek ve bulunma.it. 
meltte ola:n müeseeee ve fam· yüksek miihendfs yetiştirmek B - 18 yaşmı bitirlııri§, 25 
kalar da bu suretle güncliil ~ üzere Zonguld:ık Maden Tek- ~ıoı geçmemi§ olmak, 
sailerine denun etmek imkiinı- nisyco mektebin.in h11&Uai illlll· C - İyi hal ve ahlilk sahibi 
nı bulmaktadır. Bu bakım0iar. :tına müsabaka imtiha.Dile 25 olmak "1941-194:2 ders yılın· 
bilhassa. fabrikatörler bu hare- talebe alınacaktır. d8 mektep lllÜdavimi olmtJ'llll
ket.i semaçl karplamıfhı,rdır. 2 - Jıntiha.ııda lrazananlar Jar doğruluk kiğıdı ibru edt-

ZOn,guldak maden oea.klan da- ceklerdir.,, 
Tramvaya atlıyan l97 hilindo ~ az dokuz ay ça.g. D - Bulqıcı hastalıklarla 

'tlrılacak ve yevmiye 100 ku- maliıl olmamak, sıhhati tam 
kişi cezalandırıldı ft1J alacaklardır. olmak, bünyesi madencillğe ve 

S 4 ·· · · d tra.m d 3 - Taldbe akşamları ya- maden ocaklar.ında çahşmagaw 
on gun 1~~ e vay aıı ba.ncı il dersi görecek ve do- müsait bulunmak, 

atlıynn 197 kışı ya.knlanarak. l lkaz ayın hitaınuıda. &meli ça- E _ Lise olgunluk diplonıa
birer lira ~in para cezarma !l~an muvafik not auıar 81111 ibraz etmek., yahut bu de-
ı;arptınlmıştrr. · ~-..hancı dıldeo imtihana tibi cd tal ·ı ·· d .. -·· ..... __ if 

K dan d .... 
ı.a.au tatularak ehliyet gösterenler ırec c ıs.ı gor ugu ~r amyOR - .~..ıı.. ...... "'·s·ıı Tt-"m A ........ •ruı.WSI Vekaletince taadik edilmek, 

.Y~ uuı ·~ .u .. r-.T- F - Nüfus bü~riyct cüzda.m 
Müteahhit Mustafanın 12 ya

flndaki oğlu Muzaffer hın· 
ai mallan olan kamyonun basa
mağmda g en kaınyouuu 

§iddetli bir sarsıntısı ııetice9in

de ~şerek muhtelif yerlerin
den ağrr surette yarJılaıınuş ve 
kaldırtldığı Ceı:rahpqa ha&t.&
hanesiade öbnw,tür. 

Vakaya müddeiumwrıilikçe el 
.konulmuş, çocuğun cesedini nuı 
ayene. eden Adlrye Doktoru clef
nine ruhaat Vea1iştir. 

Edime Vekil Valisi 

gönderilecektir. ve dört adet vesika foto;;_."" 
4 - Staj devresinde tMeite ıvennet. 6 ..... , 

kazaKı ile geçinerek dilediğı 
yerde ikamet edebi~ a.ı· 7 - Av.rupeya g6nderilecek 
cak, fevkalfule istidat>ıln gc;. talebe, avdetıerinde ~i
rillen ve fakir olduklan anla- nin iki mi8li mfiddetle lktıaat 
Planlara aıyn her ay 10 1i- ıvcıca~ emrinde hizmet ede'· 
raya kadar nakdi yardım y~ celrlerine veya tahsil masraf
pılacaktı r. lanm defaten ödeyeceklerine 

5 _ jda ve lisanda mu- dair müte9e1Bil kefilli bir ta-
vaffat otamıyımlar aDıı ettik- a~ütnamc verceeklerdir. 
leri tak ·nıe leyll ye meccani 8 - 30/9/1942 aksamına. 
olatı Zonguld k Maden 'hk- kadar istida ve evnlki mlls
nisyen mek ·mn ikinci SU11- bitelerini Ankarnda Maden 
fma imtilıansu alınarak aynı fret.ıtik ve Arama Eııatitü8U 
ders nesi unda iki lllllfm Genel Direktörlüğüne getiren 
ioatilıanını birden verip dÖI'· veya goııderen oam%edin 13/ 
dincü ,. terli easi.lecek- 10/942 gününde Ankan.da aıh 

Edirne, (Yeni Sabah) - Vi- }er. bu ifı ikmid ile·~ hi muayeneleri ve l5f,10/942 
layetimiz vekil valiliğine tayin Tekn"syenı,. üovaniyJe mek- da gene Ankarada apğıdald 
edi diğini bildirdi~ "Ph.1?iiJ! tepteıı mezüıı olanlar, :oevtıtt derslerden yazılı müwabakn 

-~ ba · J"O) ı;_. ...... ıt m•-- inatihanlan ya~1acaktn::. v il valili Daniş Yordalrul rem tu '"""' '1bl -..- :t'u 
la, işe Iattırılacaklıu:dır. A - Cebir, B Hendtwe, C -

Edirıı-",Y6 gelmiş. Karaağaç is- 6 - Müsabnka imtihanına Fnik, D - Kimya, E - Ec · 
tasyonımda. vilayet erkanı ve girecek Webe aşağıda.ki sart- nebi dil, le, - Nazari hesap, 
memurlan tarafından karşua. lan haiz olmalıdır: G - Milsellcsat, H - Miha-

r A - Türkiuo Cümhuriveti nDt.. 1 - Jeoloi-\ ıru tır. ... ............... -~ ... ~----------........................ ~ ............. ..... 

•• 

Jfü11na hl1f:ı muzal!er kılmış hiç beğenmiyorum, dedı. 1 tru adamı gördüm. Hem de 
olanhınlan biridir. O zamanı.. Hintlinin, sefil, perişan bir Bonıbayda göttdüm ••. Bombay
dan'bui bu za Hmtlilec :kin..+'eti va oı 1 • Çok uzun ı.v-... Cfu .otele gelıp }'llan oyn tJ.n 
büyük bir hürmet Vi) kutsiyr:t ıu:1fur.ıt son derece zayıf,blr- fakir.. . 
bahşet.mi§ler, fakat zamanla birine pek yakın ohm gözlen, RahmJ. h <!D. arabacıya bn3 
onun asıl ismi kaybolarak yap- sik kirpfülerinin kamrtısı al- kırdt; 
tığı l hizmetler unutularak tmda çok parlaktı. 1:1.k araba. - ~r- ~ 
keadi · her rncı:hep istediği. vawtncf:ın ge(Ttlorken Ferhada. u- Ve bırd~ arab::ıdnıı. aşagıy 
münasip gördüğü eekilde mm- ~zun ba.ktı. Sonra. yerlere sır.rndı .Bı: sanıye bıle vııkıt 
kibeler, hurafele!" uydunmış- kadar e"i.rlt. tı ·nci ~ba. kcn- geçirmem~ti. Ancak araba m~ç 
tur. di hiz.ı ~n • ;.i zaman ni- hul adamın önüııcll'll beş or.. a-
Şimdi lııu makber biitL'n fiz ba.k~ l..n .. Ccmşidc· Mia& dım kadar geçmişti. 'Rahmi at

Hint mezhepleri nazarında mu· Birbek. 't'e GızeI ~ inttfaf lamasiyle geriye dönmesi bir 
knddestir ve şimdi burada ka·. etti. Nihayet fuıfincli aı:a.ba. g.e- olduğu.hal.de ortada kimse yok· 
şımı-za çıkan adam, arabtl"trts çiyordu. &r.& kocasi.yle yanya- tuı. Hıntlı SllTa kadem ba -
bazı yabancılnnn geçtiğini gb· naydı. Rahmi de bu arabada. mışb ..... 
rerek onlara. bu. mukaddes .mt.'- bulunu~ Sara m~lml a.- Bir iki saniyP tereddüt ettik
zara karşı lRzım gelen ihtira - damı görlince bir 'hayret ve teıı sonra Raluni rengi atmış, 
mın g&rteilmesini i'şaret edi - endi!'lt" saynası çıkıı.rmaktarı. canı sıkılııtış bir halde geti 
yor. ken r . alıkoyamadı. Rahınt: doocfü. Hişinı de büyük bir lıay 

Bunlan söylemekle beraber~ - • ~ -ı,.-ar! Ne oldu:? Di: ret ve merak içinde :Wi. Adamıa 
Guro _ Prohtta .. ~- a· sor l Jla811 bir duman gibi kayboll:p 
rabnlan hili i .... -va.. I~ :ı lnn, periJn, 81.ıi· ~!_~ gömıüŞtü. Xa.rısma 
olan adamı tetkik edlymdu..~ fe ir ıı ıC' gözl · · m.eçh.U. • UU1ııcı:ea,;; 

Arabala.r birbiriM yaklaştı da.md, n ayıra.ınıyorıhı. Neden - A1damnadağ:ına emin mi-
ıve mechul: adanuıı &alıl• eonra tıtrek, miltereddJt bir sin.? Blı adaDl o acaba? __ 
du. FS.had Gwonua ilmlağına ae cevap ventlı; Şunu da bil ki bütün BilltlUet' 

- Bea bu adaıma 111 ' İili - .S.. ..... .._. .., llılltirlne benziyor. 

S(iylcndiğine göre bu define 
binlerce albn lirayı ihtiva et
mekte .imi§. Heyete eskiden ta
ahhüt işleriyle uğraşan Burlı.ı
nettin isminde bir zat riyusct 
etmektedir. 

Bu zat evvelce de bu gibi b1-
zı ~ebbüslerd~ bulunm\IŞ",,,a Jn 
mi.isbct bir netıae elde edileme
mişth·. 

---->nııc---

Oniversite üçüncü devre 
kampı hugün açıldı 
Ünivcrffite 3 Ün<'Ü devre k m

pına iştirak edecek taleh:ler 
Üniversite mer.kcz binasında 
toplanarak k:ımp ma~alli olaıı 
Pendiğe harem edeceklerdir. 

3 üncü devre kampları 5 Ey
lül Cumartesi akşamı niha:yc:t 
bulacakbr. 

Edimeda süt mahsutt:nün 
islenmesi sona erdi , 
&lime; (Yeni Sabah) - Bu 

yıl sUt nıahsul.iinün işleımı~ 
mevsimi sona cnnistir. &)az 
ve Kaşer peyniri i<>liyen mam.h
raların isleri azaldığmdan b ...:n 
lar yalımda kapanacaktır. 

Knsm:ı içindeki sütlerin in:nl 
edilip Buzhane görmü.c; olan ha.
şer ve peynirler bu1.hanelcrtleu 
çıka...ı-ıla:rak Piyasaya :ırzed"l

mcktediı'. 

Şimdihk peyarr sat.ışlan •nz 
hane üzerinde tra ısfor suretiy
le yapılmaktadır .• 

Halen piyasada perakende o
larak Beyaz Pcvniriiı kilosu 
(100 __, 130 J, kaRCrın de kilosu 
180 ~ 200 kurus arnsmda sa
t:ıhnnktachr. 

iş Bankası memur ahyer 
l'} Bank::ı.sımb calı tınlmnk 

üzere 10 memur alınacakt!r. 

Bunlar için 2 l A!?n..~osta oir 
müsabaka imtiham açılacaUır. 

Elr: fta -arn b tntbnn cl.>
Ja..crt.ıgından h.ııheıı:Jar cret: Hdi. 
Bele Hm ist:tn 
tehlikeler do!u 
in l a ne :ız sevlcr 
hazırlayabilec ~ini nklındar. ge 

1 <:irm.h'ordıı. 
(ArkaN var) 

-7 -

::::[71KR~ ·· 
Her şey bitti, 

oı arka dJ 
Y•zcn ı AKA Gt1ND0Z 

• J stanbul belediyesinin ~ 
soneJ ka tı cok dd' 

dır. Gerçi y:ısı, geregi d l.d 
do yazılıdır cmn o r;ayıda ,,,. 
danı bulamıyor. Bu yuzdelt' 
m{ personelle bir ç ~ 
mek. hele şu zam:m ~.-Ull 
zorudur. Bunun ıçm Bcl Y" 
ıl.'1erino bakarken ~ t>. ~ 
ğünü de takm.nlıyız. 

!Buna karşı Belediyeden dl 
bir şey · tiyebir riz. M seli 
personeli iç.ınde bir kı muzıp 
zat -çıa.r. İkide ili oıt ·• 
bir mu.aipl k atıp y3Wl çe ıtı 
scyredorlor. Bır ıki ı;~ ol:..a şa
kadır der geçcnz. Fakat t8' 
dında bıralrm.:ığa niyetlen yol 
gibi. 

Simdi de çalbıclla.rı inıti ıaıl 
ettı.ırnek gıbi b r fi.. k d a. 
rutb.yn attıbr. 

!us sey saıuyoı, h u B&' 
lediye calgıcılara c.cımı.q cıaJ 
Yardım faalı.ıdruı aylık ,ıı· 
yacak da! Onun içm ımtıııaıı· 
da.n ~in or ! 

İstanbul aki r gıh l' ı rı11 
lıcpsmdeki çal~'lcılarm du • 
aJ>açıktır. Üçü beşi ffilt!'::il llıı 
hemen het:ısı de f aklr v. t ' 
daslardır. Nanıu.cru daıre&tndl 
beş on para knzamp ç.ol~k .,~ 
cuk beslcmıve ba.knrl r. 0llP"" 
çalanlar çok müşteri b urlft• 
orta çrılanlar '8.Z, kotii ~lanl.ıt 
hu:;... Çalgıcı ile m~terı ı Y 

smda bu, deJışmeı, manevı '" 
kanun ll. mt ahnl§tu. 

Çalgıcı; ölınü.q öktizün iç ya.· 
ğmı lıru: Urfa diye .sat.an b.-.1'' 
kul, ekmeği hamur yutturan 
fırıncı deJildir. 1lim ve uf.ıı, 
m u;lt'. ba7.ı da ~!'°l lrr. l 
se~ L sad ıı bır SU!'t!t c nıe.Y· 
danJ rur. Ho..<Uanırs.ı.tıı otlu ıJI 
dmlcr.ı.m, bcğenmczr.enı çdalır 
gıdaı im. lle.ıi öyle hır y ı• 
gö~,,,.üme tabanca dJy yıı zıaC· 
la so1..ın.azla.r ki. 

Eger fena. bir çal~ıcla I< n il 
kenaune oturma. nı, o benı.d 
zevlrnizhğimden ıl"rı g-elmutrr 
B tsku hiç knnsede suç yukt!.lf" 

Büyük bir mwsscse t.;b ı iır: 
l:i ıyı bır saz takımı kııal 11. 

Çünkü mü.5terfufili kolli tak 
menfaati ıcabıdu-. Bo7.uk dıizP.11 

takımlann da kcndilcru ,dr6 

dbliyenleı i bıılunab:hr. 

~'el· mutlaka b"r im•ıh ı •· 
dan gn-.....ç"rmc.k gerekiyorsa ~ 

olsa of.ı: a müessese ve m"'yh:J • 
ne sahıpJ rini ilgil •udrrcn bf! 
i'ı olur .. 

Yabancı tebadaıı olup 
calışrnıt!~ ı.ı.'tiyenlt•re i.btisô" 
kağıdl 'ermek için y pılau uır 
tih n bıle yerind~ dı;7ildıı, hut· 
tii biı .nım-azruıdır. RuııJJr Ol 
o numcv:i kanundan çıkıı.ma 

lar. YWxıncı sanat.karların gt 
lip çalmallı.r:ına ı,relince, bu da 
hükumete düşer. Muvafık got· 
düğüne .izin veıir, görmedığ\J11 

bırakmaz. 

Saatlik işleri bile ba~ 
askın bir Belediyeyi bu gilf 
st,ı.ylerle ugra.~nnak mııddi bit 
ı:m • teşkil eder. 

Kiııu Betlwven'm düduğult • 
den ho~nır, khni Emin u.<i· 
tanm 7.urnnsından, kimi vırtu"" 
sochrr, kimi falsolu utçu. 

1-fe.sela be, darbukaduıı boŞ · 1 
lanırnn, çifte nariili kl lnıet.e 
bayıl.mm. Dem.ek ki 1st.aı:1'wlJ 
g l ee - Itri Dede e
t(>ndiden imtihan v1::ren,ocli{Cf 
diye - suhikuleye gidip b;ıy11cı 
Gül tanın takımını -Uuıli.> nıl 
yecck miyı.m? Böyle ~ mı 
luı1? 

Bifüin mesele; Bclodiycyi ru 
znU }-er me«gul etmemek brr, 
b r co'c yuz c:oluk coc•uğu beff· 
li • · e<Je calışan çalgıcıll)l I 

mhı.t br.raknuk iki. 

-
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1' EN I SABAH 

.~l ~ sebeple, B>lo'kn da 1 
b~ıtsta'hkcmdir ve mUa. fö. uınf 
ırkilitnok;;asıdır iıi:~ii~c.tiiiiQieiiC~:si::ii:iiii:ı~~~Cz;;;;::.::~m;:ı\i:iLSjiii:iiiiiiii~fi-:i:!i,~::il~~~;m::::.=:i:!ii~i:i: 
3 --: Ho'anda kıYtlan: 
A~. ~an kalb,,..:-..Jıınn · e:n. 
~ U%er.iııdeki Bollan d ın
düzd~, tahkim edilmistir. (),... 
ntı:n ıçın tn:ırrı.ızcbn zivndc titliı
dafnaya elverişlidir, 

. B>. Holln.ndn, artık b"ninL.-en· 
~~~~~ •. b_ir Alman çütlig~i mev· , , 1• ~'UU" talyanuı istilası 
ıe:! Bi~.' ç?k depiz ve lıa::a ~s- Faşizmin sutkunu 
oh-~1~ istinn~ahhırını .. ılıtıv'l kofayfaıc::t raca tir diyor 
~ dol yısıyl s te1ık du- . ~ " 
Iımıiy e dikk ti ~km ted·r. Rıo de Janeıro, 1 (A.A.) 

D) İç hatlarından istıfade e- - Eski İtalyan hanciye na.
~ A~ ordusu. kuvvetleri· zın Kont Sforza, M ıntevideo • 
ka~amette tam vaktinde da tıoplanacak. an. 'ıUI ltal-

ır. ""'"'"~ k . . t ~· 4 - Norve<; layıTan: .n-w~- ongresuıe rıyase ev 
A) Müda.ra.ıı. cephesi d.miza- lll:a'e ura.dmı hat~~· 

~~dır, güçlükle ta.k11i}e cuıle- ~evvel gue ile~ 
B ' . .. . .bu- drnıeçte, !ta?ynmn i:.tilllsı 

ba ) Muhıt. mud:ıfılerc ya- f~.ızmin sukutunu ç:ıbtJ.,Lı.~-
cıdır, . . 

E) Burada. veni bır c..ephc a- ra.calıi:tır delU4tll'. . 
çılınası, bir kısım Alınan l:;uv. HatJrLırdadır kı eclcı İttl· 
~etle;,ini _bağlnr. fakat kati ı c· yan hariciye nazın K ut or
tiee uzerınde büyük ti'.s\1' gös· za, Mussolıru iktid'.Lr nrevkiine 
terem.ez. ti" - 1t 5 p· · geç gı zaman ly arun Parı;;; 

- mfo.nd.iya kıyılan: ek.isi .idiı a - • 
. A) Uzun ve nisbetıe tehlıkeli . ve ~~e..wOOE~ 

bır sefere lilzwn gösterirler derhal ıstıfa eyle~ 
. ~) ~r.ndıki üslerin cle ge. Kent Sforna, ltulyaınn har-

~rilmes:ı ile, Rus.yaya işley,.u, be girmesı.ıdc.nben ftaly.lnla
t~m kÜll()vlarunn ni\· ,h n cümhur"yet lehinde t<>şvık 
li~ ~~~~::_ ka<L:u> art..br.L:ıbı cd k bir oyn,nıak
dii~;;~~ı·· Norveç ı"in de b·ı tad 
~u ur~ Lr. 

C) Harekatm, önünıilzd •h 
kış o.ylarında i .... t.: ..... ~ mı:-1,.·· 
Olsa bil ·~.l wıu:.L:U 

"• hunun Rw: vadakı 
m~eraya t!siri cok mahdut\ ur. 
,. una raI:,'1lle•1, Manş ve Nor· 

eç . kıyılannıu taarruza he1ef 
teşkil etmeleri kuvv tle muhte· 
~dır. An· k, n zan an vc.. n • 

- a 
arbi 

{)ft 

ara 
Çekyang'da 

olu piis 
~ing. 16 (A.A.) - Dün 

• akşamki Çin tehli i . 

Alman t yy r 1 ri 
lngilterenin cenup ve 
cenup doğu ·sahillerine 

t ·ar ruz eti! 

asar hafifdir 

Aır ~il~an pilotları 
ilk efa harekat 

firak &tti 
B!clur. '- lô (A..A.) - tngiliz 

e1ıliği: 
15 - tô 13b,'11SÜ>3 gecesi ya,. 

pılJ.D. mıı ~ dev.tiye faaliyetin
den başı .kara kuvve.tler.iml .. 

Londra, 16 (A.A.) - Ha.va m ait obnı.k '·crı1ecek mç bir. 
nazırlığının bildirdiğine e haber yolltur. 
düŞnuı.n ta:nrareleri dün og·· _, • Al• boı:ıwa. u~anımz sa .. 

va.:;. çevro;.ıfndeki hedaflere ta -
deıı so::rra İ~<>i:ltcrenin ve arruz etm:..<Uerdir. Afrika. Iuyı-
cennp doğu sahiline tam:ruzbt sı a~ığmd.} hafif bomba. uçak· 
da buhınmuşlardır; Mtiteadıiit Lırıınızla ay bonıb cıla.rım..ız 
noktı:ı.lo.ı.:a. bomba.Ia.r atı~ttr. d~ınana 1ı.ıt en az üç büyuı~ 
H hafiftir İns · nı.avna l ıtrmışLar ,.e başka 

asar · anca yıp ma.vna.La.ııt hasara uğ:ıı.tm şlar-
zdtr:: dir. 

Lon!ira, 16 (A.A.) - Düu 
oğleden sraıra cfüşman yyo.· ı 
resi İngiltereniu cenup .,,u. 
sahilinde· bır • l bo bat:ı.r 
atmıştır. Dükfd · ra r· 
de hnsar olmuş_tur. Btr kışı öl.:. 
mü ve altr kişi yaralı:mm ur. 

* Bedin, 16 (.A..A.) - D. ~. 

B. ajansının askeri hir kuyn k 
tan öğrendiğine göre. .Alnınn 

•.aş u~s:klm dün gece ml
tcre:nin doğu sahiliıneki liman 
IJ.rd önemli , keri tcs:tsıeri 

tı:ı.hrip ve yangın bomb ariy ~ 
le bamba.Jam1şlardır~ 

Bu hareketlere iştırak 
Alman uç:ı.klannın 

Arr~iS.11 plMtun 
V~:on. !6 (A.A..) - Ka,. 

-hıredtı.n .ıiman bır hnbeı·c gö
re, Ameı:euı.n pilotları ilk de -
a clır:l! Mısır roiünd Ahnan 

ha.v ku leriyle ~rpışmış -
laı'tlır. 

Fuk 
lantan 
tr. M atrnh limım tesis
lerine s .aıiden taarnız edil
miştir. 

• 

er. 
i'ye 

ç 
·ııını verdi 

- Bs tarafı 1 tnctde -

Ankara, 16 (A.A.) - Ha
ber aldığmıııra göro, D.7.hiliy 
Vekili merhum dol...~ Fikri 
Tü.zerin cenaıa töreni yar öğ· 
leden san.m Y.aJlllaca.ktır . 

flrlı un #\ s:ı t l ;80 
d::ı, H~am camiine getiri· 

Ye cen.m;;a alayı saat l'f 
de H y.ramdan hareket ~ 
decektir. -Cenaze alayının. öniin.de as • 
ken lntal:ır ve bunun aı1uı.sın
da nm:ıka yer a.lacal..-tır. Miı -
zikn.yı, ccna.zcvi taşıyan top a
rabası takip edecektir. 

Top nrdında:o. dn. 
ma:hnm.un: ailesi efü:o::ulı:. ce
ııa.zey:i Uı:kip edecek zevat gele 
cektir. Kiyaf t si:viller için ja
ket:ıtay ve sihnrllr §:tpkıı., su -
bavla.r ıçm büyük üniform::ı.
dır 

Cenaze alayı, lfac.ıbayram 
<lesnri Wtiben belediye V€!_ 

adliye s:ırnyr yolu ile.. SJmım • 
p:ızarma gelecek ~ burada 
tören nili:tyet bulacaktır. 

T.lbnt. burada cetıa.z•• oto
mobilin.o. kpnularak. nıerl.l.!lnlln 
ebedi .ıstiraha.tıgfilıı ofa.n Yeni 
mezarlıga fuı.reket ed~cktir. 

Yeni • • 
cıye a 

Ve ~ •. 
- B t><~f> )1 .~,~~ - 1 

Bu gar siyasi mai1fi1lcri ııu 
ciheti de ilitve ctmckterlirl ki, 
Numan Menemencioğlu Til,·k 
adımLırı arasındıı, bugünkü, 
beynelmilel dav:ıl:ar.ı bir hal su· 
rcti b:ılabilecek ve Balkan!a. ı 
v-0 aynı zama.nd.t yakın şnrkı a
liiJradar eden ~l ·I.ed hail d~
bilecck ol.anla: dan birısidir. 

H s 
ocakarı Fuad bey 

humun bir nOkte 1 
llil i 

------~;.;;;.:==«~rol hı 
E l b!r "KO a.b.n 

Fuat Bey,, vardı. MuziJ 
imi lıttnınyfuı ytizbaştlarmdanj 
olan bu. zarif \e nüktedan ba~ 
hı dostu ltumrda. cynana.n <Wta 
oyunlarında ''kocaka.n., ve 11~~ 
kes halayık,, rollerine. çıktı,;ı ı~ 
<.:in "Kocak.a.n, lakabıyle nılı! 
ve zamanın Borazan. 'D f k( 
AhdiiıTezzak, Kavuklu n mul 
merhumiar gibı şöll~tli uat-ı 
karlannın nillrtclerlııı. cın h~ 
ı-ını cevapsız bı.rnkm ı 

Fuat Bey Aferhum, o ZJ.!Ullfl" 

lar heııilz. ge~ G bir m uzfüo, "'ı eu • 
d.isi olan sanatkar Na~ıd€. ı' 
t:lıkılır: 

- Naşıt, !jU bur".lunl ·ni 
ruın n hiç. b.'.l~nna. ba~ar L ı ıl 
evlüdım c.lıy scn·e.ı mi ıdı '? '11 
y snraka e lcı·. m• liste lı.ı ır 
bulwuınl.an gulnıeklen k. el. 

gcçırircü. 
İşte, l 91 ı Cihan 

mıızilt1Jau nlunp S !lrt • 
Ol duy" lc\"'UZIID za.bıtL \u:a r 

g"'neh!rilen. ve o.r,\d.ı. ı:; m 
bu zıırif 'e ıı.i.i•c.tedan a ao1 l"'''l 
yılındak.ı Rus Ju n- l r ... 
gfıya Pur aEtUt bumh d!::ı .ı.. ı 
~rasıucl.ıı evim:... bı kı mı v '· · 
lım muha v•·d r ir F..rıfü"' \'1 k.J
nu turur, tai'lJtl: t\." • 

ile Q s:;ı.lın i caı• lan 1 
kend:ısiııi teeeUi c·-ı., 
1.a.bılinc 1 at ı J<:t p1 •1 ~ 

- M ,. k cd.ec ı· b ~ v ı 
denrsun! Ka sen. bcmınT. nr.y 
t I:n c:ıktın."' Ne kl • b~r. 
B 1 na b.i..;lro 
y k gil a.J.Jı ~ · :J.r< 

altık memk "ClPC<'k n 
ki~ dcilirtiı iL 

ıy 
Çin la an, Japvnlann Ki- rine dönmüs :erdir. 

n:gsı ~yale Linşv da n:::.u 
c-dilıni bulunan rnı-

zona yardım teşcbbitslcriııi ak.ı Londra, 16 (.. .) - D • 
mete ıq,.Fz-atnu~tır. Çin toz UStt gece. yansından biroz onc 
nuıı at .i -anş gtı Linşvan İngilte.renin doğu - .:.imal ve 
ara nda bulun n pon v ır <.1 ğu sahil ce.vrcs.iııd.e. düşıno. -
!arının bu gn.mizo11a takviye.\' run hn.fif hava faa.liveti Qmt 
malt.em !'OF mi 1 "' alın.ustur -g u n ' ve bir kaç boınb:t atılın • 
Doğu-Çekyang da iki japou kll!U İusanzdca kayıp . kt l". Has 

tı istikamc~ tn "' a ır. . .., .. ..- ............ 
mıştir. Bu kollardan biri pü~kür .._ __ .., 

tülmil§ diğeri su· ı.n ez.- AKDE ,. ZDE 
nup doğusundakt t~pelerde kuv 
\'etli bir mukavemette ka.rs~
mıştır. - Bat tııırafı 1 incide -

ver uçaklarının k yıp •uı b.1 -
nüz bilinmiyor. 

ln.:,crili1' bomba uça.klan l -
ğustostan 13 ağustosa. kad ~ 1 
her gece Tobruk limanına h ü.
cwn etmişlerdir. Bahriye u 
!arının iştirakile Marsa:.matrulı 

ili.erine ve snhik1eki cllğ~r he
dalıa az ehemmiy tli 

h- umlar- yapını ır. 

Bu nkınla.ı· can.asında mih~'!O 
r.i:n bir mavnası ve iki hücu 
botu bat.mlınıştır. Du.ho. ba.ı 

mavna ve hücumbotu ağıt· h 
s:ır uğr.:ı.tılmmtır. 

lt ağustosta İngiliz nv uc, 
lıırı Sardunyanın iki hıu•a 
nma lmrsı llüyük bir ınuv~ff -
kıyelle neticelenen bir h -rekat 
y&pmLsJ,a.rd:ıl,'. 

Yerde yedi 
va d.m3. 

tı;,1ra:tıfm r. 

İkinci cephe 

~ illi 
oyunlQr 
Festivali 
14 - 22 
Ağustos 

P8r:sr 

Bliyükııdıı Vürukaıı 

Mareşal .. Pe:utent •.. Lav.ane J 

gor ş u 
Vişi, 16 ( .A.) - M' ~a! Hindistan da 

tu:aft 1 incide -
Pcta.in dün Bil ·elol Laval i...eı 
uzun uzaclıyn göriişmüştür. Ma-
reşal sonrıı ra yo ist syomıııa ------------

Bhubri'de kongre 8.zasındau gicferek' ~liğe hitaben nut-
eskı As.s:ım baş.vekili Bardolo· kunu söylemiştir. 
ha · ı · tir. Gençlerden mü• ~~----

• ~l :!!' n 'da. h~- RumaP.yada l'abina tebdili 
susı bınalara . ve b~: kaç ~ı· Stokholm 1 (A.A.) _ Ro-
y-0 e hucum etmış• . ' . . 
ti 5 k' · · - ed t manyada ikt:if::. t ,.c- ı:dliye na· 

r. yı t.ecamz_ . n op· zırlıkla.ı:ını aliikadar eden ka-
lantıl:u· yasak edı1miştır. b" t.J...-~urn· ·· ..,., ~"1 " t 

ın.e cı.JL'Ua u .nıar~ .. ~n o · 
Siikuet! nesko hükfune.tjnde ~apılacak 

Landı.:a, 16 (.A..A.) - ilindi daha. mühim d ğişikliklem bir ı 
tımda yeni.den sükfınet ~, ba.ş'.langıçttr. 
aııhl;111~. B-Omba • . ve Ca~- ~förcşal Antonesko., ı·.:.kında ' 

c tt:td ı tızam veuı tesrs ""tch 1~- 11,40 l edi istir • mu assısuu• ye ·' yı ın -

Gan~ Ifcitim Öld~ ~ri ~tılmı.ş olan bü;yü_k 
" sıyn.sı partilere mensup şahsı-

Bomfucy. 16 (A.A.) - Bom·ı yetleri: biıl.e iş ın..ı ~ğıra· 

. ~~ 
ni>rnl An.o!d ya <;;1 bir nıc<-

~. AmPTilt:ta ll . k 
bakkınıirı. şu ro '':ımI rı vc>rmı. -
tir: 

H·ırhin ba.5la;1~ıc·ı -ı.Jıili u, 
Aıuer"kalılar 1 u ·J.k lia"''> ·t
mi:.; ·dir. J Jl lar ktııy.bı ı·v• 

4 

bay hükiım.etinin resmen bildi· caktır. 
rild"!?i ·· , Gandi ·n ~..tibi -------------------------

• bapi er umum mü 1 w ...... ---• E. E L İ V E N EH A R f '-ra!!Bmiil!llSJ~ 
fetti;;i ve diğer iki me"\.1wfla1 Sen Berıua ~il .A ..... J z Er ek IL.is~si 

..rtıŞ b! bire b ının 

dönmekte duğunu söyl.e.ıni5· 

tir. Sunun üzerine aynı binada! 
m vku bulunan Gan "nin. dok-
toru Daia hemen çağmlmış ve 
doktor h stmnu k:tlb"ni kttn t 
lendirmek içjn sırmgalar yap· 

lstanbuı GaJau Po ln K11tuım 1330 
ilk ve or:t:ı m •tc:.bı bıtll'enlcr içın 

lh=ıri Fran&ız:c.;ı kl rslnrı "'•r r. • 
KLASİK Vft MODERN TEDRİS~T 

wtır.• ·nt Desaı 20 da.kilm l!iıı•m• 
a L scktesinddı ölnll4;~ -------------

w~ 1 

USYA'DA 
- ~ raf 1 ine de -

Çarpı,,mın!tır Baıam 
Edi ıor 

Lon _ 16 ( .} - 1o 
ı~ ....... ı-~- n dilen. Sovyct ~e 
yarısı tebliği: 

lGetskaya do-1 . .'l) I.arın.da. l{o" 
tc-luil-..avonun E>inıal do,aw."UU.da. 
hu :alnivodi. rn ?r!aikop böl

gelerind" şidJ t1i ~.u-p. ma.l!ı.r 
d etmektedir. 

Kafkas Hart'~ h 
Ta ı.-s-:.ı.d.1 

Londra. 16 ( A-A.) -- Il.u 
cephe .. inden alınan en son hr.· 
b •r. , Stalıngıad şehrı icm tı..h 
ükaıin arttığıncı. i~ar t etmek· 
tedir. Ka.flro ~ acL.ı.kı Arman ık 
ri hn.rek<.ı.tı ta samı tır. 

Stııl~ug·ıad<.la Üs 11 ik / 
Rusia n Elınd 

Vaşington. 16 (A.A..) - Vo
ronej'de ve. Stallııgrachn b:ı.tı· 
sıuila fu;tünlük Rusların clinar· 
dir. Ruslar bu mnvzil.cre sa• ·p 
oldukç:ı, Alm:.ılli;arın sol ka!;l~~ı 
her sn için tehdit altında gorun 
m ct: ir. 

~ güre ~."""" .... 
i ·gal ed1liui5 

v: 

"QIJHUL1:ll YO '"TVR 

Vişl, 16 (A.A.) 
• oırlulıırı S Ungra:i isti- 1 

kametinde taaITUzln.rma mu
vnff 'cı;: tle de a.ın etııekt -
dirle•·. A?.ak n .. i kıyıl • mda. 
Akht.ari hınnnı işgal edilr>1i.ştir. 

! 
J 
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8ııyta:4 iEN I S A H.~Jl 

-·;~~;;;,":·:·1:.:;;:"""""~;;:i;;;·;:·:::ıj·l'opkapı f~ka~aper
Y Ö OK ALI ver müessesesi 

lstanbul Levazım Amir
liğinden Askeri 
kıtaat ilanları 

Nakil ve ikt ibas hakkı mahfuzdur LM~Ni 

- Yörük Ali, gönniia mü? .. , Türk, büyüğüne ltaat eder. 
- Hayır, o da gönne_nıiş.:. Türk başbu~™; hilesiz, hur-
Deyin~, hak yenmesın diye, da.sız mutid.ir. Ne emrederler· 

pehliv1ı.nlar:ı. bağırdı: se onu yapar ... Çünkü. Türk 
- Durun!.. Münazaa.ya lü- gibi ve Türl..1:.en olan bli!bU· 

zum yok.. ğu da kendisi gibi adil ve doğ-
[)(-di. Ve, Cazgıra hitaben: rudur. l<;te bu an'anetlır ki, 
- Ben de görmedim .. Hacı- eski Türk pehlivanlığının bu 

nın hakkı kaybolmasın .. Bir k&- kadar mücadele safhalaı-ında 
rt" de bııs pclılivanlara wıalun. devam edip gelen bir çok çe
Gft, Arnavutoğlıına ve, Pomak 1ıin boğuşmalarda bile ahlaki 
Deli Murada ~r. vaı:iyetini muhafaza edegelmitl 

Dedi. Ca.ı:gır, Amavutogluna tiı·. 
gelip Sl)rdu; Sırası gelmişken bunları 

- Usta! .. Oldu mu•.. yazmak bir borçtur. Bugünkü 
- Hayır • EIJeı· oyundan çö- nesil bu, varlığımızın hiç ştip • 

zülmcdi... hesiz w.ıisleridır. Fakat !'iiyle-
De\'inet", Pomak Murat ta: mek. tekrarlamak ah:<;.ı1dlr, 

·Olmadı. Za\·all• adorllın okuyucularım bu yazıhrınıı 
hakkını \'enu\'~lim .. Günahtır. fuzuli bulmamalıdır. Bilakis 

Dedi. · · memnun olmalıdır. 
Bunun üzeıme Cazgır, Soy. Yazılarımı edatlarının da o-

tarık'a gelip ded: ki; kuduklarını bilerek mesrur .ol-
- Olmamış ... Eller ~öwl- malıdırlar. Ben, an'nnel,'rıınıze 

memı~. Arna\'Utoğltı da, Po· şi.ddetlle merbu.t olan bir ada· 
mak Dt·li Murat da c.lm:ıdı di- mımdır. Ecnebı mektepte tah • 
yorlar. sil gördüm,. Avrupaya ü~ k~_re 

Dl'<li. Bunun üzerne l:akeın seyahat edip şunu bunu gor
hf'yeti güre>iln devamına ka- düm. Gi~ip kuşanın_~ A_vru
raı: >erdi. Hacı. fena halde kız palıvarıd.ir. Fakat evımın ade -

- HakkJmı yiyorsum .. ,.!. h\lm .. ve ç?Cıı.~lırı=ı; nı.hu 
mıştı. I.la.,,i'Tırıyoı-du: 

1 

ti, çocuklarımın <.!?rbiyesi, ru-

Güreş t!'krar bw;l~dı Ç-Ota~ Türk tur. Türklu.k an aneıoınc 
k1rnfetli adam. hakem lwveti- merbuttur. Bu böyledir. Başka 
n~ w Amwutıoğlu ile Pomak türlü ol:ı.maz. 
Deli ~forada tc!;Ckk;ir c:ı:yor- \ Neyse gelelim mcvzuu .. mza: 
du. Hacı i&' frna halde ıı;erle- Hacı, Arnavutoğlundan terı; 
miı;ti. Güreı;i tııtm11yonlu . ~ki· cevap alınca, doğru nıcy<lana 
<],- bird : yürudü. Haemınm kar~•r:ına 

- Hakkımı V:vorsurıu:-!. gelerek çırpındı. \'e gürri;i tut-
Diye b:ı+,>ırdlkt;°;n onr:ı, Ar- tu. Güreş tekrar ba~l&mış ol -

navut"·'lu ile Pomr,k Dclı Mu- du. Arnavut:ıığ;u, ne ;-:ü::cl söy
r:ıdın c~ld~ğu yere doğı ıı ri•t'. liıyordıı. PehliYan olan ahmak
.Arnawtoi[luna elleri'll uı;ata - ~a güreşir miydi~ Ha=nın 
ıtak: yenilip yenilmediğini gör-ıniyen 

- Uta! rJlrlu mu bu" 
Diy~ ~ıkiiyete ba~lu)·ınca, 

.Arnavutoglu, kl7..<1ı, Hatıya: 
-· Harı. sen ne bicim p<'hlı

ı-a.ruun be!. Bır insal1 J. cntbğJ· 
n', yenildiğini biımez mi? 
Çing-l·nla){"ri gürmüyorsıın? Hab 
ı-t: ı;-iirt>& hava..C\l buluyorl""r ... 
Onlar lıilc senden iyi bıl:nır, 
bu !'Üreııi. Ht>rifin elkıi '•YUll
davriL Evet, sen, köpt'k kuy. 
r_uguna ı;irdi~in zaman .. çar 
gıbi oldu. Fakat elleri o:.~ınd«Y 
dı. Yine ,.;··ylüyorum n~na! .. 
Pehl:nn dediğin yrn l;,::ini, 
yenil<hğini !!iinnelidir. flernrk 
ha..ı:;mının yenilip ye~ıi1:n~diğie 
ni bir başka."ındaıı sor";·c.:·sun 
ha?. B<;yle pdcliva:ılık r.lur \ 
mu? Durup dururk~.ı h<:rifin 1 
hakkıc: mı )·iyeccğiı .... 011na<!1 
İHtc!, 

bir pehlivan p<'hlimn mıdır? 
Bll <;ok veciz bir bÖzdü. 

Arnavu1"·ğlu, bu ~Öziylc ken 
di.> nin ne "ldıığunu gösteri
,·ordu. Demek o. ha'":i.ll11 vencr· 
ke-n göre göre, bile 1lih• "ycru
yordı.ı. Sallapati işi yoktu. Ha
cı. bu vendim, yenmedim me -
~cldcri c\olayısile de epeyce 
dinlenmiştı. Bu, kuru giirünüş
de, iı;int> yaramıı:;tı. Hacı ile 
bu t<·fcrki tut11.,1ııa Jaha canlı 
olmustu. Arnanıtoµ;lunun gö
zünden böyle şey ka~ınazdl. 
.:ıfıırnt ağaya diin,.n·k: 

- Hacı, da.ha ziya<le dinlen
d i. Yenildin wnilmerlın dnvası 
ona var:ıdı. Güre~; dr.hr. hayli 
tutn"1ğa lıa.~ladı. • 

Deyince Murat ağa tl&: 
- Be:kı tle bile bile yaptı• 

Bunl2ı' hinoğlu. hin hPrifll'rdi. 
Yok canım! Bun\al'ua bu, 

Dey;nce, Hacı, Jıiı• >ir ttk atıcı kafa da y<>ktur. Sa!lapaii 
laf sövlemeden a ·rıl<lı. E··ki • herifler!. Her köp<'k h-uynıgım:ı 
den bir iıdPt vardı. Büyük peh- rlü~cn P<'hlivannı açık dilH'ce
livarJar, ağalar bir rilz b(jvic·r· ğint' kanidirleı. Hcrjf, giircşi 
se ona karşı gE-linm;,ıd ı. Hal:lı ı s:ıllapatı yapıyor .. 
haksız boyun .eği~r ve ir~at 1 Derken birdenbire r,ob.ııı kı
o!unurdu. Bu gıb; fıdet~l'r film- yafelli herifin Hacıyı kapıp 
<J;i '.."yıp sayılıY.o"'a ·l:ı. 1"ll ~h- f 1ıoparladığı gibi sür<lliğü görül 
lakl rorafı t;ıöyle deg1ldır C'c- dü. Hacı, apar tc·p~r gidiyor • 
ınlyet, bır nıznma, ve. bu n:- uıı. \'e bu gidi.<;ı d :yiye ben· 
z_ ~ da an_a~.e:tı:e ve a~d!•ıc zcnııyordn. 
tabıdır . . Buyugune sıı ı.ı •• sıı.ı Çoban luyafellı ad.,mrn fcno. 
bı~~ıeııc\ır- Haklı. h~k>.ıı bu· • haltle sınırlendiği belliyili. 
yug~ ıtaat 'l'!ırk aıı ~ne•mu 1 U"ta d:ı yenik diişürec·ck!erdi. 
ezelı \"e ':bed.ı bır .ahlak. mc·~ • Hacı, kurtulamacll. Nihayet 
zu~dur ... K~cuk daım~ ıJ,ııJcyı - dönüp basınının altına yattı. 
cıdır. J?u.1 uk ha.~sıı.ık . yar:. Çoban kıyafetli adam, df'ı'hal 
maz. 'a da .. Yu_z~~ b.'r • 11: 1 üıll·rine çullandı. Bu sel er dP. 
yaw ... ~akat buyuı:ıı d•ıılcını- AAk klintesi aldı. Bir eli de 
)'.<:r kuç\Jkl~r .~rillJCC12lıkl~; 1 ensedeydi. Kat·Jkucak güre~ç: 
rınden yuzc.e yuz hata):; .. ~ı:· !erinin bu oyunu Ç-Ok mühim · 
şerler... Bu sebeple h:.ıyuKU dir. Ve onlar bu oyunu en em
hak!ı, Jıaksu. dınlcmck, ıtnnt niydli oyun olo.rak say;ırlar .. 
c·tıııc·l, ı:;erdrtıL . Ve bu oyunda muvaffak olma-

Bugıin, J>t"l:IJ\·an verlerınile, lan da vüzde yüzilür. Yağ gü-
spor yerlerinde büyüğü dinli • reı<inde de bu O)'Ull müsbct blr 
yı-n yok... Bıı.e;ünkü ııcı;il bil· oyiınc!ur. Hacı, bunları b·ldiği 
yüğii dinleı_nezse, bun~an son- i~iıı derhal ~akı sökmiye koyul
'" ki. ntril ae onlan dınl':'mıyc- ılıı. Ya!; giire>;i mukabeksi o· 
C("kur. Bu 8l<reıt<' . C'emıyette Jarak, gövdesini ill"ri att;. \'e 
wı.arşi olaı,aktır. Tlil'k, mutı- bır eliyle de şakı sökmiyc ko • 
dir, Aptal ve burl:ıla, •essiz yuldu. Bir iki hamle sonra yüz 
olduıi:ıından muti değildir. lJa- u.~ıu y<..-e u7.andı. Ciinka bir 
>ıR!. Biliı.ki~ her şeyi anlıy(lrak türlü şakı çöz•memiŞti . 
muüdir. Çünkü Türk an"'nesl Çoban klyafeUi adamın ağır 
büyli(e hiirml·ti, kıi;üğc şe~- basışı onu nihayet yiizUstü 
kati suur ıttlhaz etmı.ştı~. Bı:- basmağa meı:bur etmi~ti. Ço
yükten hata az # :ıtlır nlur... ban kıyafetli adam, koskoca 
Kü•;ilk bü.·üğü dinl~mezı;e ha- Hacıyı yüzüstü uzandı~ı halde 
ta içınde yüzPr O da cemiyet- ensesine basıp tepe!ıhlak at
te ar>ar~· viicullıı getıriı. Ei(er tırmağa uğTa."ıyordu. Müthi~ 
o deYirdP Hanı, Arnavutoğlu- biı mücadele ' ba.~ladı. Çoban 
ll' karşı koy.mu.~ olsaydı: maa- klyafetliye a.c.ıyan ve onun bir 
zallah, onu bnç ederlerdı. Hat- iki arkadaşı. baihnyordu: 
ta Arna\'Utoğlu kallıar bellıi H a, Çoban! .. " 
de ko.aj;oc'8. adam ol.111 Hacıyı Adamcağızın ad1 Coban ol -
döverdi. Bu, an'1::ıedir k;, muştu . Bağırıyorlardı: 
Tifrk cemiyet nizıı.mırıı koru- - H a, Çoban, aşr dur be! . 
muştur. Yine bu sa.i:!&m aıı'a· Yörük Ali, seyirciydi. Caz . 
nedir ki, Osm&nlı imparatorlu· gır söylendi: • 
ğunun son senelerinin nıüı;ev • ...'..... Yörük, herifin kuvvetini, 
nş munkariz olan eiyasi w.rlı- zoı unu görüyor musun? Ama 
gJ.nı dü~m" nlarına Iaı11ı koru- da ber~ herif ha!. . 
muştur. Sultan Azızın lıa.rici • _ Evet, Ç-Ok kuvvetli adam! 
ye nazın Fuat Pa.-. rı.ın Fren • _ Yörük bu herifle gilreş-
sız ba.§"'.~kil~e bır ı.:özü var- miş ol.oa~ .. Çok sıkıntı çe-
dır Ye ~yledır: kecektin! .. 

- ~izler dıı;ıa-dıı.n, bizler i • _ Yok u;;ta be!. Bunlar ko-
çcrden Osmanlı imoaratorlu- lay yenilir. Zorlarlar bu e.ce • 
ğuııu yıkamıyoruz.. . miler inaaru ama .. bakma bir 

Doğrudur. Eğer yıkıhnamış kıılpusu bulunur bunların .. 
j e, Tih k milleti bugün ~- - Doğru .. Fakat bak H:ı.cı 
yorsa bilmelidir ki, tüyüğe neler ~ekiyor ... Herif burnunu 
aonsuz itaatin abla.ki varlı~iy- ııürtıilyor yere be!. Yfu.l.\nü, 

- Btış Tnrafı 2 inci de -

da en kabarık yekunu Lıtıın
bul Belediyesinin her sene 
verdiği bin lira ile Parti Genel f 
merkezinin üç senede gönder • 
dlği 2600 lira ~kil etmekte· 
dir. 

Bu yardım o kadar büylik 
bir minnetle klU'Şlianmı~tır kj, 
kongre reisi Topkapı fakirleri
nin bu minnetini belirtip duyu
rabilmek iç.in sesini ve gür se
nli pek gayri ıı.iisait bulmuş
tur. Filbakikıı Partinin ve Be
lediyeni.n 5600 liraya varan y.ar 
dımı 3 senede fukiri bol olan 
bu geniş muhitte yli2lerte 
can kurtarıruş, hiç mübalıiğa -
sız donara.ll öimlyı:. mohk."ım o
lan yüzlerce ) avruyu mezar 
başından alıp büyük ramiamı -
zın içine koyruıy.ı muvaffak ol
muştur. Reisin, fakirleri namı
na teşekkürü vo mhıneti elbet
te haklıdır. Biz, Topkar·ılılar, 
hesabına bu yardımın rıtiim
künse arttınlma.sını ıstenıeği 
pek yerinde bi•· temenni adde
diyoruz. 

Partjniıı ve Belei.lıyenin bu 
hiç de küçiiınsl;'nmiyecck yar· 
dimları müstesıı;ı olmak ilzcrc 
yukarıda da bel;rttiğimiz gibi, 
nıües;;cse orta halli \'iltan<laş -
Jann istenmeden yaptıkları 
mütenı.zı yardınıları ile faali· 
yetini devam ettirebilmektedir. 

Müessesenin te,davi ettiği ço
cuk sayısı bir sened 3319 u 
bulmuııtur. Şu rakam da gös
teriyor ki Galip Hakkı Üstü
nün kurduğu bu müe.sse~e kil· 
çük de olsa jçtimai bünyemiz. 
deki tabii yaralarımı.dan bıri • 
ni tedaviye muvaffak olmak
tadır. 

Memleketin her kÖf)esinde 
böyle bir müesseseye ihtiy:ı.cı
m:ız vardır. A n c a k bun
laI11 , k u r m a k 1 a kalma
malı, yardıın.la.rııruzı kesme
meyi, onla.rın faaliyetlerim 
devam ettirmeği de düşünme. 
liy:iz. Dilenciler'3 ft"nl.en yaptı· 
ğunız küçücük münferit yar
dımlarıınızı, kimseyi ra!ıatsız' 
etmeden, kimseye Rvuç açıp 

para hıtr·mcden çalışan bu ha
y1r teşekküllerine gÖiıdeıirsek 
hem içtimai yardanmızda.n 
birine merhem vurulmasını 
mümkiin kılar, hem de ufak 
yardunımızın bir sefıhin \'tya 
bir sefilin elinde heder olma • 
sına meydan vermeyiz. 

Mali ve ticari mües."C'~leri • 
ınizin baı.larında bulunanlnr da 
yıllık büt<;elerini yaparlarken 
bu hayır kurumu içio Ü( beş 
liralık bir yardım ayırmak im
kanını bulıırlar><a calı.,bkları 
şehrin bir köŞ('Sindclıi fakirle
rin imdadına ko~u~ obrlar. 

Kongre reisinin dediği gibi: 
"Yapılan en kü<;ük bir yardım 
bile <;ok fakiri olan bu muhit
te t •l biiyük boşluğu doldura· 
cak bir mahiyet alrnaktaılır.,, 

Bu yardımlar ihtiya<; karşı
sında ve gönlün istekleıi yanın 
da, az olsa bile insana t"lden 
geleni yapbğı kana~tini \re 
bu kanaatin hazzım vereeeği 
gibi toplanınca büyük yekun -
lar tutacak ve sönmiye mah· 
küm ocalclıan alevlendirebile
cektir. 

22,899 lira 50 kuruş keşif be
delli Kınkkaiede bir anbaı· in
şası l<apalı zaı1la eksiltmeye 
konmuştur. !halesi 20.8.91.2 
perşembe günü saat 15 de An
kara.da M. M. V. 4 No. lu satın 
alnı.ı koı:nisyomında yR.pılacak
tlr. llk teminatı 1717 lira 4.6 
kuruştur. Taliplerin kanuni ve
sikalariyle teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. , 

(651-8251) i1~' * ~. 
KapeJ.ı za.d usuliyle 2394 t.on 

sığır veya koyun eti veyUııut 
ay.aktan canlı olarak alma.cak· 
tır. Evsaf ve hususi ııartıarlyle 
teslim mahalleri komisyonda 
göri.Uüp öğrenilebilir. Etlerin 
nev'ine göre muvak'kat tentinat
lan ~ğıda yazılı şekildedir. İ
halesi 22 8 1912 cumarteo;i gü
nü ııaat 11 de yapılacağından 
taliplerin ihale saatinden b ir 
saat mTel kanuni vcsikalariyle 
Hartıiytıde YeOOk Subay oku
lunda satın alma Jromisyonuna 
müracaatları. 

Sığlı> f'li . 
Tfmlooıtı mıı~a.kkalaın 

70.115 
Koyun eti 

TtoJftiDah mu~'akkat»ı 
98.843 

(610-8213) 

* 368.01\6 lira 50 kuruş ke;l'f 
bedelli Gölcükte bina temel in
ı,aı;ı kapalı zarfla ek~lltme,·e 
konmuştur. İhale.pi 15/8/!l4Z 
Çarşamba lc'Üflii ı;aat 15 de An· 
karadaM. M. V. 4. No.lı s.Jtın 
alma komiı,-yonunda yapılacak
tır. llk teminatı 18,473 lira ·16 
ku~tur. Taliplerin kannni ve
sikal::ırilc teklü mektuplarını i
hale saatinden· biı· saat cncl 
komiryona vt-rmeleri. 

t652 - &252) 

:.\fiicaS<;seye yardım edenle
rin bw;ında hayırstver :nukte
&itlerimizden sayın Bay Celal 
Mııhtar gelmektedir. Öleden
beri bu müeı;sescye alaka gös
teren, fakat ismini ,Jaima gizli 
~utan Celal Muhtanıı ilk defa 
bu 8ene raporda ismi zikredil
ml~ir. Bu rapordan öğreniyo
ruz ki Celfil Muhtar geçt'n se
ne müesseseye yüwr kilo şe • 
ker, mercimek, soğan \ 'C nı:ı-

hut, iki yüzer kilo f:ısulye ve ,---------------------, 
bulgnı·, 1500 kilo kömür, 100 O I f O . il 1 U M ·ıa I ~~ yağ Ve sabun göndcımiŞ· 1 ev e enızyo an 1 1 1 1 n an 

17-8-942-23-8·942 tarihlerine hada 
muhtelif hatlanmıza kalkacak 

vapurların isimleri ve kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Celal Muhtarm bilhas~.a kö
mür tevzi edişi pek zamanın
da olmuş, geçen klş bütün İ& 
tan bul bir kilo kömür bulamaz 
ve en varlıklı insanlar bile t it
reşip dunıı ken, bu yardımı sa
yesinde Celal Muhtar yW.lerce 
aileye ısınmak ve sı~k für çor \ 
ba i~elıilmck imkanını vernıiı;- Karadeniz hallı - Solı 4,00 de (Erzurwr.) Curr" i.W d< (Ak•u) 

Q;tlata Rıhtırrıından. tir. ı 

A ıı karadan Bayan &.rar a
dıl' da b;r hayıı sahibi de 550 1 
liraya. varan telıenuu ile Top
kaııı · fakirleıiııi seviı.ılirın:~tir. 1ı B11nlardan ba'!ka mu.lı.telif 
hayır sahipleri mliessc"Sey<' 100 / 
kilo helva, 200 kilo pirinç, 200 
kilo şe-kcr, 120 kilo bulgur ve 
mercimek, 120 kilo pirin~ unu 
ve nişasta, 12() kilo patates ve 
200 kilo nohut ile 30 m':!tre 
basına, 891 metre lıunıli§, 34 
çift kundura, 722 par~a manto, 
palto, elbise, gömlek, c>ntari 
ve saırc gibi muhtelif giy;!ll eıı· 
yası v~ 52 kurban !"Öndernıiı;- ı 
!erdir. · 

M üeı>sesenin sarf ettiği 11089 
l i r a 1 ı k yardım t a h • 

Bart.Jn hnttı 

tzmıt h•\tJ 
Mudanya l>atU. 

Bandıtııt.. hiıt\J 

Karauıaa hattı 

imroz Jıuttı 
Ayvalı}; JıaUı 

tz.mir Sür«t 

- Cu•ı\uı·tesi 18.00 de An;:f~n \<J, SırJ.c _ J{ıhuııund-10 

- Ptr-;en.~ 8.lıO de (Kerı1fıl). T"phnne Rıhtırr.;ndan. 
- P~•ıarlc!'i., ÇiJfS."lmhtt. ve Curr:ı 9.50 dr 'Tr~~). 

Curıu\rtP~i (14.00 de (SU! , P~•znr 9.50 de <Trak), 
c;..,.L:ıb RıhtırrJ, :-.ıdcn. 

- PaI.a'ı:tt'Si, Çi:lr arr ba ,.E- l.'ın ı;.ı 8.00 dt" t Stı: ) . 
Gül<.ıta RıhtJır.r.nrllln. A. rıc..l <~~..ıcşamho 'lfi.00 Jt• 
(f\nc~ı~1rt•ı). Cunıôrlffi 20.00 de lÜlgen). Tc.·p
hı111e I{ıhtımından. 

- Snlı '~ Cunıa 19.00 crı \ B<ıfltn). Toplıane Rıh
t•mtnd.•n. 

- Pnz~n~ 9.00 da fKeınal) Tcıph;:.r.c Rıhtırnınd•Hl. 

- Ç:ır;;.,u1ıba 12.00 riC' (Bursa). CUrf'&ttt'Si J'".00 (le 
{Anto:ılyn }. Sirkeci Rıhtınnndi"ln, 

.- P;::ız.ır ı:ı.oo d~ tzmir, Pcr~t-rrıhe 13 llC de l'fırht•n). 
Gal<4ta Rıhbmınd<ın. 

NOT; 
Vapuı seil·ılt"rı hc·kkınrl,. t.eı t.ınhı rr.ulüm;;•t aşatıda 
tA·lrfvn num;..raları yauh <:ı\_tntelerım.1zd~n Ü&l"en.ile
bihnir. 
Galata - Galdta rüıtım1 l...Jıı:Kınl0:ır llmuın Mtıdurlü· 
tU b ina-n t.ılbnda. 42362 

• Sube acentelıJi,i Galo.ta - GaJata r)ht1nıı. Mıo\a.ll:<i. Lıman Bt"ıshtı 
bınası altı:ı.da. 40136 

Şube acenteliği Sırktti - 5,jı·kect yc,lru S.."llvnu. 
l880~) 

s i s a t ı da b u t~ber. .. 
rulara eklenince, mües.•e.oenin 
çalıştığı muhitteki fnk;rlere 
no kadar faydalı olabildiği 
keooiliğindcn meydana çıka.ı·. 

Topkap1 F'ııkarape"Ver nıüe,; l!.. .................................... JJ 
sesffii böyfoce kimseye avuç !·-------------------------açmadan ve s.•dece hııtll'layan-
Jann mütevazı yardımları ile 
çalı~an bir müessese oldı•ğu i
çin mesaisinı 14 mahalleye in
hisar ettirmek vaziyetinde kal 
mı~tır. Yardımıru bu H mahal
lenin clı'iına ta.şıram -malctadır. 
Yardım ettiği in,.:ınlar, daha 

ziya.de erkeksiz kalmış ve ~a-
lışmasına engel olan çocukları 
bulunan kadınlardır. 

Bunların içinde beşten on bi
re kadar çocuğu olan tam 250 
aile vardır ki müessesenin de
vamlı yardımına mazhardırlar. 1 

Bu ailelerin çocukları her haf
t a munt.aza.rnan muayene edil
mekte, ilaçlan ve perhiz gıda· 
lan müessese tarafından temin 
olunmah-tadır. 

Müessesenin 791 lira ila~. 
880 lira da yardım.cı gıda, ya
ni perhiz yemegi parası ö<ledi
ğini ve mektebe gidebilnoek i
çin nizami önlükleri bulunmı • 
yan 238 yavruya umumi yar • 
dım ve tevziatı haricinde öıı • 
i lik yaptığını kaydetmtıkle bu 
sahadaki yardunın da nf, ka • 
dar yerinde ve isabetli olduğu 
belirtilm iş olur. 

DOKTOR-
HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 

-DOKTOR ARANIYOR-
Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 

Çoruh VU•Yeti dahili nde Mur9ul'd11 bulunan bakır iıletmemfz için 
t ecrübeli b ir doktora ihtiy acı vard ır, Bu v a:r ifeyi de r u >tde edecek olan 
zata ay da (360 ) lira licret v t,Pi lecek v e ika rnotg.ah, iıtetme hlar .. iace 
temin ed tl e.cektlr. Tat ip olanlar ban kamıq mLı ,.acaat etmelitli,.. 

TOtlKIYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KtU'ullllJ tarihi: 1888 • Sermayesi: 100.000.000 Türk llnısı 

Şube ve Aj&ns adedi : 265 

Zirai ve icaıi her türlü banlra. muameleleri 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat ıı...ık83mda ltumbarolı ,. lrumbiırasız tasarruf he .. plannda 
en az 50 lirası bulunanlara senede • defa tekile<0ek kur'a ile apjpclalri 
plba cöre ikramiye dağıtılacaktır. 

ti ..., t,,.. Llnılık .. .- Lire l tto ..ı.ıı IO a.ır.hll t.a. Urııı ............. -.... 
4 • - • ı- • ,.. • • • . 1.1111 • 

• • - • ... • - 1 2 

OlK K,.T : Heeaplarındaki pa alar bir sene ıçinde 50 liradan aş.,ğı 

le vaki olmuştur. Bugün de bur.nww.I.. 1 

bö~ led r ve böyle olataktır. (Arkası \'ar) , ........ .,............... 1 1 
dilprJyenlere llrramı;ı'e çıktJiı toıı. lırde % 20 fazla.siyle verile•cktir. 
1 llar'alar ıle dilrt defa 11 llld, 11 lladıuı, 11 Ey• 

' lill ve 11 Blrincikiııllll tarilıleriDlle ııekfl0 ,.+Ur. 

Sabah, öğle, Akşa~ 
Her yemekten sonra günde üç d~ 
muntazaman ditleriııizi RADYO 

ile fırçalayınız • 
~-1.~ ~ • ' - • 

Devlet Demiryolları 
Muhamm•n bedeli 4982 (<Itır\ bin dokuz 7Gz "''"'*" iJl;.. 

(kırk) ln.tt·uş olan muhtelif cins ve t't:>'tttt.1 balı:.ır te~-i, kaıaf'l<, tt:ıll 
ra\•anu, tav~; kep<;e; Jıı:evair ve suzg~~terı. J•,ıı elılk<"p 12 (on ıktl 1' L 

rnutbak le\'dZ.ıını (20 Aiustos 1942\ l,t:ıŞt:rr•l-<' gtıntl ... aat (l-4,45~ fı 
kırk be-;,.tc l{aydarpnşadn Gar bıf.'.o;sl dEıhılindckı koınisyvn f:lf • 

zarlık usuliyle satın ahnacak:tır. _ ' 
Bu i~ girmek istiyenlerın 747 (yfd1 yuz kırk yed1) )ır::ı .i tılt 

kuı·uşluk kati tctninat ve kanunun fllyin t'tlıg, v('!:)ı~le bırblt 
aünü sautinc kadar konli~y,)nil ml): ataJtl: ... ı lilzıır.dır. r 

. t~' 
Bu i~c- ait şarlnamel<"r Komısyond:.ır, f'•":ıı_.r.z. ctl~ı"k 11.ıısıu ~) 

4~'1 ~l 

Mulıanunen btdc.>h 16625 (Or.. c.ltı hln allı :yuz. yjrmi ht·~) 11'" 
(üç yi.i2 elH) adet demir kaıı·t'l t'24 Aj·u<rl<~ 1942) Pazart~ 

d ~· (15,45) on beşi kırk brt-'te Hc.yd<:1rp<•t,:< .. d< G;ır bintııı d,ıhılio ~ 
tarrJından kapalı :t:drf usulile r.atır. 1ılınac;ıi':tır 1 

Bu ~ girnıek iıdiy<'nlerın • 1216 Cbın :dt.ı yt·ı. ltırk rl' ) 11.r·,,
~n FCkiz) kuru~luk muv. kkat ter-ınAt1 k:anuııun t .. yin ,.;ı.ıg.ı • 
teklificrini muhte\'l 2arUarını ~·Yln vur: f:~ınt (14.45) or. <)ürdıJ 
.k.ıdar kÔmısyon rei"1.itine ''cı.rmclt>• ı l!iı.ıındır. 

fhJ )f~ :ıit ~rtnameler k(ôfTı $ <11•d;.n p;..ır.,s:ı.? vl.-.rat d;ıgıcılJ'I 
ı e~

/ 

İstanbul deniz KomutanlığıfJJ 
Deniz lisesi ve deniz gedikli fi 

okuluna girme fil 
DE NiZ LiSES i: #' 
l - Dt•niz Liscsın1n 'tunn<.·ı &>rı1hnn ııırrrı<>ge JS\E>kl. l•~urll 

kalünlar alın•c:aktır. " 
A - Li~<' birin<·I !-lnıft;;. ıknı" l t' kı•ltırıl ıır Dcnız Li J ).lir 
B - 0t"la okul ı:ern sınıhnda ı~rniı}(· k:ıı1tt1lardan U.'"uİı ı,ıt:~~ 

rnlına tu1:p ohıohır ikınkl iııltıh .. ı.J;.ırJru Vt·rdi.kltor} Uı'kdirılf ıl 
kayıt y~)Jıh.ı;,·~ı. tır . 

C · I4i~· hir)nt:i "ınıfırıoı "!1 bucid, 15- 1l< d~r AlU :l'.\' 
, ıl' 

k.oıbul t:dilır. 

DEN iZ GED i K Lİ O KULL1 • 

2 - Denlz Qedıkli Okttlunı.nı ht•l )M. '"Jiıı.C ınc. tırt.n uh:Jld11 
klni;..r alulac:~ıktu. rı 

A -· Butunduklo.n :ı;.uut1•r11, m1.1;\dı}J Hfan Cf"dıkL t•kuhı •• 
yıt Ni.ı.IC\.f'k1erdir. 

B - (;t"dıkli tıkuluna gırı& yet. h11cıtt buın<· 
• 11 1 

ıını!a J-
•oab" 

nıfırı~ı 13 -J8, ü.c;-ün<:ü ~ınıh% )4-l~ •a~c.ırınd,1 ol:ınl:ır .ı .. 

ltı·d>r. .(ili" 
3 - ı.··t'"'nbul \t: t·ıvaınıda t·ttlunı-nıJı.ı:ı ]<.;h,.,ıi.>~ıı De.,,ıt. J'. tf1" 

tslıuıbtıl lı .. ı x.·ınde bulunnrıltıır rnt-ı ı. UJ: cı.K1uklo.ıl A: kcrltk 'ı;~ 
Cll~•th1r. 

4 - Ku,\ ıt tılll<ldctj 20 . .b,.gtı.!o\.\'t.~ !64~ ul<.J>.i•fnır.-. k;,dtııdıT' 

-=============-==~ 
Kapalı zarf usulile eksiltme ili~ 

Kastamonu Belediye R~isllğiflP 
ı ' ı - Ku!itun~ l ·nı..:: beh diye 1nı.: )'('1l.:r:ı o 111 n Mlnl~'t"k , 1' 

lt~is;.ıbnın 610:J6 lira 14. kuı 1ış kesıt t.ıt'<1t:li inşaat kı!-!nıı ıJC r' 
türlü h~\ ni h..ıt tf':ııs:-ıhna a.t l~tfl2.1 L.. ~e,!ı.ıf Led<:lli ,o .. n1ı Jf;lf 

hyle ekAiltınryc konulınu~1ur. 

2 - lh·r Jki:-inin kf'Şı! bt:ue\ , yC'künw f>tıY.l9 liı 01 1-4 t;ı'1" 
~ - '\.lu\•aı~kat tt-ıııinat 3279 lır.: 57 ku:-u .... tur ~ Ş' 

... - ıtlfılt-Si 28 AKU:O.U>S 942 Cunıa ill7)1.l ""öt l:> o~ ~-
)"e'~hı.dc ıPüt k.kil koıruityonu •oıı alınd~ın yapıka:a.t:tır. /. 

5 - .:\Tnkavele, (:kı-HttrıP, o;;:yındnlıK .i~lf'ri gı•ne1 ~r ıP' 
\'e ttnıü R.ırtn~rne, i:ıl'u.je ve H~i hulfaa.:.ı ~1e-ktrJk tcsisllt , 
''e fC'ıHlİ f.art.n:ıme \·e y;ıpı işl ·i umuml VE' fenni ~;:ırtn• 1 nıef~ 
t~~·et'rİ diKer evrak Ki4slan)Oıı ı\..ı t·C'.lcdiycaınric gôrUlebilir. !"'~ 

ti - İ<itt;klil~ı. in "'' a~ l>u ı~e er.ıc>r 46,000 lirf.hk .. ~ .Y~ fi 
ih:•lc<len. üç 1'Ün evvelin·:? k~•ddr Kil.lt:.ı.rr.unı,.;. \"oıliliSine t•ıı" 1

' 
cn;Jt t-dt:rf:>k ehliyet \'CtiiJ,;·~ı ~ln1ail şarttır ~ 

7 -- 'l'aliµlerin ihaleden bır at e\·,C'l11:ıe kadar J<.·ı• 1:~ 
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