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~talingrad ~. Rusyanır.. l'eklerine iht· 1 
Leni ' moskova ve ı . . ıma vermek zoı· 

tn rk'-'ıle ~!P'Rd gib" bil) Uk o uı. Zapte~ılecek petrol kuyu
Ve ı us n duşrn n eline e . la~-ı ve ta.qfıyehanenin ctüşman 
VcrnıekJ o~uı..u, birçok zagy~t: elın_e d~I ~ullanılabilecek bir 
ibır ihtirrıaı ~ab"~ ~k büy~k :e~~~e ~lLSJnty~eği de §iİJ)hc
fıtza ede ede C\ ' rlıı::-ını nıuha- 11 • mek kı Almanyamn 
'ltıldı. Tabi k Vratı ra kadar çe- ı esas. ba!umından birdenbire 
CCJ'(>:va.n ~1 1 bu azım \'ak' lar ı ZCilgln_le~~esi üm:di hemen 
~ da ha ne H knd1r kara yok .gı_bıdır. Fa:brikalardan ve 
OJ'du u i tırrnışuı ve Almn~ ı maden ocaklarından ne dercce
kovaiıy ;: rnağlfıp dUşm.:nı ~: k~dar .i~fa~e kabıl olacağı 
lrıc:k ltnkiı taınnınen yoket- 1 b w şuphehdir. l-..nlu kala g1:.ni? 

Alınanıanı 1!_almamıştır. kugı day ve hububat tarlaları 
" ff ı nu "ad b a ıyor altıy 'l~ "' a u mu- • · dılerını }) w n &lnra, artık keı _ ı 

0 
Ukrayna topraklal'l bir sene:'-

~ lcrıni b1f c~piı\Sindeki v~- e.n tıyadc .bir müddettir Al
CQer k 0~ 1 

1 
rnt.iJ gıbi teliıkki 1!1a_r1 arın elınde bulunuyor. E

kısrrunı h u arının bü,ük b" geı Almaıılar Ukraynada .ger
dl:'te4>ılir](~l"ha~p lıiı ye1 e gö~~ !}eklen galip ve hfıltim bir vazi
le \'c·rileC<.·~ ını · Vakıa bu sua- yefte buluns.:ı.lardı bu b:r sene 
şı ihraz. ed ~~\·np Ruslara klir- f ~ı8nıı ga)'retlel'i ve çnlışkan
h€n·n de .1 ~ek m~fruz ~.ıle- ı ar.ı ı~m ~ok b:r zaman de
nu lar dretcsın buglıdıı. Eğer mektı, ~ı~<lı o gayret}( rin sc-
d Aırna!r~ad~ı.,rınık olmuşlaı· ~=Tuleı~nı aldıklarını göriirdiik. 
8adCX'e bı r 1.J \'Qpılac.ık is ı . ~b Alınan i:: gali altındaki 
~ nııi~mızlcrnc hareketle: ~nınbı.t ~op.~klnr buğday degil, 
tl·Pbe d ır kalrnı a D . ç~tc :,:etı"tırıyor asi ,.e muha
~rı~~ en b~~ilk bıı km?J'~ r.p yetlşlirıyor. 'Almanlar tar
§<.~ilde b ~Pbılırlcr l<"akat bu lala.rdaıı hnsat kaldırmakla 
tinın nıha .Alm~n mu\•,ıffakı\it- 1 meşgul olmuyoı·Iur, eşkiya adı
eldl' l'dılrn~t~ bır ıki aya k.tda!· ~ı:l'rdikleri muhariplerin vü
t.it. HusJarın rıek 112.ak bır limit- ol nnı knlduınakla mesgul 
d ı <!l'<Je lb" yırı ha tın sa~ ıhr k u.rorJ~r. Mac~rların çeteler~ 
caktıı lSti 11 km'Vctlcri klila- . ~rşı ıhı~ ettikleri galebeyi 
~C'aJttır M~l fabı ıkaları ka- ıl~n .. eden ve şenlik yapar gıbi 
~ go~c tdıltleı den de vaı- rı unen resmi tebliğleri mn-

Bı.t\aen Yollan bulu a~r.k- um. Almanlar son günh;ro(, 
nın o~1 ale~h t: ral dağ'lan- Ukraynada mahva muvaffak 
flcri<ulınu RUByanın bataklığJııa old~ıklan b:nJercc asiden hah· 
l<iılıkc t~~n< bı ordu için bir r<!_ıyoıiardı. Bu muvaff kıyct 
ed~f:ktir. ıl etmekte de, &m k?17 olsa bıle unutulmamuhdır 

Bu duru ıze resmen haber ver.ılbtcc-
Yan1n ltu ~ kaıçı ın<l Alındu- ye kadar biz Ukraynnda Al
beden cd~~-a _kazandı~'l g.ıle- :f:uılara karşı böyle bir miıca
C<tktJr? Al gı .oAtifade ne old- b~le bulu.nmadıgını zannedecek 
fı bu kada~an/~nın auze aldı- l.f rnevkıde idik. Şu dakikada 
luı~ istif azıın fodakiırlık ,· manlnrın. cephe .gerilerinde 
l'(>kt.ir? ıJ.1delerle telafi edile- ~~n'-' kanlı, ınatçı ve rnıiUıiş c;c
lUn bUtUn ber A.lmanyu Ru.s\a- t< muhare!>eleri yapılmadığma 
taaı'ı"'ı. J>etr'ül kuuulaın1ı-ve n rden emın olabiliriz? 
d" J\.llııtne.leriJı· " B ·· • ı, ){atad . ı ele geçirsey. bi" uı.,'1ln cereyan eden olaylar 
Kı.nı ta entzcıe Ru do.ruuın.a-. w )ylc hır mücadelenin yapıldı
eı koyd~en m .. bveteeydi ve ~n:ı şahau,,.t ediyor. Görülüyor 
t~ı~ \t ~.Av:upa Rusyasmın kı Rus halkı_müstcvlilerc nefret 
bı?Je~·dı, ~nbıt ovalarını ekip ~slemek~~ır. Rus sıvı! halkm
tı:ıı.ş fabıikal:1Ptm ktırtulabil- b~ bu hı~ıyat, bu cesaret ve :rak lHek t rı. ve madenleri Al teşe\ıbus kuvveti oldukça 

at i letnıek~ır)~lc .ı·abat nı.- man oıduian Ural d:ığların:ı 
~!Uıuz 'bi rtnkanını bulsavdı e.J.nnmış_ olc;n bile Rusya za.p-
erıdi !K·v r servet kaynafrııu ılınemış demektir. Ynni Al· 

0lara}. ku~ct ve satvetin 5ı& 1 manya kendisini daldığı baUık
~~ f:!ayııanabilnıek nıc.wkünc t.;n. kub~:nnuyacak, lmvvt=tle-

~"i.kııt , lrdı. 1 rının uyuk kısmını orada mu-
~ıı ga}()~u~~-ıüa bahsettiği- hafaza,ed~elt ve bilhassa Rus-
afkaayanı tırnnlleri ru asma Y~nın fe~h~en b~klenmesi ta: 

etnıeğ r·. n dn fethini iV . bıi olan ıstüadeleıt• nail ol~mı
kı..ıyı.ııarın~~um. "~rdrr ki pctr~~ ~acak demektir. ~ilakis, Rus
t>ah~ ola.biJs~ llitıfadc mevzuu- w ~a ne kadar geıuş araziye el 
liah~da ın. Far~ Ve tahmin ko) arsa karşılaijtığı zorluklar 
~l'S.ak .A~c kadar cbnıcrt dav- ?..!::,dar artacaktır ve Ruayanuı 
alk~la'.\ 1ınanıa1ın kU}a kadar ~"" altmda tutulması dn Al

. t .. ına:rnen zapt«lc- manyayı __ zay~f bırakacaktır. M .. HUM}'lft (lalıl.ı y Al.CiN 

l 
0~esiz söz ve neticesi ! 

Occarı k 
:""'' 120 o~rol edecek komitenin seçim inden 
lJruşa sat 1 uruşa. satılan peynir 160 a 110 

ı an pirtnç de 150 , 
'Y na,,ı çahc::.tıx. ye çıktıJ komitenin 
~ek !iYatJ ~ smı varın, k ıyas edin ! 
Yağ, }l(ı asınuaJt :: sc~t sUrU vnttler? 
~ . Ynir Vel;a" pırınç, Geçenle d Ti 
it 1'1ıı bırcı . ıre gfüi mad- nıUh· r: e_ • caret Odasında. 
~!Unda ~ıre Y1ikselmeai ~. bir ıçtimada bulunan 

~utı~ıl( "ıd 'l'icaret Odasında l:~~i~ peynir fiyatlannı 
~d a. tnaddeleri tacirle- • yan 1:0ptan 120 ve 

\>e bunlar~ bır komite seçilnua peraku kende satı§lar için de 140 
~'Şa(. «?.anıt hfumu '!1 ruş ol:ırak kabul ıoob· 
tn~lekdklatını, ihtikar :niyetle mişlerüi. Hnlbuki ~ t1: r-
~P bun~:ını bida,y!tte ~= = pe~ir 23 liray; satılma::: 
~ ~lt'ı(liyceın~Yet venniyen- 150 : 160 rakende sa.tıela.r da 
ı~ıldııt.,"(!ekJe ~ıınt ~üıneni- pilinnmaktakurud ştru1 aşağı yar 
-·-u. rınc Q..i'L u .. ..._ı ır. 
A ~~~ G 
~ l"~an on h.... • ~ hafta 'l'icarct Odasın-
c;u, an geçtiği~ g\ıu kadar bh· ela 7.eyt~nyağı fiyatlarım Ö'L-

faaıı~ k.oı~.i~iı~~d1=:1~ ttlc ~ :eeçı~en ~cirler ekstra ;ks
"el~ eti "goMUmenuş, bil~ bir tiyatı ytin Ynguun toptan satış 
ha g :ın_eveut kara borsa ev. tesbit arını 120,5 kuru§ olarak 
t'ilrtıı.~i;.e bir satı§ imka~~ ~!: ınuanı~tıni§ler •. ~ 3 kuruş da 
ı l<.<lın.it 123 5 kue vcrgısı lli\•e edilerek 
20 kur;Şa n 8~inıinden evvel nn~ bun~~ ~t;ış ynpac:ıkla
~ 160 a 11 '::'tılan beyaz pe~ tanlar haklcı :cınd~ mnl sa
k tY1 Pirinç ıi 120 kuruşa sa- laea.ğına söz n takiba;t yapı-

uru sııtıı O • 100 ye, 120 dikleri sfu.e v~~lerdı. Ver. 

;~~~· N~e~~~~ MO a ~tı· en y~!'1~0~~ ria::: 
gı Sözler a.rum- ... ;r. annı 130 L.=~~.... kn~-

' nerede bir .a.w·~ CJ.\.lör 
(lkıw Sa. 8 su 7 de) 
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GÜNDELİK 8W ASİ HALK GAZETESi Der yerde 5 ımnı., 

Türk sucuklarını tercih edı- 1 

niz. T aklidJerden saktnmız. 1 
Tel· 24840 

T r 

Yedek Subay Ok11lu Irak Başvekili diyor kh 
~----------~~ ..... ~--~--~---;.--~-~ -Yeni teşek ü eden şanlı alaya dün 

me rasimle sancak verild i 

"Almanlar Kafkasları yararak hudutlarımıza 

Törende Basvekille Hariciye, Dahiliye 
ve Münakalat Vekilleri bulundular 

dayanırlarsa harp ilan edeceğiz ve 
Müt tefiklerin safında yer alacağız. 

------------
Orta şarkta vaziyet başkalaşıyoı1 

Ankara, 22 (A.A.) - Yeni 
te~kil edilen Yt..><iek Sulıay oku
lu alayına bugün parlak bir tö
renle sancak verildi. 

nı Korgentmll Hü..~U Kılkış, 
bir top arabasının üzerinden şu 
hitabeyi söyliyerck sancağı o
kul komutanına verdi: 

Londra, 22 (Radyo - Sa.at r= 
19,45) - Irak Başvekili Gen~ llıl-------ı ı 

1 
~ 

ral Nuri Sa.it, Röyter ajansı RLJSYA'DA AFR KA'DA ~ 
~:au~:~ ~ beyanatta bu- •---- ~ Törende Başvekil ~Ukrii Sa

racoğlu, Hariciye Veltili Nu
man Menemenei, DahiUye Ye
kili Recep Peker, Mün.• kr.lut 
Vekili Jı"ahri ile ın~'buslar ve 
komutanlaı· h:ızır bulundular. 

"Yeni kurulmuş olan Y edck 
Sub~y okulu alayı ve onun yi
ğit komutanı; 

Bu Tlirk sancağım Tiirkiye 
Cümh.ın-eisi İsmet İnönü nnım
na bu alaya ve bu alayın komu
tanı olan size teslim ediyQrUm. 

"Şimalden ve Kafkasll\rdan Al k fi • d'" M k R 'd 
gelecek herhanıp . ~ir t~likt!ye man uvve erı un er ez ve şımaı e 
karşı memleketimtzı mudafaa-

Törene saat 16 <l. , lstikliU 
nıarşiyle başlandı. Bunu Miltc
akıp Ankara (!'arnfaon komı.ta-

~a :=~ ı~~~~.:afk:1~: Krimanskaya ve topcu faaliyeti 
celt olurlarsa harp ilan ed cc- 1 

Bu .şerefli sancağı aize v<:rir· 
(Sonu Sa. 3 SU. 4 tel ~~~üttefiklerin safında yer Kurcanskayayı ald ıla r devam e d ı yor 

.. Bıziln, komşulanınız lran, 
Afganistan ve Türkiyeye }'ar-
dım için başlıca ihtiyacımız ye- Kafkaa kesiminde Girid çeteci.leri 
dek parçalarıdır. l\füttefiklere, 
tmnlan tem.in etmelerinden do
la.yı minnettarız ... " 

Birleşik vilayetlerde durum normal halini aldı, 
:Hint Eirliği Partisi, Pakistan teşkili hakktn .. 

daki Müslüman projesini reddetti 
------· -----

Gandi' nin mecmuası kapahldı 
Lucknow 22 (A.A.) - Bir-ı leşik vil'~yetlcrde durum fıilen 

leşik viliıyet.ler hi.ıkfımetj tara. normnl Jınlini almış bulunmak
fınd:ın neşredilen tcblığ §öyle tadır. fdru·e maknmlan vaziye_ 
demektedir: ı tc hakim olduklan gibi asayiş 

Vilft.yctin bazı doğu kısımla _ d~ sür'atle tee8süs etmiştir. Va 
n hariç olmak üzere şımdi Bir_ (Sonu sa. 3 Sli 7 dt) 

• 
I sveç kara sularına 

. mayın döktüler 

Ankara, 22 (Radyo Gazete
si) - İtalyan radyosunun bil
clirdiğine göre, :Mısırda mebu
san seçimi gayri muayyen bir 
zamana. bırakı lm.ıştır. 

M rsırdaki Amerikan 
Kun·eUcr.i 

Bcrlin, 22 (Radyo - Saat 20, 
45) Mısırda birçok kışla.l.ı.r, 
mektepler ve evler b0t;ıaltllarak 
.Amerikan ve İngiliz a.skerleı i 
yerleştirilmiştir. 

Covat A~ıkalm 
Büyük Elçimiz Rus Hari· 
ciye Komiseri tarafından 

kabul edildi 
Vişi, 22 (A.A.) - Türkiye· 

nın yeni büyük elçisi Cevat A· 
çıkalın, Rus Hariciye K'omiseri 

-------• ------- Molotof tarafından kabul cdil-
Ma yİn sahası, Alman işgalinde bulu- m it}tir. 

na n Letonya aularına kadar dayanıyor Nafia Vekili b!r 
Okselösund ve Krakesmd auı· tetkik seyaha• Stokholm, 22 (A.A.) - İsveç 

hükiımetinfn, tarnff;ızlıbrını müM 
da.fa.aya yardım et.mok maksa· 
diyle doğu kıyısı boyundaki ka
ra sulal'ma mayın döktüğü bu
gtiıı bildirilmiştir Mayin dö
külen bölge Oskrshamnın 40 Jd
lometre şimaJinde Hıvring He 

sında bulunmaktadır. Oksclö· t• kt 
sund Stokholmün 100 kilomet" ıne Çl 1 
re kadar cenup batısında bu- S\vıihisar, 22 tA.A.) - Nn-
lunduğundan mayin dinı:ülen 1ia Vekili Ali Fuat CCbcsoy bu
lbölge Alınan iı;ınali altlııda.ki gün kaza:mıza gelmiş ve yol iş
Letonyanın hemen hemen batı- } !erini tetkik ettikten sonra Es-
sma düşmektedir. mşdhiı-e hareket etmiştir. 

Ticaret Vekiliİıin tetkikleri 
D ün T icaret borsasının biitün servislerinde meşg11/ 

olan Behcet Uz bu akşam Ankaraya gidiyor 
Şehrimfade bulunan 'l'icaret sci'visleı ini gezmiş ve çalı!;Jan Beh<.:et Uz buradan çıktıktan 

Vekili Doktor Behçet llz dün memurlardan gördilkleri işlt-r sonra Borsarun arz ve talep ,sa .. 
de tetkiklerine devam otmiştir. hakkında Wtlıat __ a lmıtjtır. lonunu gezmiştir. 
Saat onda Tic<U"Ct Ofiaine giden Beru;et Uz, muteruubon Boı·- . . . 4 d 
Vekil Ofise ait .roulıtelif iF.leı- sa kimyahancsini gezıni§.. kim- Tıcarct Ve~Jı, saat 1 e 

' • · yaharn;rıin .zengin ve munUızanı Ticaret ve Zaıhire Borsası tara-
ihaklnnd~ ~frka.daı:ıardnn .ı.zahat oluşundan memnun olmuş, kim- fınd:ın v-e.rilen zi~ctte_ buır 
ahnış, bilahare Ticaret Borsa- yaba.nede ne g ibi maddcl<'r tah- bulunmuştur. Vekil bu:;iln An-
sına gi<luclt Borsann bUUin 1ll edildiğini sormuşbu. karaya avdet edecektir. 

Birinci Cihan harbine 
1 nasil gi~dik? 

j ESKi MALiYE NAZiRi CAViT ANLATIYOR: 
Hat1ralardan iktibaslar ye hOlasalar yap:ırak yazan : 

HÜSEYİN CAHiD Y ALÇıN 
Baımuharririmiz diyorki : 
"1914 .. 18 Cihan Harbfoe, Xürkiyenin nasıl girdiği bugün henüz hikaye edilmemiş b~ 

tarhl.ı saflınsıdır. m1ki Osmanlı Meclisi :Mebusanının besinci ~ubesinde açılmış olan ta.hin· 
kat yarım kalmı~-tır. Bunun lıaricinde yapılan neşıiynt:rn büyük bir kıı;mı uydurma Ye ya
kıstırmadır. Osmanlı tmpaıatorluğunun bir numara1ı Cihan Harbine nasıl girdiğini bilmek 
bu va.tan çocukları için en büyük bir ihtiyaçtır. ~ 

Buna. yardım maksadiyle, dostum Cavidin günü gilnüno yazmış oldugu h_atıralardan 
iktibaslar ve hüla.salar l'o-'ıparak Bin'nei Cihan Hamine nasıl girdiğimm seri halinde maka· 
lelerle anlatacağım." 

Yakında ~ "'Yeni Sabah~, sütunlannda 

Sovyetfer müstahkem 
bazı mevkilerden 

geri atıldı 
Berlin, 22 (A.A.) - Alıııaıı 

orduları baş kumandanlığıııııı 
tebliği: 

Aşağı Kuban kE>.siminde, Al- ı 
man ve Romen kıtalan dü311ıa
mn şiddetli sure-tte müdaf an et
tiği Krimanskaya ,.e Kurc.::ıns
kaya şehirlerim zapletnmler
dir. 

Ka:flrnsya.Oa da dfüunan, sid 
dctli mukaYemetine ve cok ~e
tin hava şartlarına ve toprak 

(Sonu Sa. 3 Sli, 3 teJ 

Alman işgal ku ıvetlenn; 
durmadan 

hırpalıyorlar 
Kahıre 22 (A.A.) - C',eı,uı 

Afrık ha\'a kuvvetlerine men.. 
sup orta bomba uçakları, Pf'J .. 
şembe gecesi Tobruk limn:mnda 
ki gemilerle tesislere baı;.an ıle 
taarruz etmL'5lerdir. Limanın ıq 
\'C dı. ındaki gemilere tanı isa.. 
bet kuydolunmuş vo bın;oW 
bombalar da hedeflerm pek y~ 
kınına düşmüştür. 

Bomba ucakları, akın b!J n.sw_ 
da Sollum'da bir dilsman ürtlt't 

(Sonu Sa. 3 Su. tı d· 

Pasifikte baskın. 
~--~~~--•·---~~--

Ameri kan kuvvetleri Makin adasına yeni \•e m · 
vaffakiyetfi bir hücumda bulundular, Saromon 
adalarına çıkmak istiyen Japon bi rlıkle ri dağıitldı 

l.A>ndra 22 (A.A.) - Pnr:.ı_ Makin adasına ç.ıkwşlardır. 80 
fik Amerikan donanması kı ı Japon öldi.irülmüştür. 
mandam Amiral Nimitz'in tcb Reis Ruzvell"iıı oğiu oml~ 
liği: Janıes Ruzvelt harek1-ltı da~ 

l 7 Ağusto.sta Amerıkan si· etmiştir. Yarası yokt ır. ~a~ 
laıhendazları muvaffakiyetle (Sonu sa. :: Su 1 ~n); 

Ve nihayet karar 1 
Brezilya, milıverle Jıarp halinde 
buluııduğunu bildirdi ve donanına· 

ya silahla nıuhabele emrini verdı' 
Kudüs, 22 (Radyo - Saat 22, 1 nin emirlerine sadıkane ıt.:-.&\ 

15) - Brezilyanın Vaşington edeceğiz. Onun göstereceg:ı ""~ 
sefiri, Brezilyanın Almanya Ye le.ııd" vatamn miidafa.AAJ 1eın 
İtalya ile harp halinde bulun- çarf}ışmağa ha1..ınz! 
duğu Birleşik Amerika hliku- Son alınan haoorkr Bn·zıl. 
metine resmen bildirmifjtir. yanın Almanya ve ftaly,,, ı 

H eyecan ıA.ruyor hnrp ilan ettiğini bildiriyor Fı . 
IA>ndra, 22 (Radyo - Snnt Hl, (Sonu s: ıı Sll ~ <1• 

45) - Brezilyada, Mihvercileı· 
tarafllldruı 6 geminin batını- • 
masından .. mütevellit heyecan t s v 1 ç re 
Birleşik Amerika Ciimhurre- . _ ., __ _ 

günden gune artmakta.dır. 1 

isi Ruzvelt, Brezilya CUnıhur 
~~anı ~a.rgas'a.~_patill'r~m Büt ün mültecilere kar ~ ı 
bildıren bır mesaJ gondcnmş- hudutları nı kapc.dı 
tir. 

Vargns'ın, verdiği ce\'ap şu 
cümle ile bitmektedir: 

"Bu kaıbil vahşiyane hareket
ler Brezilyanın azmini art.ıracak 
w buna layık olduğu ce:vap ve
rilecektir." 

Berezilya askeri kuvvetleri 1 
komutanının yevmi emrine as· ı 
ikbr şu cevabı verm~%ir: 
·~ memleketin ulu önderi-

Londra 22 (R..1.dyo _ Hıı;.' 
19,45) - Mın\'er ışgalinoo bu. 
lunan yerlerden ve bılha ... :;a 
Frnnsadan kaçıp fsvıcı·eye 1l1ı· 
ca edenlerin sayısı ayda bmlı r. 
ce kişiyi geçmeğe başlaml~b1. 

Bu sebeple İsviçre bükOmeı:tı 
mült.ecileıe karşı hudutlam1 
kapamak meeburivetind kal 
mıştır. · • 

Bu ne biçim noktal nazar! 
Toprak Mahsulleri Ofisinin unu bir parça 
kuıması yüzünden dOn bazı yerlerde ekmek 
bulunamadı, lktısat MüdürlOğO tekerlek kınl-

dıktan sonra arabaya yot gösteriyor 

Dün bazı ınıııtakalarda ek
mek bulunamamıştır. Bu vazi
yet karşısında bazı vatandnşlar 
Vilayete giderek Belediye Reis 
MuaYiniııe vnziyeti anlatmışlnr
dH'. 

Belediyenin•verdiğ1' izahata 
göre Tokrak Mahsulleri Ofisi 
b1r noktai nazar yüzünden "ieh
rin un ihtiyacını biraz kısr.ııf, 
ekmeksizf k bundan tevellüt et· 

miştir. }i'akat yaptla.n miizalre
relerden sonra Belediye lkt.ısat 
Müdiirlüğü, kaymakrunlnn k· 
lefonla vaziyeti bildi:rmu.ı, :lı· 
rıncılarm getirc(l('ği karne ımı
lcabilinde un alabileceklerm1, 
Ofisin un vcnneğe hazır bullm
duğumı söylemiştır. H:ı.tt:ı fı
rıncılar ertesi gün aıt 
bılc işleyecekler, hrukın 
siz kalmalarına mt> dar
rruyacakl:u ıiw 

• 
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kuyucu ---
Diyor ki:, Cevizin kabuğun 

raklarmdan i 
1!'Htftıaris, hiç dügttnme*D f Btriaııt defa kattıyara?t başınm 

"IJ6z veırll: altına yastık yaptı ve sırtüattl Ay başına kadar Rumanyadan 350 bandaj geliyor Belediyemizin nazarı 
dikkatine 

niz. Cevizin yeş.il 
atmayınız. Sıkınız ...,.. .. 

- Ben lıa.zırım! t.teDm, uzandı lilbüih8ri8cde yttzü kar
"'-"en Fındi 1mreket edebllir:is d"§fnden tarafa olmak ümns 
Zaten bu kUçük köyde otura. <>- sağ yanı üzerine yattı ~ ı.. 
tura bıktım. Buharayı \'e .BıJı. §im kollan .arasma aldı. 

Muhtelif memlf!lletlertJ. dörl milyon liraldı malzeme 
sipaPifJ edildi, yakında bütün arabalar ikişer da/itila ara 
ile çalışacali, artık şı ıntıdan luırtuluyoruz diyebiliriz 

Beyazıt - Ordu caddesi 28 No. 
da manav Şiikru &en im.uılı bir 
knrımizden aldlğunız bir mektup
da: Marm.ııra sincımısuun karşısın
da bulunnn Karakulak hanı iki ilç 
,aydanberi temizlik yüzil görmedi
ği., her k4şcsinde atılmış kavun, 
karpuz Vesaire k:ıbukü:n bulun
duğu, hel1Uan 1ahammll1 edilmez 
bir taattOn neşreWfi olldfr:l-1mekte 

layınız. En kuvvetli, 
devamlı bir saç boy·n•11

-

genede) sıkıp hazırı 
lara kGJU kumral bir 

~ ~ büyük şehirleri gesip Aradan saatler ""eçm.İs. ~ 
~yı bilsen ne kadar arm ımı m Y8Zlal ~ Ebilllia,. 
ediyormn. Doğduğu yerde bD- r1s, ya'Va§Ça yerfndoo kal.k!ı 
yllyOp ölen. insanlar blı ~ Dört..iJet aıimı gıeride ~ 
dan öteki d~ya i'8-Jl8ftl"W oifukça btiJıük bir taş kucak;;, 
batıra götilmmezl.er. ladı. Tam o sır.ada DJa Ali sı. 

na u;yaadı.: 
- Ne Y8.PlYorsun tra EbtU.. 

har.isT 
m 

nm GECE YABISI 
Diye seslendiı EDUDiar:is, k:U-

'Ellu Ali Sina ile EbUlharis, cağında.ki taşı aldığı yere bıra
on beş gUn evvel köylerlııı ter- lap cevap ?erdi: 
ketmişlcrdi. Bu müddet zan- - Şu taşı başımın altına yaa 
fında Buharayı ziyaret ettik"i:en tık yapaoo.ktmı da... 
sonra başka bir şehre doğru EJbu Ali sına, dojrahıp otur-
yollanmışlardı. Fakat hangi muştu: 
1&hre gideceklerini bilmiyorlar- - Amma yaptııı. ha, dedi 
dı. Aksayı Mağrbe doğru hğır Başın o aect: ~ iizednde: na;, 
ağır ilerliyorlardı. Tutttıkl!ırı hat edebilir mi! 
yolun kendilerini büyük bir şeh- - Rahat etleeetJni tailmin 
re götüreceğini tahmin ttikl~ edJyorum ! 
ri ırin daha ı::im.diden bir prog- Peki B b ':< 'll - ... en uyanınca un-
ram ç.izıni.'?lerdi. Bu. progntma dan neden vu.g~n? 
gore şehiıde ancak bir hafta Ebülh::ıris, verecek cevap bu. 
kalacaklar, bu bir hafta içinde la.madı. Ebu Ali Sina ayağa 
gurülınesi lazrm gelen yerleri kalktL Kardeşinin yanına. gitti. 
goreeekler; ilim; fen ve din a- o t,aşuı il?.erioo otur.arak mana.
damları ile konuşacaklar; ica- lı manalı gülnıeğe başladı. E

e şehrin cmirini zıyaret bülhari.s, kızdığını Be7dinneme
?'kıer, tam yedinci günün w 

e üçüncü birşehre gitmek ge çalışarak sordu: 
üzere yola çıkacaklardı. - Pek mannh gjililyorsun. 

Bu, boraber rizcllkleri '-'alnız Sebebini öğrenebilir miyim? 
"" .ı - Nicin. o-i~ldüifümti bilmi-bır şehre mahsus tıey.ahat prog- .f ,. ~ o 

ranu idi. Halbuki Ebülhaıis sa- yorsun acmek ... 
dece kendisini aliıkadar eden - Bilsem, her halde. bğ.rcn-
bir plan hazıı lamı tı. Bu pJiı.n.. mek istemem. 
Ebillharisin seyahate tek başı- - Yine söylemeğe moobumım 
ıı,,a; devam edeceğini gösteu) or- ki sen honüz kemale ermedin, 
d.u. Niçin? Elıülhaxis kardt:ş:in- ya Iihii.tharis! Cevap ver baka
den aynlacak ım:vdt? Yoksa E- ymı? Beni öldürmekle ne k:ı.za.:.. 
bu AJi s·na sey.alıa.tten vıa.ge- rursm? 
çeı·ek geri döıuneğc mi k.ı•.ar - Senı öldürmak mı? 
veımşti? - Y oook ... İnkar etmege kal-

Hayır ! kışına! ü'ıerinde oturduğum şu 
O halde Ebülharis se\.thate taşı ·basıwn altına yasbk yap. 

neden tek başına deva•n ecle- mak için değil, uyurken benim 
cekti? j kafama indirmek için kucakla.-

1 te sualin cevabı. mıstıır. Eğer ben hnkkımda 
Ebillharis, kardeşini yiue kıs- be leciıgin kötıü niy~ti daha ak

ka.runağa başlamııı ve y'11e öl- şam~.ın keşfetmcmış olsaydım, 
durmeğe karar vermişti. Hu se- ~mdı -~afo~ parçalaıımak sure
ler kendisini bu müthiş lıaı~u tiyle olmuş olacaktım. 
vermekte haksız ~örmü~,u~du. - Aman Allabım ! Daha ne-

Çünkü... ler duyrr ·ağım? 
Evet <'liııkü Buharadn Rbü1- - Tohuılanma ! Bu zal1ma.ne 

harısin' ıZz ti net.::.iyle oyııu.ıı.ış- teeebbüs~den d_?layı!. .. E'min ol 
Lı.rdı. Geniş cübbeli beyaz sa- ki, sana gucennuş değilim •.. Bi
rıkh hocalar gelip genç ifUnı E- likis bana.~ zlı ma:.ln>atlaxı keş. 
bu Ali Sinayı eteklt!mişler eli.is- fetmek imkarunı vcrdiğ'nden 
tünde tutmu!İla.11, !aldın EbiH- dolayı memnunum. 
h:ır·se seltı.m b"le vcrmenıWcr- Elfülharis, inkardan bir fa.y
dL Halbuki EJbiilharis de> htir- da çıkmıyacağnta kanaat geti
mct edilıne:'.;e layık biı filimdi. rerek suçunu itiraf etroeğe mec 
Demek Ebu Ali Sina h yatta. btır oldu: 
lken F.Jbülharisın ismini anan 
olmıyacaktı. 

- Haklıaın ya Ebu Ali Sına! 
Ben, gerçekten nl~k bır insa
nım. Fakat yem'n ederim ki 
artık bu alçaldiğı yapınağa te
şebbüs etmem1 

- Yemin etme, ya EJJiılha-
ris! 

- Niçin 9 

- Çünkü sen bütün ömriin-
ce beni.i>Idür.meğe çalışacaksın. 
Muvaffak olamıyacağmı sim
diden kestremem. 

- Bu ~ hükmü nasıl ve
riyorsun.! 

(Arkaal var) 

Dün, Romanyadan, elektrik, 

tr.am.ny ve tünel işletmesi u_ A :J _ _ _ e lıdi 

~u:~~ll~=ti~~ merıKCU1varı te t 
850 baııda.j ihaı.cına müsaade 
ettiği bildirUmekteclir. Bil.kreş .. 
teki memur, bu bandajları ay 
ba§ına kadar şehrimize gönde_ 
recektir. 

Umum MUdür Hulki Ereın, 
bu bandajlar da geldikten conra 

Bir bakkal 
konulan 

100 

dOkkanımrr anahtar deliğine 
mektupta gösterilen mahal• 
lira bırakılması istendi 

ve memütketln en i;lek bir ma
hallinde bu kadar pis bir binamn 
bulunu tı J kla u.ı r ver<'ecl der 
croc hayreti mut·ıp olduğu bildi. 
rılmektecl r. 
K.ırıınızm bu h k.lı ve yer·rd" I 

şıkiiycUnı aliikad~ı la rın nazan dik 
katıne arıcderiz. 

Vaid, vaid, vaid ! 
hatlarda bir f era:Ahk görülec~_ DUn sabah şehrimizde Alne_ zartesi sabahına kadar dükldl_ 
ğini bildi.mtiştir. Şimdi çalış rikanvari bır tehdit hidisesi ol- nının karşısında bulunan ara 
makta olan 115 mot.ris ile 65 muştur. Mesele şudur: sokağa 100 lira bırakılması ya
römorka 35 motris ve römork Eminönü Halkevi karşısnıda zılı idi. Yoksa bu mebliğ veril 
ilive edilecek, depolara çekil. 58 numaralı dükkanda tütUncü_ mediği takdirde hayatının da 
mesi zaruri olan arabalar tamir Ulk yapan Liıtfi dUn sabah dük telhlılccde olduğu ilave edilmek· 
görecektir. kAııını açarken kepenkte sıksş_ te idi. İmza. yerinde·bir koru A b d . 

Hulki Ereın'in bildirdiğine tmlinış bükillü bir k!ğıd gör· kafa bUlunan bu tehdit mektu.. J aşın 8 piyasa guya 
.. b' k erl 4 mil mliştlir. Ve bunu açtığı zaman bu acemi bir elden çıkmış olup W d b · · f" ek · 

;~~e li~ı~ ~a1:ı:e ı:,arjş e: da hayretler içinde kalmıştır. vak'adan zabıta haberdar edil· r en Jre gemş ıyec mış 
dilmiştir. Bu malzeme de gelir. _Çünkü __ ·_· _k_a_ğı_d_da ...... ...,ıten_d_i.sin_d.en-Pa--m•i•şt•i·r·----------I Ay başında piyasaya bol ır.ik-
se idare iliç bir sıkıntı çekmiye_ tarda yağ, pey,nır ve dı.gcr gı-
cek ve bütün arabalar ikişer da. B iki da maddesi çıkacağı bildirıl-
kika ara ile çalışacak şekilde eş tq cı•nayetı• mekte, bu suretle bugünkU fi. 
bir hareket proğramma t.Abı tu. yatların diişeceğı, piyasanın fc. 
tulacakbr. ra:hlıyacagı tem n olunuyor. 

Tr.amvay idaresi araba bo_ Belediye lkbsat Miidürii dün 
binlerini sarmak için amyant Dünkü duruşmada katil ilhami 12 seneye, arkadaşı sabah Vfüiyete geterek Vali ve 
izolasyonu yerine pamuk ipl~ği Belediye Rmsi Doktor Llıffi 
ile · ı-- • .ıh Caudet .a.... ~ senn hanis ve 3600 ı· a Kırdar'a bugünlerde pıyasads. ızoMU;jyon yapt-n• için.motör. 0 • U1' '1 u r• ır görülecek ferahlık hakkıııdıı i-
ler kalabalık yolcular olduğu va mahk ~ 
kit fazla siklete tahammül et- para cezasına um olau zaıhat vermirıtir. 

. YENİ SABAH - Belediye 
:;::eJ:~aı:~~~İ~u ~~: Bundan bir müddet eYTel Be. hami ilk defa vermiş olduklan İktlsat Müdüriimin, V.ıliye ar-

w ktadı şiktaşta taksi değnekçisi Tev_ ifadelerinin doğru olduğunu ve zıettiğf tebşjratııı tahakkukunu 

rir.. 

Tam zamanıdır. C 
ğından faydalanmak 
Y emyeşjl yaprakları 
kurutunuz. Sonra 
yayınız. Cam ka'\"an 
!ayınız. Lizun olunca 
sınız! 

Ceviz yapca ~ ı 
dalı banyo yapabilir ını 

Zayıf, kansız, çel 
mik lıastalıklı çocukl 
ri ca.buk ~ıkınıvan 
(ceviz yapra.;ı ba.ayosul 
gerr. 

(250) gram c~ · vıı 
(5) kilo suda kayna _ 
dereceye yılni ıhkl i' 
bir bezden bany.o s 1 
nüz. Sonr ço uğu " .... , .. - ... 
yunuz. Böyl e bı ıı 

eders niz cok favdal 
sumız. Bu sırana. va:· 
gün bir kac tuw d..: 
ınurta. hai ·t, ' ~ 
tereyağı v rm~yi unu 
Kemik sntp1 rı da ıla 

ya ugr.ama r. fiği 28 yerinden bıçakla vura_ bana birşey ilive etmiyeeekre_ cidden ıst•}'ontz. tnsailah bn, 
Kadıköy ve Üsküdar tram- rak öldüren Cevdet ve tıhami_ rini bildirmişdir. Bundan sonra vaitte kahnaz da pıyasadan ön- , ________ __,,_,..-

vay hatları için Macaristana ve ııin duruşması dün 2 inci ağU' tabibi adli raponı okunduktan ce biz ferahlarız. Bir 
Almanyaya bandaj Edpariş ediL cezada nihayetlenmiştir. BODra mahkeme StN;)War hak_ ~ 
miştir. s .....,3 

~----..... ~·~-~-·~----
Mahkemede ilk olarak suçtu_ Jnndaki karanın ver.mittir. Bu fkf. f Vek·ı· p rt• Dlın -.a.hah all\"<.'ru 

lv bakında tutulan zabıt oktm. karara göre Tevfiğin tahrik e. ISa i 1 ff a 1 li Fen rındc· Mina le>n 

Tahdidat ınüddeflnae muştur. Zabıtta vak'ada oten diei hareketi gömnüne ahnarak Genel Sekreteri şehrimizde k;d' 3!'> vaşlarmdu brr er 
Terliğin suçlulardan Cevd<'te tıhnmiye 12 sene bir ay 2 gUn s dı bulunınustuı. M' · 

o 
sarkmtılık yapmas1 üzerine ara.; . .. tktısat V ckıli Sıı rı Day ve Sarıver jandarması h 
Jarında bir kavga çıktığını ve ~? CevdeU: ?e yaşının kilçüklu.. I Partı Genel 8 >krett:>ri Memduh dılm"<; olup, vn!c'aya 

T t~ ·ı b 1 d' ~ bunun üzerine her iki arkadaş ğU namrı ıtibara ahnarak 3 ae. Şevket Esendal dun sabahki Aıı ' mum'hk el kovmu tur 
af\SI er e e ıye smıuarı bir olarak Tevfiği öldürdüğü ne ağır hapis ve 3600lira da;pa. kara eke prcstlt; ehrimize ~el. I her ihtimale bmael'! lll 

haricine çıkamıyacak bildirilmekte idi. Cevdet ve h_ ra cez.-ısı'verihnişttr. ı _m_işl_e_l'd_i_r_. _________ dı __ ı_,ı_ın_ıs_tı_r. ____ _ 
Emniyet albncı şube müdür 

~~~:ıcı!!~y~a:c~Jt Çocug· unuzu ...... gt 1 menine havale. edilmiştir. Vili. llGU ı1 yet prensip olarak, benzin talı. 

didn.tı devam ettiği müddetçe -..-------Obfa WUiWslılfl 
1 

1 şoförlerin belediye sınırlan ha_ .... 
ricine çıkmalarının mecbmi tu_ /f 
tulmıyacağını kabul etmiştir. 
Yarın belediye Daimi Eneli. 

meni bu hUBWJ~ bir karar itti_ 
haz edecektir. 

Ekmek karnesi sandıkla
rını ktm kırmış:? 

Kazalara.kame tevziatı yııpı_ 
lırken bir liste tutulmakta ve 
karne nevileri bu listeye kay_ 
dedilmektedir. Tevziat tamam.:. 
landıktan sonra kazalara gön. 
derilen karne miktarı belli ola. 
cak ve Haydarpa.'9-da anbalaj~ 
lan açılan karne sandıldrın. 
dan nekadar karn& çalındı~ bel 
li olacaktır. Yapılan tahkikat, 
karne sandıklarmı kmmlann 
kim olduğunu .meydana çıkar_ 
mamıştır.. Bu defa şehrimize 
900,000 karne ayrılnııştır. 

Yeni.diwa sene.9' ~, Riltün talebe velilerim mvhttlif 
okullann girme şartZantuimt h»erdar etmek üzere her gün t1H 
Biittuılarda oku~ı.ra bir.ollUJun koytt 11e kabul ~tnri 
Oildireceğiz . • HtJr'hangi bir o'fti;l.n kıayst w 1oalml şartlcmn 
gout8de neşrinden dMa B'f1f1#1 oğreHmeJt. i8ffymtkr, btee uoktU 
&rvüi,, tuımına ~Uı mf111tlUt oderier- ue 8,5 ,_,,.,l»k 
JJNta pMlv da götıderirle.rae rwolmn alirlar. 

C - Edebiyat Fakültesi [ .. ] 
Edebiyat Fakültesi, edebiyat, 

felsefe, tarih ve coğrafya, ar.; 
keoloji, arap ve fars filolojisi, 
Romanoloji şubesine ayrılır. 

Talebe profesörlerin muva
!Untiyle felsefe, tarih, coğraf
ya, Tür.k filolojisi, Romen filo.. 
lojis4 İngiliz filOlojisi, Yunan 

ilolojls'i, 'mtin filolojw, Sumer 
V'e Eti filolojisi lisaııa disiplin. 
Sinden ~tiklerine devam e-
der. -

Aşağıda adları vaztlı,mfteıse
seler de bu .fakülteye'hağhdır: 

Tür.it lnkııip EDstitüaii, 'l'ftr. 
kiyat Enstitüsü, Coğrafya Ens
titüaü, lslim Tetkikleri, Peda
gıpj~ Arkeoloji EDJtitmeri ve 
yabancı diler okulu. 
NOT: 

[*] Bu :ftııldlıte kaywt "'8 ka
bul~ ll/VIDY9U tm1hll 
~ lndtıar dınlŞfü=. 

B.ağ az ı y ü z e re k. g e ç 
müsabaktrsı dün ya1J1Jli 

35 .. .. 

Alınan teknık neticeler: 
1 - tbra.lıim (Beykoz).21.. 

52.4. 
2 - Vedad (B ykoz.) 

-~ - Kemal (Gulataaaray) 
4 - lstavr-0 (Galatasaray) 
5 - Osman (Galatasaray) 
6 - Kennı ( ~alutasay) 

1'Jbu Ali s·na, kardeşin n !la
bnndan ~çenlcn tab1i bilmi
y rdu. İki karde.<ı, konuşa l:o· 
nuM, Aksay.ı • 1 ağrı.be c oğnı 
} olln.rına depam ediyorlardı. 
Y nlanna kfif ı miktarda. azık 
alı dıkları .çin yar.ı yold vi
y ekleri tükenımşti. Kanniarı 
fena halde acıkmıştı. Takip et
t' kleri yolda. su da yoktu. Aç
lıkla suswJuk yüreklı!rine işlc
mişü. Buna rağmen hallerinden 
§ikayct etmiyorlardı. 1ledde i
çecek su, yiyecek bir şey bula
bilecE'klerıni umuyorlardı. Za· 
ten onlar, her şeyi göze alarak 
bu uZUR v~ ç.e-tin seyahate çık· 

=====================================================================================-
mışlardı. 

Ortalık karanr.ken ağaçlık 
bir yere ulaştılar ve so1131.1z bir 
Ben ince kapılarak el çırpt1lnr. 
Çünkü burada hem yivecck moy 
va, hem de içecek su vardı. 

Bır .ağaçtan. topladıkları mey
vnlarla karınlarını .doyurduınr. 
Tnt.lı şınltılarla akan buz giti 
sudan içerek susuzluklarını g°i· 
dorollcr. Sıra yatıp uyuma*~a, 
koca O'ünUn yorgunluğunu b:i.: 
kaç saat sliı:ccek deliksiz bir 
uvku ile dindir.mcğu l!elmişt;i. 

ı<:arınlannı doyurduktan ve 
ıusuzluklarıru giderdikten son
ra tiz.erine karşılıklı bağdaş ku
rarak oturdukları çiıne=ılik o~ 
ı~ ne gfu;el bir yatak; bol yıl· 
dızh, lekesiz semada ne mü
kemmel bir yorgan olurdu. 

Fakat EJ>ülharis orada yat• 
~a.a ta.rn.ftal' değildi. Kırk -
Elli adına ileril!e bu1wwı Çij)-
1.ak bir yoı:i göstererek: 

-- Otların içinde zararlı 1-ö
cek fılün buluntu:. Uylrn esna
mnda bizi soka.b'lirler~ Şu çıp
lak yerde yataısak daha ted
birlı hareket etmiş oluruz. 

Ebu Ali Sin~ kardeşiııin ~ 
ret ettiği yere bak.arak güldü: 

- Pt'-k ali ... Senin dediği!l ol· 
llUD. 

İki kard , bulundukları o yu 
• muşa:k ve ralıat yer.den kalka .. 
rak kırk • elli adını ilerideki 
~plak yere gittiler. lllMı Ali ~ 
Da: sırtınd".n cübbesini Qkaıdl. 

Ferhat kaçırılmıştı, Nebab 
yerde yaralı, belki de ölmüştü; 
Hintlilerden biri maktüldü ve 
bütün bunlar göz açıp kapayın 
caya kadar geçen kısa bir ?.a
manda tamamJannnştl. Böyle 
eey olur mu1 Bu akıllanndan 
bile geçmemişti? Şimdi ne yap 
malı! Nereye gitmeli? Bu el!i· 
ye yakın haydudun ~ini nasıl 
kovalamalı? Ferhadı nıunl kur 
tarmalı? .. 

İçlerinde yalnız Rahmi hıd· 
det ,.e tehcvvürden kendini kay 
bederek silihını çekti; hademe 
lere ve arabacılar;ı çevirdi ve 
arka.ChulJnrmı ara.balan binme 
ye dvet ederek ötekiicre: 

- Hydi, dedi. Yürüyünüz 
HaydutJaruı peşnden gideceğiz. 

Halbuki herifter kayaların a
raanda ve arlcasında çoktaa 
tozu dumana katarak kaybol
muşlardı. Araba yolunda değ· 
lerdi. Görilmn11yorlardı bile. 
Arabacılar ve hademeler öyl 
müthiş bir korku ic;iııde idiler 
ki titreşiyorlar. hareket; edecek 
değjl, ı&&Jnrdı edecek: halde gö
rünmüyorlardı. İçlerinden bi 
yere .kapanarak:: 

- Sl.hlp, dedi.. Sea bitJ öfüme 
silr.üklüyorswı. Ar.k.adaşımıza 
bak, göziimtlzilıı önünde nuıl 
boğularak toprağa a.tıldı. Biz 
bir avuç insan, o çeteye katŞl 
kidebiltr miyiz? Bunlar Ttt~ler 
ve~- Ylni hile 
şeytanlarıdır. Bunlar uzaktan 
Jlement atarak insanı bo aı !ar. 
Biz onların peşine dılıf l< an 

, ozıları daha z d 

, 
-- HİNT ESRARI --

daha şerir bir hale koyarız. Tah 
rik etmiyelim bu haydutlan ... 
Siva bizi muhafaza emin! 

Yn.pılııcak iş yoktu. Rahmi 
de kendine hakim olunca dÜ'iÜn 
meye başladı. Cemşit ise M 
Birbek'in yardımiyie Nebabm 
yanına koşmuş, onu yerden kal 
dırmış!.ı. 

Devletürraiy ne ölm\i6tü, ne 
yaraiammşb, sadece bayılnnp 
tl 

Bu vaziyette ne yapılabilirdi! 
Nebab baygın. hademeler. ve a
rabacılar dehşet içinde, Ferhat 
kaçınlmış, arkadaşları ise şa
şırıp kalmışlardı. Ne yapılabi
lirdi? Geriye d6nme~ Haydar· 
abada. gibnek ve hrgtttz makam 
!arını hadiseden haberdar et
meL Cemşit ve aritada6lan 
bir tUrlU karar veremiyorlardı. 
Bir kere ellerinde hali kendine 
gelemiyen Nebat> da vardı ta, 
ona. mutlaka balanak. onu ayılt 
pıak gerekti. BU:nun için dıe şeb 
re varmaktan başka çare g'Sre
miyorlardı. 
Nebabın hayvanını adamına 

teslım ettilet"; kendi.mi bir-
baya yerleştirdiler. 

Fakat saray erklnına ne di
yeceklerdi? Ferhadı kaçıranla
nn izini bangt istikamette ara-
tacaklar, hem FPrhadın, hem 
JA!ikamn kaçırılmasında ki• 

min methaldar olabileceğini] lan tecnvüzilD neden ve kinrin 
eöyliyeeeklerdi? Ta.bun Nebi.• tarafından. yapılabtle®ğini .\ı0-1 
bmın bu iRle mothaldir olahİ'! :nıyordu. 
lf9Ceb'rini nasıl iddia edebiltr14!1r" Hi~ ~ yok ld taarruz u
di arbk? Şaşılacak şey - Şim- sulü da.iresinde son derece dik_ 
diye kadar büti.in bu düşmanlık, katle lıazırlanmışb. Mütecaviz.. 
lan, kötü tertipleri, suikastleri lerin hepsi yaman koşucu, kuv_ 
atfetti eri Nebab işte kendile- 'fttll yol keeiciler ve kanun m
riy.le birlikte gelmiş. Ferhat gi- ~ tanımıyan takımından i.ii_ 
bi o da suikas~ maruz kalmış, ler ve hiç şüphe yok ki nizam 
kazanın kurbanı olmuştu. ŞiJn- dommyonunun yabancısı olam< 
di artık onu naaıl itham edebi- orada bir kesici olmıüc bulu .. 
lirlerdi? .. Öyleyse kimi ittilmm nuyorlal"dı. BUnlar bu çeıJid iş 
edebilirlerdi? Makfırel mi.,_ leri me&lek edinmişlerdi. Başka 
Maksvcl bütün bu suikastleri lannın hesabına hareket edi. 
liendi hesabına ter.tip etmiş ola yorJa:rdı. ÇUnkü üstünde hiı; 
maz. Böyle bir işte onun men- bir kıymet taıpmıyan Ferhatlı 
faati yoktur.Onun menfaati baş kaldınnak.la bunların eline ne 
kalarına hizmet etmek suretiltl gcçebılırdf? Halbuki başkaları 
ta:ayyttn edebilir . Halbuki bu bundan istifade edebilirlerdi. 
başkaları veya başkası işte ken B lan kimlerdir? Başka;_ 
di yanlarında ve kendileri gibi lan veya başkası .. 1ttt&< mesele 
suikastin kurbanı olmuştur. ·-· bunu halletmekte idi. 
Diğer taraftan :Maksvel ne- Mis B rbek'in düşüncesi göz. 

rede ise gelecek olan RamadoP lerini .ı. bab'ın yfürun<lc.n ayı ı _ 
Racasinın yanında bulunuyor. masınn engel olamıyor, bir ta. 
İ1'te Cemşitle arkadaşJan h5y- raftan bu kadar dikkatle bak .. 
le bir cıkmazın içinde, bövlE' bir bğı adamın ayılırken şüph~ı. 
muamelenin kat'Şlmnda idiler. ni uyandırmamaga da ehernmı. 
Mis Birbek ilk ara~ye. bindi; yet veriyordu .. 
yanında Guro ile Nebab ,·ardı. X I X 
Tabun Nebabı daima baygm VİLAYE'ITEN NİZAMA 
bir halde arabaya yerleştiril- Mis Birbek ve Guroprnhit 'l. 
mi.~ti. İngtliz Mis yanıadtJı:l nın arabam Haydari.had s,ıı '1. 

Devletürraiy'e dikkatle bakıyor yına vardığı zaman T bl' ı . · _ 
ve kendi ~ımmr1ıml1ılı- bab dairesine ual~lPlli\ \ _ 

tağa uzatıldı. Bendeleri ay x 
ucunda be-kleme ,c ba !adıl 
ve içlerinden biri d~rhal Sühin 
dern.bad'a ko-<arak Nızamııı bıı 
doktorunu getirmeğe gitti. 

Bu sıı-nda Cım · d ile kırdc 
şi Rahmi proğramlanm df'ği 
tırmcğe karaı· vermişlerdi. Y1 
ni Balaran şebdne gidccC'kıcr. 
:tngı ız vn.lisinı eoı eceklerd . On
l:ır:a Ha m1 de rt•fakat ediycr 
du. 



~HARP 
Doğ~ hare 1 ri · n 
- uzer; de tahmi ı r 

has 
rü ·· b d.. ~z aşı Lolo.od I...ovelettc 
dun. ı ~deftı olarak Ameriku. I 
yıe~ız :ırv~Jeı inin uğır d ğı lta. 

P an a~ vurmı·- .. -
Bu ·· ""'uu:· 'k gunc kadar Birleı: ik Amn 

rı a deniz k • 12 ,r,o k" . . ·uvvı:-tlcrınd 'il 
.·ıdo ışı olmüş y . 1 veya ka bol ' m a nnmış 

nın k B Y ı;.ı~tuı·. 
ı . _ . n. ın serv sı dir~ı'Ü, Am 

·dilen 700 ~~nın bu hnrpt"t'ki knyıplurı 
mbe (T C' • •• ' bundan evvel gk"ı t·~· b .. -

er ı tun h le 1 • ıgı._ U· 
nıına ~ de ı kitytpları yekti 

' · • nısbetıe daha. o. ~ır oldug~ nu ıla.\-.e etınifıt· u_ _ ır. 

İn;-; eniz 
kuvve eri 

- aa, tarafı 1 ınald -

güçlilldeıtine raı,'Ymen milstclı
kem dağ mcv.zılerlndcn geri a
tıhnıst:ır. 

Viazma'nın doğıwWlda ve 
Rijev yakml:rrında. l'anklurın 
desteği ile düşman tarafmdn.ıı 
yapılan birçok· tanrruzlnr piis
kürtülmiiııtür. 

Uzak şımalde, Alman hav&. 
kuvvctle...>i urmansk valmıla
r:ını:ia düşmanın b:r hnV.a ıruıy
danına ve balıkçılar yarım ada
sında da bir diışman .kanınuı.ı 
tannruz etmişlerdir. Küçük bir 
ticaret -emisi batırılmıştır. 

Uuslar Geriliyor 

Viti, 22 {A.A.) - V.on Bock 
ordular.ı mm o.ff akıye.tle taar
ruzlar.ına. devam ctmektedirJer. 
Don kı\TJ'lIUJ dogllSUllda Rusl-r 
Almanlıı.n durduxmağa. yelten.
misler, fak.at muvafin.k olıımtır 
nu.şlardır. Klel:skay.aruıı cenup 
doğusunda Ruslar yeniden gt;;
rilemi~lerdir. Bir geı ıleme ha
reketi chrlra Kr.ısnodnnn cenu
bınıda vukubulmu.qtur. 

lil~Nl 8.tiH 

Iik crkfuıı, Bi 'eşik Amerikanın 
Ankz:r.ı. bı!J ;le eıç···ği mümes
silleri tarafından uğurlanmış _ 
tır. 

Haber aldığımıza göre, Tilrk 
mntl:mnt miline"' ler: tngi!te_ 
red n sonra. B şık: Amerikn_ 
yı da ziyaret cdeccklcrdı r. 

- Baş t:ır~fı 1 ine.de -· mumt!ız V mflarla m..:zbtı bü· 
ken Cümlıurreis.in.in s lü.n.ı v_ yük ve usil ulcsı.ımuzu~ , muııus 
sevgilerini de ld.rme-KI b:ili;. ve YSiY.t:Elmze teslim etti,:. 
tiyarım. bu d ~erTI emanetin kınnuı ka.· 

Bu sancak ala}ml2 Tiıı'k natlw:.ı lralbibriurizı Ka· 
milletinm ·emanebclir. nunız onun reng-im a'-'Ia soldur- ı 

u sanc~ • ur!{ yıg tl ·1 muı ona ıocı:, ~um.~ m net ola-B k 'I,.. 1 u., ime n dolu cröğ::;ümü~ 

d~lgalanan o~d!r. Onun ren~ cJ.lrnr. 
gı ve ayyıldızı Kouva meydruı .. . 
muharebesin"n h t rasıdır. o ~ lıu.yuk ulu~ mıız. lrfi 
hatıra akan kaıılann crökh:rde ,ce Şefımız ve Ba.Şbu ım~ V'..V 
b'le kutlanan bir anm,~dır. o . şasıu l .. ahra:na.n ordumı.ız." 
size heı• Tiirk zaferlermr hatır- Bu n. Yedek Su.b:ıv · cltUrl.ı. 
llıtaclktır. O s;cin bıumıı;;ı ucun- r ntlnn !ti gemin: hltabelcri vo 
da. dalgalar.r.ık.ç:ı kahranı 11 a- P rlll.k bil! gnc:it · ta~ · tt 
talarımızın rulılnn si~.n ruhlu, ti. Gen 'o:iırıi::in Zafur • tJ; 
ııınwın içine sinet:ektir. Türk llP çelenk l mıalari le tören 
sancağının ~refini korunnı.k nuıayet:le.nd· . 
m1lli für borçtnr. Askeri cır -O- y • ~ bay 
devdir. Sizin knhrrunauhğı.uz.ı. cak kutlu olt;un ! 
güvenerek bu saneagı size ema- ----------
net ediyorum. A:hıyımz kut:lu 
olsun. Sancağımz mutlu olswı. 

Buna cevaben, Y cdek Subay 
okulu alayının Jro.m t m Hur tarafı 1 ncl 

:nuı.y Mlıny Ali Rıza G:.iu(;an ı t b , ·· ın+ _ ı.1 .. 
çok heyecanlı b r hıtn.be irat ca tı, mııız re...~ J>U. ~-
etti ve ezciimlc dedi ki: maruştır. 

"S yın koınutnmm, bilyükk İliveDr. li:.ıJ!1i ! •t ! 
· 1 A::u.kı:: a, 22 (Raci o Gazete- ı 
rı~ .. ük •

1 
. . t i) - Henüz harp l ır cdılme- ' 

ıfu Şve .ası mıl~etım. ve °:- ı mcltle be.t~ Br::•7.il, harbe 
nıın u cfı Bnşb~gum ııwnu g.ır.miş gj'Oidir. Den.iz kllvvctlo
adı:;._a. filayıma tevdi ~.emanet rine, Milıver denıza.lW rını ba
~tti0ınız s8flı. ve sevgili saı,ca,. tırmak kin enıır ,.ermi tir. Ve 
gımızı lralb.mm en "Oskun he- bir:.mç demzaltı batınlnııstır " 
yecanını duyarak alıyorum. · 

Bugiin ~ımle ber.:ıhe-ı ala- RIJZl~'.lN fi'iSA.JI j 
ymnn, okuldan yet.1.:.en \e ouwı V ... ·n~n -2 (A.A.) - Ruz. 
v.arliğınd.:ın kuvYeL \'e mıam u- vcltm. Cınn llr \~ rg n 
lan bütün y€ıde1• s:ıbı:ı.ylnrıu. 01 • göncı>rdtg't m d n ·~ r 
dumuzun ümit ve kudı et kay- kı: 1 
nagı. olan Türk gençle 'nin, av- (Brezilya ile \:m ·a \""e !. 
m hey.ecan içlııde_ mağrw· VI! tal a. r mv fa 71" ruının 
mesut olduklarına emıımn. mevcud'yctıni btittin Brezilya -

KöklÜı ve zcııwn tarihiııde mu tmudığmtl n hnbcrd. r ot. • 
eşsiz lrn.lı.mmanlık , e lınm t. ı dum. Bu cesııran"' hare Ptin 
sayfaları dolu, medenıvet ve iıı- Bırleşıır Amcrilı.u.da n 1 dcrın 
saniyet alanında: yıi cse.k v 1 bir he.rccxnla kal"Şli mdıj?mr ek 

sel nstn1Z3 Biri l .A merikıı 
hiılrfımetı '\"<.> rmH1.:ti n •mm-:ı bil 
dhirim. R<>smen verılmiş o.un 1 

v.a.cı 1'a dı a, gmuırunu 

taş 
JO - 12 

Devlet Demiryollan ilanı 

20 Eylül 1942 tar" · creu ıtibm-en s.. ı 

~ da d:ı tamıclL \:~ .n t 
v~aı::ın t:ilimil mil~lerl 9, h 

Fnzl:ı izahat .için i.ıo&ô"".ronl r 

cnn d a edıl il do ı• 



Say&: 1 

L .... 1 Nakil ve 

Paça kasnall alacaktı. Kel 
Memlş, paça kasnaktan kur
tıılınak jçin hemen yan kcl.Zl~ 
budayarak doğruldu. Doğı"U
lurken de paçaya dü.sen aya.ğ:nı 
altına alıp Yörüğün elini eroi. 
Bu suretle paça kasnak oyunu 
çözülmüş oldu. Kel Memj;ı, yağ 
güreşinin bu kadarlık ill.C('lilde
rin. bilirdi. Ve, gitgide de tanı 
m. nasiyle bir yağ güreşçi olu
yordu. Hatta Cazgır bile Kel 
:Memisin yaptığı bu harekete 
h yra.n olarak Çalığa: 

- Çalık, bak şu Kel Mcmi.~ 
aeler yapıyor? Seninkinin pr.ça 
'kasnağını nasıl söktü? Af erin 
t> ! .. Gittikçe bular güreşi öğ
rernyorlnr. 

Yörük Ali, g\ireştc h:r oyun
dan diğeı oyuna geçen bir pch
b'v.ındı. Hasmını ncfesle:meğc 
bırakmazdı. Sülük gibi bir o
yundan bir oyuna geçen elleri 
ha.-;mının üzerinden ek!-:ik ol
ma1..dı. Pehlivan dediğin de b<;y
le olut du. Hasmın üzerinden 
uhli.keli bir surette eksik ohııa
malı~dı. Daima yüklenmeli, bir 

· oyunu bo~altıı ken diğer oyunu 
doldurmalıydı. Sülük gibi has
ımı iir..Eı inden ayrılmamak şart 
tı. Bu, \'08ıf Yörük Alide me\ -
t·uttu. Hasmı Kel .Memişde ise 
bu nı.ı;;ı[ yoktu. O, sertlikl~ bir 
oyuna girer, oyunu· sonuna ka
dn.r aynı seı tlikle götüriir, nc
ticl' alamadığı takdirde. durur 
Diğer bir oyuna gcc.mek için a
ı·anır, mUliuıaza yapaı. B\ıkat 
Yörük Ali ise, b"r o~-una gırer 
ve, sf'rtrklC' girer .. Oyurı un c:ık
mıyacagını anlaı a derhal ken
dim varmadan boşaltır. başk'.l 
oyuna ~ı ea. Onda da muvaf
fak olamıyacaı;'lllı görürse, onu 
d boş.:'1.ltıp bir diğer oyunn gi
reı·. Yöriik Ali, bir oyunda.ıı 
netice alacağını t..amamiyle his
S('Qcrse bu oyuna siddctle kuv
vet sarfederek yorar. Başka 
t iirlüsünüıı vn.pmasına imkan 
voktur. Aradaki fark ta budur. 
kel Memiş, paça kasnağını sök
nıü~tii amma, daha kurtulur 
'kurtulmaz ıkinci bir oyunn gir
mişti. Bu da içten paça kapışı 
idi. Bu, oyun ela tehlikeli}di. 
Memişin doğrulma vazıyetinc 
göre bu, iç .paça kapı!iı oyunu 
ycrındey<li. Buradan hasmı.1ı 
çekerek \ e, kuynıklı\-arak yen
mek kolav olurdu. Yağ güre
şinde ku~~ruklama demek bir 
tarafı kamçılar gibı vurmak 
demektir. Hasmı bir yt"'rden 
çekip boşaltmağn rahşırken me
&;etiı; gutlı:ığına doğru bir eliy
le ten;inc ve hızla dokunmak, 
lmynıklamak elemektir. Yağ 
güreş.inde buna budnk dennıez. 
Bugün bazı vağ güı c~ileri bu, 
kuyrukl:unalara budak diyor
l:al'. Budak demek hii...:bUt.ün 
b-a.şlmdır. Ye. oyunu bılıniycıı
lcrimiz bile budaktan bir ma.ııa 
aln"Orlar. Mesela; baltalama 
gi.bi b:çmek \'e, nınrıak buda
madır .• 1csela; hasmn tek çap
raz girmif; bulunuyoruz. Yani 
sağ chmh.lc, f.ıı zNiı>lim hasmı!ı 
sol ayağına koltuk altmdan gı
rcrck çf'n eledik ve, bu harPke
t i yaparken de sol elimizle, has
mın sol ayağınn doğru bir bu
dak vuruı-u yapma.le.. J ı;te bu
na tek capraz budak derlt-r ... 
Ve, budamalar, çengeller gi'bi 
olur. 

İt1t.t: Y()ı·ük Alinin yııpn1ak is· 
b..-dıği ict.en paça ile kuyruklaına 
bir nevi miihiru bir yağ oyunu
dur ki lwr pehlh·an bunu bilir. 
M~. la; yiiziistü y('re düF.en has 
mına atılaıak yandan kazık so
kup ic:tcıı tutmak \e, yandan da 
pac:a tul rnk hasmı paça kas
ııa a getiı mekti. Kel Menıişiu 
m~ka.bıl olarak ) apt.ığı ı:u idi: 

paçayı ~ökiip gitti. Kel Mflmiş 
de ayaga kalktı. Yöri!ğiin bu. 
paça kurtarı§l da bir nevi mari
fettir. Enseye basm:ık demek 
basını olduğu yerde hareketsiz 
bırakmak demektir. Sonra da 
dönüp hızla gitmek hasmın pa
çaya takılan elim tersine dön
dürüp tut.am~nı .boşaltmak ve 
hızla da ayağını alıp gitı11ektir. 
Bu suretle tek paç-.ıcaıı kurtu
luş oldukça hünerlıdtr. İki peh
livan ayağa kalkar kalkmaz 
karşı karşıya geldiler. Ha.rckct
lcnie Kel Memi~ de ustalıklar 
göstermişti. Yörüğüıı bir.;ok in
celiklerini zor?a •fa olsa, hüner-
le de olsa bozmuştu. Çalık. Caz
gıra dert yamyordıı: 

- Bak hele! Şu kel neler uc 
ö~·renmif} be! . Fakat usta usta 
tehlikelerden atladı. Yoksa ha
pı yutmuştu. Yoı üğc aferin?. .. 
Hiç acele e~iyor oğlan! .. San
ki bir okur gibi sağlı sollu 
işliyor ... Paça kasnaktan iç pa
çnya ne güzel geçti. Şeytan ço
cuk, h:snun derhal açJk yerini 
görüyor. 

- Yörlik Ali btı e-öm ez olur 
mu? Hiç fırsRtı kneınr mı? Ye
necek onu .. Fakat Ermeni gcli
nı gıbı naza çckiyol' kC"ndini. O
lacak i~ amm ... Biraz m:.ıya
cak ... 

Dedi. Co.zgmH dediği do~u 
idi. Yörtik Ali, .ıyağn kalktık· 
tan zoma Kel 'Memı~e balrnrn.k 
tebessüm etmı;;ti. Sonra nara 
atarak c;ırpmdı: 

- Hayda Meınıcıirr. be! .. 
Bu, MemL5im kelimeı:ıi için<lc 

manalar vaı dı. Yani; hOl neler 
de öğrenmişsin l>c ! .. dC'mek is
tivordu. Yörük Ali, kendini 
hİc i.izmüvordu. Ustalıkla ve 
kendini }:omıadan cal şıyordu. 
Diğer gi.ireşler d aynı tarzda 
gid"yordu. Çopar, nihayet Ya
kn<'ıldı H asanla. güı P,.'jlni denk
le.1üı m~ğe mecbı.11 olmuştlı. 
Ust~ı olan Yakacı'.h Hns:m, bir 
l>ucuk saat cı~ı gi:ı-est~n soma 
h::ı~iyle giireşini denkleştir
meğt: muvaffak olmut;tJ. Ve, 
ya~a~ yavaı:ı gürN7c hakim ol
mağ"a çahştynrdu. Ço,m~·, daha 
hala deh dolu glirt.!';•yordu. 
Böyle bir güreş ti talık u<.'ğ'ildi. 
Hasmın ne yapmak istedıı'.:;ini 
görmemek idi. J{, ıh .. gnlı dıı. ta
mnmiyle gür~i b:tiı nn~ti. Kan
buı Osmanın elinden kaçmağa 
çalışan Hacı, kaçc\, lrnça yor~l
mu~tu. Osmanın kaı~ı<;ında guç 
halle duruyordu. Yani, g\ircfile
rin a},rdolmn zaınıl.nı gelmek 
üzere veli. Cazgır, ·öylen ıyorJn: 

- Bakalım, kım evv<'l bitırc-
cek bu, işi... 

Hiç şüphe yok ki, cu evvel 
Yöriiğün bitirmesi arzu o!u
muxhı. Ve, böyle olma:ımı t.e
mcnnı ediy-orau. Çiiııkii J" ör\ik 
hk olmaz.qa daha çok dinlcnT.tıiş 
olacaktı. Kadırgalı Mehmet Moı 
la, Uzun Basanı sıluşlmlıl!Ça 
sıkıştırıyordu. Rnnbur Osm.ın 
da Hacıyı kovalayıp duruyordu. 
Yakacıklı Kel Hasan ise Çopa
rın dalına. basmağa başlamu,tı. 
Kel M mifi de, Yörük Alinin e
linde ekm klil. gibi~ d.i. 

Altüst olaı ak gilrcşlcr bir 
miiddet d:ıha devn.n etti. Kel 
Mcmi~. Yörük Alıyc mağlfıp 
olacağını anladığından do!a~ı 
kend•ni müdafnaya. <;e"kınıştı. 
bu su retle gfü efiİ beı a bere gö
tiiı m eğe snvaşıyo~·dp. h.el M~
mi.~n hareketi aıııknrdı. Mcmı
sin. mi.idaiaaya çekılıncsi iyi de
ğildi. Kalın herif olduğu için 
iıısam yorardı. Oyun karı~ma
rukca bu gibi pehlivanlara ko
lay kolay biı şey yupmak münı
kiin olmazdı. Çalık, hiddetinden 
başını sallıyordu. Ve, söyleni-
yordu: 

- Bo~şun.a. uğraştırıyor 
oğlanı ... lmkan yok ki ,_ Yö.rli
ğü yensin! .. Hınzır bc.rıf ! Şım
di de müdafaaya g~ti. Güreşi 
bcrn:berc götünneğc çalışıyor ... 
Oğlanı, pisipisine yoracak ... 

Cazgır da aynı kanaatte idi. 
Fakat daha diğer hasımlar da 
güreşlerini ayırcle<lemcmiş hal· 
deydiler ... Bu, lfıflar konu3ulur
ken birdenbire davul zurnalar 
duruverdi. Çingeneler, zurnala-
rını: 

- Tüi! .. 
D~ye öttürüp havaya kaJdır-

dılttan sonra havalarına başla
dılar. Cazgırla Çalık birb1r1eri
nin konu~masma daldıkları için 
ortada olan bl~ni görınernişler
di. Fakat . asıl görUle<:ck cihet 
buydu. Yakaeıklı Kel Hasan, 
hasnu Çoparı bir kUnte ile :ı
şı rmıştı. Deliormanlı Pomaldar 
bağrıeıyorlnrdı: (Arlmsı l":tr ) 

CLiPS 
ŞÖVALİYE 
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VE 
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PJRLANTALARI 

SABAH 

SİN GER 
SAATLERi 
EMiNÖNÜ 
caddesi No. 8 
lstanbul 

Sabah, öğle, Akşafll,_ 
Her yemekten sonra günde üç de
muntazaman ditlerinizi RADY01' 

ile fırçalaymız 

SÜMER DANK 

Deri ve Kundura Sanayn Müessesesinden: 
l - Müesseseıonizın Deri \1(l Kundura Fnbrikııl:ırına dalı \ . 
işçi ALINACAKTIR 

2 - \"C'>ilccek ucret i~çiııin k.ıb hye~ \ c ı,udretine göı c _ı:ııı el 

kunı~lan ba kır, bu ucrctten l> • .ı:k.ı fe\ krılade zamanlara mah ıı 

zam ödenen·k, ayrıcn öğle ycmt'ği \C' i f'fülseııi '""rikC<'ktir. 

Arzu l'<İenlttı•in 24 A~u toc: J'.)7.lll'1e1i1 &llmiııden 8 Evllıl 5,ılı ~ 
1 

kadıır her gOn ve J O Eyluldcn 19 E) lule kad:ıı· SHlı \"C' ç:ır~arn° 

1 1 
le:ıi Çarşıknpıdn İstanbul Ayakknbıcıl.ıı- KooperuUCi ınerkCj..11,dc f1 

R A oy o PR o 6RAM1 İlllll!k•nı•nllız•m•iun_ess_il•i •S•ıı!ll1ol!lp•lu-M~l!!lh•ıı •• ct!l'c-m•iıllirn•c11.1a111:ıt!"Je•tm-el!lc!lı ıl!I· •Ha.· nl!llol•·ı~l~ 
- 23 Ağustos 1942 -

Memur Alınacak 
• Devlet Meteoroloji işleri 

Um um Jlrlüdürlüğünde11: 
1 - Umu;n l\:üdurlugumuL t~ra meteoroloji ıstasyonlrırında miinhal 

memuriyetler için r e \e ort:ı okul mezunu ve askerligini y.ıpmı~ olamac
dan «tahsile dcvıım edenler kabul edilemezler.~ MU.-nıbnkn iıntihnnllc erkek 
memur alı~eaktJr. 

2 - Mu .ıbakn imtıhmıları, Ankarnda, Umum Mtidurliık Merkezinde 
ve taşrnd::ı talipleı in bulundukları yerlerde veya en yakın meteoroloji is
tnsyonlarınd ;) np1lncı:.gır dJn imt •h.ına giımek isteyenlerin aş::ılı(ıdLl y.l7llı 
belgelerle Agusto 942 sonuıı:ı kadar Ankarad:ı Umum Miicllirlüğe ve t.ıı5ra
da mctcoroloJi i la yanlarına d.lekçelcrile müracaat etmck'"i J;izımdıı·. 

8.30 Proğr .. m. 
8.32 Hafıf proğ. 
8.40 Müzik 
9.20 "Evin saat· 

12.30 Proğrnm 
12.32 Ş· ı·kılıır. 
12.45 A. lrnberlerl. 
13.00 Şnrkı ve tür. 
13.30 R. S. Ork~. 
18.00 Program 
18.03 R. D. Orkes. 

18.40 Ffüal heyeti. 
19.30 AJnns h'.lber. 
19.45 l. At Yu N. 
19.55 Muz.ık. 
20.15 Konuşma 
20.30 Şarkı ve tı\r. 
21.00 (Zirant sn.) 
21.10 Tem il. 
21.30 Müzlk (Pı.) 

22.30 Ajam hn, 
22.45 - Knpanış 

3 - istenilen bclgcleı· 1 - Tahı;il vesikası, 2 - nufus tezkeresi tns
dik\ı sureti, 3 - Hu niıh:ıl k5ğıdı, 4 - Sihhat rnponı, 5 - 4,5/G cb"adm
da ıki, fotoğraf, cHusnuhal Juigıdı imtihanı knzannnlardnn bil:ıh:ırc alma- =================== 
cnkbr.l 

4•_ Noks. n vesikalarla veya n'l'ksanları bılnhnrc ikmal e<\ılecegi kaydı-
lc vaki olacak muracn::ıt nazarı dıkkatc nlmmıy:ırnk mlirnc:ınt etmemiş sa-
yılacuktır. (6422 - 8579) 

Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsü Genel Direktörlüğünden: 
Yatılı ve parasız oiarak Zoııguhbkta açılmış bulunan maden teknisyen 

mcktehinin Binncih'şrin 1942 de ba,lıyacillt devresi için seçme sına\ ile ta

lebe ohnacructır. 
Bu teknik mcktebi.1 biri naz.1ri, digeri amcii olmak üzere iki ~ömc,tre 

ayrılmı~ dört scndık tahsıli vardır. 

Musevi Lisesi 
Kr.yıt \"C kabul muamelelerine 

başlanmıstır. 31/8/942 t,ınhınc 

kndAr Paznrt : 'c PcrŞ('mb 
gunlC'rı ondan sonra h< r gun 
muraeaat e< ilcbilıı. 

Blitü n le me 1 mtltıan l:ırına 

31/8 de Batlanacaktır 
Bılhassa k!lçıik ınnıflnrın uc

rf'tlcri oldukça ten21l t>dılcl ı ğ•n

dC!n müral."aııtlaı 111 çot:nlııı ııgı 

memul olduğu ve sımflarn ka
bul olunncak talebe miktnrı t:>h
dit edildiği için n tiracrıeUnrın 
bir an eYvcl YH1> lmas ım • ıye 
olunur. M.mrif Vek!ılctlnl"C tasvip 'c kabul edildif:i i.izerc, bu mckul e en nz or

t., oh-ııl tahslllnı bitinnlş olanlar nlındığına ve mcldcbin tahsıl muddcti dnr\I MÜDURLOô.0 
yıl olduguna göre, mezunları 3656 s:ıyılı konunun 3 iincıl mnddcsinln D. ı 
fıkrası hUkmunden istifade edecek derecede t..,h..c:il görmü: snyıln<'nkl::ır .. •m••••••••••d 
ve lise mezunlarından bır sene f:l7J:ı okuyan}, rın l1;ıkların:ı s:ıhlp olac.ık- M 1.,, ,..1 

MUSEVi LiSESi 

]ardır. ı 
Aş::ığıdolti ~rfüırı haiz L~eklılerin nihayet 23 EylCıl 1942. 1 a'kşamın:ı k".:ı 

dar ZonguldakUıki söı.u edilen olan mektep miidi.ırlügtine veslkalarl1e oyunlar 
biz.zat müı acaatl.ırı luzumu Uı'ın olunur. 1 

1 -· Turkiyc Curnhurıyelı tebaasından ve 'Türk ırkından olm.-ık, • Festı"vaı ı· 1 

HEBAPLARI 
• 2 İkinciteşrin 
Keşidc!Sine aynlan 

İkramİ\f"ler : 
ı adet ıoöo Liralık 
1 ., 500 " 
2 " 250 " 

14 " 100 " 
10 " 50 " 
40 " 25 ,, 
oO 10 

2 - D<>truluk kiıgıJı göstermek «1941 _ 1942, ders yılı mczunlnnnd:ın 
bu bC?l{:e aranmaz.::> 14 • 22 '----------------------

3 - Buhlşıcı hMt..ılıklarla malül olmamak, bünyesi made•ı ocnklnrında Ağ . 1 G •• T b • b • 
ameli ~alıçmai:a mı.i::ait bulunm. k. -'Sağlık mmıycncsi Zonguld:-kta y:ıpıl.ı- UStOS .41111----· oz a 1 1 
cakbr.t Tehir olunan Bebekte yapı•a_ 1.r f - En az, lısc>ye lm1c hakkını ve:en ortıı. mt'ktep yahut orta deıe;.·e- cak oyunlaıa 24 Ağustos/Pa. 
de sun'ııt mektebi (lıploma veya vebikasıru göstermek, zartehi günü yapılneak ve 23 A. 

J~-;eki Jla8tahan esi Göz M\i~~t;;tsı 

5 _ 18 yaşına girmi~ ve 25 yn!;ıru g~memiı; bulunmak, ğustos Pazar giinü de Ç'.arşıka- 1 

6 - Dört adet \eslka fotoğrnfı vermek, pı Azak Sineması bahçesinrtc, 
H(>r gün saat 14 Aoo 18 ~ kadar Beyazıtta Çarı7ıl< 

tdam vay durağı karşunn<la 99 numaralı muayenehll!l 
Bu ş:ırUarı haiz olan ı .. teklılcr 2:iE)"lül 1942 de hcs-.p, hende e. ceb"r yağmurlu olduğu takdirde ise 

ve lüı kçc<len yazılı imtih:ıı a t:1bi tutulacaklar ve mı vaifnl; ol.'lnhır mektcb<' F estivale kı~hk k~ırnda. dewı m 
hastalarını kabul eder. 

kayıt ve kabul edileceklerdir. «6881> «906-0) ed ilecektir. =~:;:;:,_;;::..:;.~======-=============;:::::::~ 
Ayni gece ~iktnşt.a, Beşik_ 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Vilayet dahilindeki ilk okullor i<;in alınacnk (4500) ııdet solı;ı borusu 

(650) :ıdct yuv.ırlak dirsek ve 1650) ndct dirsek kapalı :t:ırf uı::ume C1kEitmc

,.c konulm~>tur. 
• Mecmuunun tahmin bc<lcli (9378) lira (50) kurus ve Uk teminatı 
(703) lira t38) kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Miiriiirliiğü kn-

lemindc görulebılir. 
ihale 7/9/942 Pnznrtesi giınii ı;aat 15 de Daimi Encilmendc 1ııpılaeak-

tır. 
Tııliplerin ilk teminat makbuz vey:ı mcktuplnrı ve kanunen ibr.ı21 lA-

zım gelen diı:er vesil.nlnrile (2490) No lu kanunun tnrlf:ıtı ~t'vresinde hsur
lııyacnkları tekllf mektuplrrını ihale günii sa.ıt 14. e kadar Druml Enctime-
ne vermeleri ıtızımdır. (9108) ) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Kapalı zarf usulile cklliltmC!.YC konulan Ddterdıırlık biımıı on cephe 

kısmında yaptırılacok (78786,50) Ur:ı keşif bt'delli tamirat ve tadıl5t iı;ire 
ihale günii olan 10/8/942 tarıhindc talip çıkmadığından bu iş mczki'ır t:ı
rihtPn iUb::ıren bir oy içinde p::ız:ırlığa bırakılmıştır. Muvakkrıt teminatı 
(4940) liradır. 

:tsteklllerin en az bir tenhhtittc (60.000) liralık bu işe benzer is yap-
tıklnrma dair idarelerinden almış oldukları vcsıkalıırn istinaden İstanbul Vi
lfıye ne müraenntl:ı ihale gününden tatil günleri h:ıriç 3 giin evvel almmıs 
ehlı. et ve 942 yılınn , it Ticaret Oda~ll vesikası ve teminat makbuzlm ile bir
likte bir ay zarfında her Pazortcsi günü saat H den 16 yn knclar Mılli Em
lak Müdürlüğüne mlh'acaUarı. 

Keşif, s:ırtnııme ve air münalı:asa evrakı mezldır Müdürlukle göriile-
bilir. (8688) 

A.ııka.m Birinci Aslis'e Hukuk .Mah~n: 
Dava olunanın adresi: 
Sivasta Devlet Demir Yolları cer Atölyesinde Hn an oğlu Ziya Goren

göz tstnnbul U kfıdar Kcfce Dede mah allesi Toptnşı sokak No. 126/22/9C dn 
ve Şanıda doğma 328 dl)ğ\unlu Hasan oğlu Ziya Görengöz. 

taş bahçesinde d Festival ya_ 
pılacakt1r. 

* 
Yağmurhı hava dolayısile t e. 

b ir olunan FestiYal 24 Ağı.ıstoa 
Pazartesi günü saat 21 de Be. 
bek bahçesinde yapıla'-'akt.ır. ....... ·-----

Bu usülde vurgunculuğun 
önüne geçer mi? 

Belediye İktisat Müdürlüğü 

Müte:ılıhıt mıın ve hl'ı:'ahma olmak ıizf're İ"tanbul bira fıı 
f'ldc ('dılecek yaş kü~pelerdf>n l 00 ka;uırıı Jhalc tarihinden ıtil'11 (111 
<ln iki gtin harıç olmAk fü.ere rlı{: ı•ı' ,.;ünlercl t"! çıkacak kiiı;pelerı 
znrfında nlm::ık ~artlle p.-.uırhklıı nrltırmuyıı konulınuvtur. 

/ 
~ Pazarlık 25 8/942 Salı gııni\ 53at 11,IU da Kııbat~ta Le'~ 

ir.deki :Mffkez ımhş komisyonund:ı yııpıl:ıl"ak'lır. 

İsteklilerin prızarhk jçin tııyin olunan gün ve saatle tekJ.if 
ti.Yat üzerinden % 15 teminııt p;mı~ile birlikte mezk(ır komun.'°'" 
cıı:ıUan il!ın olunur. ( 8983) 

gıda maddeler i snt1§larında vur
1 

• 
gunculuk olup olmadığını tes_ l''••••••••••••llİ••••••""..,.. 
pit için b ir formül kabul etmiş TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
tir. B u formüle göre her gi!n 
gıda maddeleri istilisal bölge- z ı· R A A T B A N K A s 1 
!erindeki satHı fiatı bir ce<lvel 
haJhıde tanzim edilecek, nakli_ ,1 
ye ücretler i bu fiata :z.'Ullmolun. K11nıluş tarihi: 1888 - Sennayeai: 100.000.000 Tüt" 
duk tan son ra normal kar had. Şube ve Ajlms aftdt: 266 
di hesaplandıktan sonra gıd :\ 
maddesinin perakende ve top. 
tan satı~ fiatı aşağı yukarı an_ 
§ılacaktır. Bu fia t ilstiindeki sa_ 
t.ışlar vurgunculuk telitkki olu
narak salıcı hakkında belediye 
daimi enciimeni tarsfından bir 
zabıt tutulacaktır. Vurguncu bu 
f iat zaptı ile milli :ı<orunm'l 
mahkemesine gönderilecektir. 

Üsküdar meydam açıhyor 

Ziral ve icari her Uirlü banla& muam~lt·ıcri 
Para biriktirenlere 2&.800 linı. ikram.iye veriY°' 

Üsküdar meydanının Ey! fıl Ziraat Bankasında kumbaralı •e lrumbaraııız tasaITUf 
sonunda tamamlanmasına çalı. en az 50 lirası bulunıınlarn senede 4 defa çekilecek kur'a ı>e 
§llmaktadır. Meydanın tesviy~. p lana göre ikramfyc dıığıtıhıeaktır. 

torba çimento t edarik edilmi-'"_ • • • • La • ., • • • 

Ka.?Jğı. eliyle içten budayarak 
sökmek ve, kıçının iizcı ine o
turarak ve, puçaya düşen aya
ğını altınJ alarak yakasını kur
tamınktı. Ve, bunu miikemme
lf'n yaptı. J.,akat, kıçının üzcri
r.c oturup saf; ayağını altına al
dığı. zaman sol ayağı u7.anıp kal 
ınış bir vn.dyctteydi. Yörük, bu 
fm;ah kacırmndı. Derhal i<:er
dı:n \'l'. sağ eliyle hasmının u
:GanJP kalan sol ayak paçasını 
içten kaptı. Ve, tersine yukarı 
doğTu hızla çekerken sol eliylt! 
de gırtlağına doğru bir itiş yap
tı Bu, çok güzel bir oy•ırı?ur. 
l<"" kat yerinde yapm~k Ş'lrtıylc. 
ku·clen paçayı kapıp ters ve, 
yukaıı doı:rru ÇC'kmc-k hasım İ· 
Qln çok tehlikeli bir haldir. Ha
sıuı geriye doğru csncmi5 ve, 
açılmt::2 bulunur. Ve, bu, açılışa 
bir de kuynıklama dokunulur
sa tnmn.mdır iş... Jt"'akat Kel 
Mcıniş, bu tehlikeyi de atlattı. 
Çok kavi ve, sallı bir adam ol
duğu için dedıal p~c:.ısını buaa
ya.rak hJsnıının elinden aldı ve, 
bir unda altına aldığı sağ aya
ı:;ınm yanına doğru uzatarak 
v .. ziyctini ve cephesini .yarım 
~fa doğru doğrulttu. Üste ele 
Y öı tiğün pa~asına yapıfif.l. Yö-

DOl<TOR_._ 

HAFIZ CEMAL 

Karmıı Zulcyha wra!ından aleyhinize açılan bo nnmn clavas.ının yapılan 
duru mrı. ı <;onundn 26/6/942 Cuma gi.iı Ji saat 9.30 dn Anknradn ı ci Asl!ye hu. 
kuk nı. hk ınc mele hazır bulunmanız için ilfincn ynpılaıı tcblit edilen da
vet ü..:t ır ı ti.kör gundc bizzat gelmediğmiz gibi bir ,·Ckn de. bulundurı.ı:ı
dıgınm .. n ouruşrranın gıyaben yapılma"ınn verll<'n karar üzerine nıutı.a
kcme 8/9/9442 Salı gunü saat 10 o talik kılınmış olduğundan me2ki'ır glin 
ve santte adı g~cn Ankara l inci Asliye Hukuk m.ıhkcmcsindc blzuıt hu-

-.i Ye diğer ihtiyaçlar için fl()Q 4 .-. .1.IOO L.INllk 4.AIOI Lir• ! 100 MM IO UM11JC 

t ir. 4 a - a U10 a 1tO a 1q a 
Kış gelmeden Silahtarağa yo 40 • • a ..,.. • 

lunun da i»-~a ve tamiıi tamam_ t1•" laıracalctır. DiKKAT : Hesaplarındaki pa ıılar bir s<'nc içinde 50 lir • ıı 
dl\şmlyenlere ikramiye çıktı!ı t:ık \ırde % 20 fnzlnsiyle vcrı~jlf 

J ...1 . .. li, hasmının enscshıe da-
\ .... ,., fı l luk ı?ibi dönerek 

Lokman Hekim 
Dahlliye Mütehas818l 

Dmmyola 
' lunm nı~ veyahut tarafınızdan bir vekil göndermeniz ı&ıımdır. Ak 1 ı;;ık :lir· 
de H. U. M. .K. nun 400 illl 405 ind mrıddcleri mucibince mll'lmcle v. p1-

lacnğı UA n olunur. (r>R!l5 - ilOM' 

Tramvaydan athyanlar ! Kra1ar-.e&ı dört c1eıa 1111art, ıı ilazboa8t ı• 
Son bir hafta içinde şehı L l•mmlU•l&>ı~ilel!llll'!ııilB•inn•"•ci.l<inm~ •wa- tar•ib-Jenn-· •demıİçeİalki•leoektil•-•• 11 

mizcle tramvaydan athyan 320 
ki6i yakalanmış ve birer lira Sahibi: A. 

para cezasına. cnrpurılmıstır. 


