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Almanlar doğu cephesinde 
__ nasıı uallp u elebilirler 
~~~~ , 
~ 7kırbino hcız bi,. ~ ~ 1 

1 Hindistan_d_a_J' 

Vişiye göre yeni 
kanşıldıklar basladı. 

-o'--

Roma radyosu 
~ 'rlet. Fhkat~~tyorla-r. Tabii Jei ~~yoriaı:, lfa.. 

~71n t un bu hıacır1~ 1_1_ _ ~..vJJl(,'7ller de aynı 
me.ai '/>Ok .. ckmtz mtdca · .. wwar 1'6 ilerliyen zaman K b 
ıhf>..ıti1'dc ~P1ıdidir • .Btr.ac VCmet '00.8ıtal.armı kırmağcr, Juifi ır aç cezasının tatbikine 
k !libı g<Jrün.ü~nu., bir ş~oı~ ~r 4z~nan?arıtı Doğu. hız verildiğini bildiriyor 

_____ ·_ a,, amidı kmıd.ileri için Roma, 23 (Radyo. Saat J9, 

'YAZ 55) - HiııdistaındR. "Kır baç 

Milli Şef Samsunda 
Kayseri, Dünyanı_ Pınarbaşı, Sivas. Yıldızeli, Tokat ve 

Turhalda tetkiKlerde bulunan Reisicümhurumuz her 
tarafta halkın coşkun tezahürlerile karşılandılar 

T7F?11 

"I RUSYA'DA 1 

Cok şiddetli ve kanı~ 
' Çarpısmaıar oluyor 

Hava savatlari 
hızlandı 

Kafkas dağlarında 
Almanlar hırpalanıyor AN: llÜSE i _J cezaaı" nın tatbikine ba.~landı. 

lın .. Y N CAHiD y ALÇIN "Bu kuıbaç, ucunda birer kur-
anlar Do §Un parçası bulunan dokuz ince 

Turhal, 23 (A.A.) - Orta bağh Pa?.arören nahiyesindeki birçok ilgili zevatla göıi.lşnıüş.
Anadoluda bir tetkik seyahati köy enrtitüstine gelmişlerdir. lerdir. Saat 11,30 da Rcisicilm· 
yapmak üzere 20/8 942 per· Bu köy enstitüslinü tetkik ve iburumuz otomobille Sivas civa- . 
şemhe akşamı saat 22,30 da teftiş buyurdukt'l.rı ve enstitü ta rındaki <;imento fabrikasına gi
Ankaradan hareket buyuran lebesinın ziraat işlerini ve hnl'- derek fabrikanın inşaat ve te
Reisicümhur İsmet 1nönü 21/8/ man yerlttlni gezdikten sonra sis işleri üzerinde alakadarlar· 
1942 cuma gilnti sabah saat 9 aynı tarikle Sarımsaklıya avdet dan faa.hat almışlardır. 
da Kayseriye Gelmişlerdir. O- ve oradan trenle saat 22,30 da. Bundan sonra kara yoliyle Moskm·a, 23 (A.A.) - ::' V· 

rada yarım saat kadar halk ile Sivasa muvasalat buyurmus- doğruca Yıldızeli kazasına ve yet gece yıu'IBl ek tebligı 
de gaı1 b'U cepb~in. kayıştan mürekkeptir. Bunur.la 

Jarı 
0 

rı ha.r,f h~~: ; P ısla. ~~ bile Ru:;. orduhuını mahkumun göğsüne, sırtına vu
'"Ya.~· rtaya turlu ı· 

1 
lrnkma. esir ' çember ıçıne alarak nılur. En mukavemetli adarulP.r 

agı~ve ıdari ıneseı uz; u a keri, arad ve mah~·ettikleri iddiasını bile 50 darbeye dayanamaz ve 
.Yacak b §Uphe Yo~;;_r çıkcra. di sö~ı!ıradakıler! Sii:t'erken ken- ölür. 

Halkevinde gör~tükten sonra !ardır. bu civardaki köy enstitüsilne Klctskaya çevresin!n bı ok 

1 

yollarına devamla Sanmsaklı Reisicumhurumuz 22/8/1942 giderek müessesenin teşkilat ı ı kesimlerinde Rus bh lilderı karo. 
istasyonwıda trenlerinden ine- cumartesi sabahından öğleye ve talebenin durumu üzerinde 1 §llık taarruzlar ~·apmışlar ve 
rek otomo'bllle Bünyan kasa.ba· kadar Sivasta Vilayet dairesini, tetkikJcrde bulunmuşlardır. Almanları ~u~tclıf nıtskı1n IM· 

6Ulht ı- §ey vars . Çık:r .. u. giJb:i b" r.ne endilen<i2 inanmaz tı.r. a o da ~aJnız ka il" tereddütleri gözden .. Her kıribaç darbesi gôğilste 
sına ve oradan Pınnrl>nşına Halkevini §ereflendirmişler vıe (Sonu sa. s Sü. 2 dr) , hallerden sürüp çıkanruşlard:r. 
~ :J Kletskaya cemıp doğuSlmda 

:Ahnanıarı 
0
J1111Yor. Muhakkak ki Rus ve sırtta müteaddit yarnlar a-

J şiddclli çnrpışma!J.r devanı H· 
mlq, Almanlar Don ne'hri cfoğu 
kıyyısınn kadar g~mek tC'şeb
büsiinde bulunmuşlardır. S \'
yet kıt.alan n<\hri geçen Almnn 
kuvvetlerine ağır kayıplar H r
dirmıı:ılerdır. 

~addıis ed~ı!fı l ·beıerı üz r.ne kat u~~~ok zayiat veriyor, fa- çar. O derecede ki da.I'bcle.r t:e
d:~ı.~ıe.r hakk~~ek ~e~ıt çc~it kabiliye~~emet ve dövüşme kerrür ettikÇ(> göğüs ve sırtın 
rı du 1 •1ne1t için bunıa hır fiY.ir c-
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çekiliyoı B kaybetmeden geri derileri tamnmiyle soyulur. Şa
k<'r ŞUn nek ın arı ayrı 4 y. olac . · unun başka türlü Yet mahkfuu bayılacak olursa 
d ' Alınanı llıuısip olur. Bi 1 <l.ı,,"'lna, Rusların butUn ordu- yaraların üstüne su dökmek 

alıı arın Rus "'-ı r arı mahvedil ~ · · l <ı.!UnkU b gelr..ıeleri ne d., '<" in- meydanda k~c~.gıne. . dair suretiy e ayılWır ve cezanın 
ccıJlh~ıh~gtiu de Alı Cinekı ır? bile yoktur enBinuçuk bır ışaret tatl>ikine devam olunur. t"te 
Ve h~c ınağJu nanl"r .Rus 1 manlar tnnd acnal~y;tı, Al- ı:;;ğilizler Hindistandaki isy~ı 
tnan e.{ tsı1 d lıa~e..,'iJ.dırl"r sinde bu ~an Dogu cephe- bu gayri in3ani cC?.a ile basbr· 
d anın asıı 1 11 ler. Al. lenmesi bir galebe bek- maya çalışıyorlar." 
,-<.: a:~rca .ı:;eı•ı~ topr, klannd!ı!l B kJ makul ndcledilerue.z. 
"' ırrıı,.,1 ~ arnzıy e enebilec k Bombay B~ediyesl Jiapadı 
C<!\ı~-ı ~ır. Bı ı ell0 nnc büyük .. e .şey Rusla..""lll 
Aın1 ektec:Urler ~ larait."n <la Ural da~frkez!crı kaybederek Vişi, 23 (A.A.) - Bombay-
v hA?lara galip ~na r.ıı..~ en )eridir ~ ar~. arkns~ çekilme- dan bildirildiğine göre, Benb'Rle 
leb,;Q a Rus ccım 1Yemıyoruz bak · k Ugtın hurbın gidişine eyaletinde polis ve haJk arasın· 
~l ::; ŞUphelı ~ın~e b'r ı::ı.- ~~~d yakın istikbalde bu ih· da çarpışmalar olmuş ve birçok 
duYu\J e balı ctrn:k Jhtil"',s.l" r kabil de~ m~akkak addetmek kimseler o"JmHı:.+u··r. İdari ""'~''-

.,otuz. Z.'l~Ureti ı nı ee-ıldlr. Yalnız bu AJ. ~.. .u._-

1(: Almanı . a~ ordulan için Doğu c~phe- kamlar Bom.bay §Qhri belcdiye-
bi~ İlırliğ~ n~~Ynda So, ye• ~~l:k1encbileeck muvaffa. Bini kapatmı~br. 
~h Yapı/·r1P .b.ır 1-jek.11~ ı ııuari bı, azanıisi diye, ancak .Kalküta Ve Bon:W&yda 
tıı n.,h ıı, Yanı b~u~t·· ıçınden sıy. ihtimalden ~burettt~ rne~ut bir u· • 23 1 +._•\~ ce h un .,, k • are tıı viŞl, (A.A.) - Hindis· 
~nn r> csınd -~ crlerı- · haı , arcıa kullan~~ Çekip 0 l~ka ka~:?i bizzat Bny Bitlerin 0 tanda ~alıklar devam et-
l?tı f ~tnelerı rn . g~ kad ı bir dele 1 . gurur~ ve azametle müj- mektedir. Kalküta, Bombay ve 
liyen~ı..uıa ke.n ~ün ın ııhir? ta mış oldugu müthiş ilkbahar Madras'ta askerler halle üzeri. 
tar fta iırıkb in gormu bunı.z: ~P.- arruzu nercle kaldı? Bu taar- ne ateş etmek mecburiyetinde 
l h r lr..,.;ı Y<>ruz. öte ruz hem ge kaldı h lrl:it-• .. +-- o ~ 1- Ulundul .. ...,. tere ve Aın ._ 'k ldı. Çlink'" , • em ~kim aau&US"-'r. lenler '\IUdır. 
i""llllnlar Sovyeı •Şef} :-ı sonra Doğu u ~ a~ geldıkten )lerirezi 'I'e§rii MecHsl 
abuı ecu a karşı ın - • . e~ bi ı,.__ cep csınlıı yalnız 
~l y!I! d ınun:ren~bl~ıb.:ı,eti 
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~k~mında faaliyete geçmek Yeni Delhi, 23 (A.A.) - Hin 
)'apt,ı -.uı~ar B ır sulh amnı bulan .A lrna distan :Merkezi Te!P'ii Meclisi-
•1?Jar· Fakat ıi un Fransa ce~henin büyük b" n ordus~ nin mevcudiyeti ta.riliinde ilk 
lri-... -kadar Us ŞeJ1 ri Fı "n zennde zorla ır parçası ll· def larak ~er \..._~anlış dus.ı·· .. - terebT mukavemet gös- a o memleketin siJ-asi 
.... ı.n .A •~ U\!ll?~. .,..unecek . . · ıyor ve Lenıngı ad ~ durumu hakkında milzakere-
l'ı k --.ıııa.ll]lll'J ıyorbr Rus- sını Le unutmu ·· ·· .. C· lerde bulunmak üzere 16 eylüle 
tne~~~1 r~ıS:h YapmaJa- Don nelırlııin d~gf~~y~r. doğru toplanacağı tahmin edil· 

Yeşilkögdeki uçuşlar 
~--~~~--~----------~ .... ~------------~~~-

Genç tayyarecilerimiz muhte lif gösteriı hareket i yaptı· 
lıır. Kazananla ra alkıılar arasında h ediyeleri verildi 
Yeşilköydeki Nuri Demirağ gayet alçak irtifadan muhtelif Oray, dördimcü tayyare Sadri 

Hava Okulunda diln saat 14,30 şekillerde hallan üzerinden ge. Mağara, beşinci tayyare Ala -
da okulun kuruluşunun yıld.ö • çerek gösteriler yapmıştır.,.. eddin Şakar tarafındın ıdare e. 
nümü münasebetile büyük bir Birinci tayyare Mustafa Kur dilmıştir. 
.bava töreni yapılmı§'t:ır. man, ikinci tayyare Osman D~. 

Okul talebeleri üçlü ve beşli fan, üçüncü tayyare lbrahim 
gnıplar halinde müteaddit u • 
ÇU§la.r yapmışlardır. 

Sabahın erken saatinden iti· 
baren okulun geniş sahasını 
halk doldurmağa başlamış, ni_ 
hayet saat 14,30 da okul tale • 
belerinden İbrahim Oray tara. 
fından havacılık hakkında bir 
söylev verilmiş ve bunu müt:e • 
akip uçuşlara meydanda. bulu • 
nan on Uri tayyareoin ~ _ 
ısile başlanmıştır. 

Ba:ta uçuş öğretmeni Basri 
Alev komutan olmak suretile 
üçlü gruplardan ikişer pilotlu 
tayyareler meydandan ayni za. 
manda hareket etmi§lerdlr. MU 

AFGANİSTAN 
lstiklAltnin 23 ncQ yıl 
dönOmOnü kutlamaya 

hazırlana yor 

Şahın bir nutuk 
söyleme•İ 

bekleniyor 
Londra 23 (A.A.) - Afga • 

nista.n istildilinin 23 üncü yıl
dönümüııü ltutlulamağa hazır • 
lan.maktadır. Şahın radyoda bir 

Be.,li filo bilahare Pendik.Şı· 
le • Yeşilköy arasınıla uçuş y!ıp ı 
mıştır. 

KÖR UÇUŞ TlOC'RÜBESt 

Bu uçuş Piral yani motör 
durdunılarak dönme hareket -
leri ılc başlamışbr. Ve bunlaı· 
1500 metre yükseklikten inmif? 
Je-rdir. 

Kazanan talebeler ayrı, ayn 
tebrik ~ilmiş ve kendilerine 
miikafatlar verilmiştir. Bunlar. 
dan birınc.ıliğı Galıp De.mirnğ,, 
İkineıliğı Osm&n Doğan, üçün. 
ciiluğü de İbrahim O. ay kaza11-
nuşlardır. 

Bunlardan başka kazananla 
aıraSJle Mustafa Tannan, Sab 
ri Mağara. İhsan Atıl, yüka.~ 
miihendis dördüncü smıf 
Mehmet Kum, Mustafa Engill 
ve Hüseyin Danacıdır. 

teaddit meydandan geçtikten 
sonra 5 li grupun geçiş numa -
ralan gösterilmiştir. Beşli ğrup nutuk Söylemesi beklenilmekte • ·-----

Potelnıko\O ı:;imal doğusu < a 
Almanlar taarruza_ geçmişleı ' t 
Rus me\'zilc-rinin bir köşe ır-J 
delm'şlerdır. Dün 50 Alm;ı.n • ...m 
kı ışe yarnmaz hale gctiriln .._ 
tir. Halen f.iddctli muh ... rcbt < r 
de' am etmt ktedir. Aynı re' · 
de bir Alman taarruzu Mı1' ı r 
kuvvet lcd c ağır kayıplar \t:~ 
dırılC'rek piıskiirtülmüştür. R!I 
Romen pı~ ade t<ıburu yok"t• 1-

11!ıştir. 

Krn.;ı1odcı.r cenubunda &. s 
km'Vetlcri, Alman motörlu p -
yudcsiylc trınklara karı:ıı mu"f.· 
fa.a ı:;avaı:ıları yapmıı:;Jardır. i~U!t 
ku\'\•etlerı ıki Alman taarnm · 
nu düşnu:n:ı ağır kayıplar 'l · 

dircrck püskiirtmiişl rd·ı. E: ı 
çevrenin başka bit keı;"min, 
Rus km'\·etle.ri, ı:ıi'1dctli ça:r1 ıc
m31 rd. n sonra yeni m<.>vzıl re 
çekilmi~lerdir. 

Topyekun 400 Alman bombı 
ve a\· uç ğının bulunduğu diııJ. 
ma.n ha\ n nlanlıırına k:u-şı t •P

lıalde bir taarruz y •• pılmı"' 
. Diişınan uçaklarından JCtO 

e..<>i tahrıp olunmuştur. n 
us uça~'l kaybodilmiştir. 

(Sonu Sa, S Sil. 2 de) 

SOFYA- FiliBE HATTINDA 
"e lflb~-.~Y~nın b~~u!ed~. e~- P=:;dı .ka~dı. Henüz me.~hur ~~ mektedir. 

~.~~ çigncınele.ri UJ~~ ~em:it ~ifnu bile ele g~çi-
ıgı :rn \'Velkı M 'k d · ısyanın Karadeniz 

irlf:lctit l{ evkııne utiş os. ova on nmusına da öldl~Ucil b" 
t :ı. ~ oınlinist gen rnclcn de- darbe vuramadı ır 

dlr. 

Katıksız ekmek 
Şu b:ı)dolaınatıar. erı ille bu. j Demek oluy~· ki Do w 

dtıa c, n k besinde b · gu cep-
llıJtıun t.nhi~aı a.lıyor? Rus or. yet hanes1tn.e senenın m~vafıfakı
rn s~, tler ?neaı netıce- raat eksik olınkaydedilecek ic
Q fQneıı JlıitA. Rırlığuıın ta- kaf' amakla bera:ber, 
~ek "Udfa.'U!ıı ka ı derecede parlak d ğil" d" 'ınln etin hük lınam ve ve ceph nin b k e ır 

rı ıkl ~lhvo1rrı nıet ve ıdı::.re. disini hisse t. ır ısmın<la ken-
1'1,n lar çıknı ası, Yer yer ka bu fak! ıren Rus tehdidi 
lto~l'dricen bü~~ı 'Ve .Almanıa: ser~ıekt~~~ bil~ ep~yce gölg~ 
kfuı a1arı a Un Rusy... ....~. 'l:UJ.C. Şımdıki halde 
tıJ ~ bir .§e u, birden~yaı:1 tımanlar bir kl§ harblne hazır 
l anı~. 1"\ Y di;ye k~1.iriİi a: 8,!11Yorlar, Macarlar kış harbi: 
arı ~ tec ak.at Rus kum P n. hazırıaruYortar. Tabii ki Ro-
~Cl'Q rtibcs:z b andan. menler de aynı d . . 
bôlf e bile k ulundukları ler. Fakat bütün buert ıçın&dir
PI... ı etın k U\l\rctlezin · 

1 

hazırlıklar 
"""'t tn:ı· e rnuvaf ı nıu. ve ilerliyen zam 
~ hut~Crdıı. Yan· ~:ni R?~!arın tekmil ~k~~~:~:.: 
:"t>'lnen reısıni •·A ·~ a- sıl41annı kırm.ağa kif' 

n ku • Ordularuı \QJlıglerine si pek şUphelidir B' ı gelıne
b::~ rtarın1 1 

1 Jnahvolmak kışa • maenaleyh, 
kını ebe)cı; Rrd l'. Bele ı942 ce k~ar .Almanlann Doğu 
'<ne~~~ b~~ bu ba- ~:=~f~~f ~:- bir ~e~ 

~klerinı gögt, de:ece- 1 çın yok gıl>i görUn .. mdilen ı· 

~ I\! v ARıŞLA~I 
edl11c' ~h;--:------~----

llap,ldı af ta müsabakaları da dii 
ı Ve nor l n 

:_. ~~l!l .. at ?anRiann1:~.e ~eticelerle sona erdi 
~·r ı klı"ıı nd:~n lVelıef('lldi ko. P!ldı. Ren birinci, Yıldırım iliin 
l'atı~ıaıtı.~i önu:d~bahk bir se_ :~ Gürsoy üçüncü geldi. Kosu. 
~oru~. tın neticeıer·~Pıl_mıstır. . ganyanı 125 kurna ·ıı·l· 

11 
• 1ni bıldıri • bahiste 150 ku ...... ! J 

1 ı 
~ rı>ı<ıi ~~: VçUncü, 'loofu,r;fJ verdı. 
~ Ve dah Cent'lmen ,.,,'- l1aııırıı. __ a Y\lkarı yaştaki . . . .1 ko§USU a.ınatör bi 
-···1da,., __ ~ lıı 'liz nıcılerm id · • 
l6()o ~ ~ıa. ına.1ısu gı at ve kıs- ve d h a.resınde yapıldı. Oç 
llıll llıetre nı c <>lan bu k~u ... _ _,,~ a Yllkan Y80taki safkaıı 
th .. ~· .\ıeeyıa CE!afe dahilinde ya ;rııoo z at ve kısrakları girdi 
.~ Uf n birinci N nıetre mc f · • di. l{ Uıei, Perılıan • erı - §1 Da.neli birin ~ esı ~an yarı_ 
~e 0 \ltıUn Urüncü gel. ci, Gorıea . .. cı,, Komısarj ikin· 
~'. &anyanı 225 kuru§ Ganya.n ı::cU olara~ bitirdi. 
~ ı.....~ _ Dlinl•ı-... ,, l'Uf 'Verdı. 
~ ·~: ~- -·,.l'l;-1' lıo,u.· 

~li Y&eındakı • Oç Yaşındaki . 
l'tıaJı t erkek ve Y~b eafkan erkek ve di§i ta Fan Arap 

k,SlJ. Olan bu kdİ§ı taylar.na olan bu koşu 1~ 3.l'a ~ahsus 
hır OŞu UOO sa.f e dahilind metrelık me 

nıeear e dalıUıııde met Dnbi birinci & ~:· .Ne~icccı; 
ya • ~ • cı, ~ınt U.. 

-Avrupa t reninin bir yatakh vagonunu bastılar 
lsviçre kuriyesinin çantaları çahndı 

Dün sabah. şeiırbniY.e gelen ye istimdat zilini mütemndiyen 
Avrupa tı-enı Sofyadan kalk· ~ği halde lokomotit dunna
tıktan bir müddet sonra lstan- mıştır, 
buliski :istasyonuna geldiği sı
rada, t.ıwıe bağlı yataklı vagon
lardan bir.i.ne baskın yapılııuş
tır. Baskın yapanlar henüz hu· 
viyeti bilinemiyen · döt, ıbe§ ki· 
şidir. Vagona her nasılsa giren 
~kişi kompartımanlardan bi· 
rinde lstanbula gelmekte oian 
İs\içre hariciycsinden bir ku
riyenln gözü önünde bavullarını 
ve evrak çantalannı alarak pen 
ceren dışan atmışlardır. Kuri-

İsviçre kuriyesinin yolculuğa 
devam i~ yanında bulundur
ması icabeden vesikaların çalın
ması dolayısiyle kuriye Filibe 
istasyonunda tnmiştir. 

Bulgaristan topraklaımda 
trene yapılan bu }>askın vaka
st, anlaWdığın& göre siyasi 
maksatlar gütmektedir. Baskı
na uğrayan vagonun kondoktö
rU Türk tabiiyetinde bhidir. 

M. KALİNİN 
Türkiye Büyük 

Elçisi Cevad Açık
alın 'ı kabul etti 

Mt'2kova 23 (A .A.) - Yük· 
sek Soryetler meclisi reisi M. 
Kalinin, 22 Ağustosda yeni 
Türkiye büyUk elçisi B. Cevad 
Açıkalın'ı kabul etmiatir. 

Bilyük elçi M. Kalinin'e it\. 
mat.namesini vermiştir. 

Birinci Cihan harbine 
nasil girdik? 

Eski Maliye nazırı Cavit anlatıyor: 
Hatıralardan iktibaslar ye hOlasalar yaparak yazan 

HOSEYiN CAHiD YALÇIN. 
~~VVVV'~..,,,...;v..N'otv...,...,..~vvvvvv.,.,.AAN"-f'V'-~VVVV 

Batmubarririmiz diyor ki : 
:'1914 - 18 Cihan Harbine, Türkiyenin nasıl girdiği bugün henüz hikaye edilmemiş bir 

tarih saflhasıdır. Fmri. Osmanlı Meclisi Mebusanının beşinci şubt>sinde açılmış olaı;ı tahki
kat yanın kalını§bl'. Bunun haricinde yapılan neşriyatın büyilk bir kısmı uydurma ve ya· 
'.kışqrm.adır. Osmanlı lmpara.torluğuııun bir numaralı Cihan Ht.ı bine na.sıl girdiğini bilmek 
bu va.tan çocukları için en büyük bir ihti}:ustıt. 

Buna yardım maksadiyle, dostum C.1~n ~~ününe ya.muş olduğu hnbralardan 
iktibaslar ve hülisalar yaparak Biri;.ıci Cihan Harbine nasıl gi "tlifimlzi seri halinde maka
lelerle anlatacağını.'' 

----ıuct------

Yakında "Yeni ·Sabah,, sütunlarında 

-Verilen emirle t ehrimizde iki günden 
beri saf ekmek imaline haılandı 

• 

Şehrimizde tetkiklerini ta -
mambyan, buğday ve un \'azi. 
yetlerini kontrol eden Tic.a.ret 
,Vekili Doktor Behçet Uz'un em. 
ri üzerine dUnden itibaren ek -
meklerin içinde buğdaydan baş_ 
ka arpa veya diğer maddeler 
kaldırılara.1' saf buğdaydan 1.?K.1 
mek imaline başlanmıştır. ı 
Francala imali için de evvcke 
francala yapan fırınların sahip
leri evvelki gün Toprak mahsul 

Hırvatistanda 
Köylerde vahim 
isyanlar ~bafgÖ.s
termeğe başladı 

leri Ofisine çağırılmış ve kendi. 
Jerinden francala için ne miktar Kanşıklık devam ediyor 
un 18.zım olduğu sorulmuştur. 
Diğer taraftan işçilere veri. 

len ekmek miktarının 750 gra· 
ma çıkarılması kararının önU . 
müzdeki avdan itibaren tatbik 
edilecei;ri anlaşılmaktadır. 

Lord Hatif aks 
Amerikaya döndU 
Kudü., 23 (Radyo) - lngil

terenin Vaşington bilyü:k el~.isi 
Lord Halifaks ve refikası dün 
uçakla Va.şingtona dönm~ler
dir. 

Von Gablens bir hava 
çarpısmasmda öldü 

' I..ondra, 23 (A.A.) - Alman· 
ya Ü.zerinde cereyan eden bir 
:hava çarpışması esnasında Al· 
many:ının .sayılı teknik ba . .;la-
ıından biri olan General Von 
Gablens uça!;riyle düşüp ölmü. -
tür. Aynı uçakta Doktor Gı ım· 
mel bulunmakta idi. 

YENİ SABAH - GenC!'al 
Von Gab , Almanya ın ask~
ri mü , kal. t kum ı el nıdı•. 
Geçen Pol n) a mulı ı ~ 
Al 1:ın k ıvYetltr ;ı h ' ı 
ı ik ~ e sevk nde b ) ü b ı 

n n 

ltalyanlarm: elinden bir 
şeh i r daha alındı 

Londra 23 (Rad) o - S. 
19.45) - Alman ajansının er 
diği bir hnbere göre, Yugo ltiv~ 
yada kauşıklıklar devam et • 
mektcdir. Harp çeteleri bılhas_ 
sa posta bölgesinde faa!iydhı 
bulunmaktadır. 

Vaşington 23 (A.A.)) - Yu 
goslnvyadan alınan bir hab.!re 
göre, Mihailoviç kuvvet ım, ye-. 
ni bir ~ehri !talyanlann elhn _ 
den aJmışlarJır. Yugosla' hıwa 
kuvvetleri de bir İtalyan kolu_ 
na tanrı-uz C>derek bu lrnhı ım
ha etmi§lerdir. 

~rnc 23 (~) - Doğu Hır: 
vatıst.anda vahım isyanlar n 
köylerde bilyük hasar olduğu 
haber ve.rilmektedir. 

Tifliste 
Nazi devlet leri aleyhinde 

bir miting yapıldı 
Londra., 23 (Radyo) - Moc· 

ko• <ı. r acl) o.;;untın biler rdığ.ne 
gv ~ , u ı Tctli. c butJn Xa
zi dev U r a 1 ) h'ne b ·) ı:. h r 
rn fn~ \ .l l\t r 



SiHiRBAZLAR 
• 

EBU ALI 
Y~aı No.16 N w 

iL Zdcl Kora una! ... t~ hakkı mahfuzdur 

"" Kıskımçl~ delilik ~ p f lıadSiıı rmeralmu tamik etmı. 
lfp 'geçici bir ,bmrts:Jık değildlr. yen bu ilfum büyU.k b'.r ehenı-
'3a, bir ,inJana soı:ıra&m Aris ~ !erdi Bu. mağara nasıl 

; insamıı ta.biathıde me;,. bir mapıra itli! Kapısı ruçhı 
ıcttur. Klskanç insnn, Jas'Jrım. erkesm hu:mrunda aç:ılaeakti? 
dığı şeyle tatmin edilmeğe Tcllfilın bınm ehemmiyetle ildn · 
ımıhtaçt:Ir. Sen ıt>ezıt ~ etmesi sebepsiz -0Jamazdı 
~ enden g'ilm1 old• ~ 
gumdan iiolayı kıslramrdm. Bn - Ya EJiillht.tis, dedi. ..BD-
iY&den bana ynptJğm ~ ~de burada ımııacağız. 
1eri elbet lhatıriarsııı. 3imdi d9 - Nıgio kalatnn1_. Garın. 
flmimi kıslaı.nıyorsan. Ben }la,. ımeSi 1Azmı (gelen her fe.i ~ 
~ oldukça gana, llyık oldn- llUk. 
gun lo~ ve ehemmiyeti ver-· - Hi~ de :ö:Yf.e cü;ğtL_ Ten&.. 
miyeeeklerıne inanıyomm. Ken tın söylediklerini tabii i§ittin. 
di keridine daima şöyle düşünü- - İşittim. 
yorsun: "Dünyanın ilmini yut- - Ne dedi? 
sam. kaı deşim Ebu Ali Sinıının - 'Bir mağaranm Çla.cağı 
Umi sölıretini söndUreroiye<» dan lmhsctti. 
ğiro. o hayatta oldukça, !ben, - ceu nan seni meralfüı.ndır-
daima, ıklnci derece bil' üim o- madı mı"! 
1aı cık anılacağım. İyisi mi, onu - Bunda merak oedilecek ıoe 
öldürüp ilim dünyas:ınfuı rakip- ıvar? 
siz kala:yım" vesaire, vesaıre... . - Sende'bu k:af:a, hı liikayt. 
Y .ın nn ya. Ebünıarlt:ı! ait varken hiç bir ıey ıöğreıı& 

Eülharis, yine Ebu !Ali Sim.- mezshı. tDü.şün Jti kapısı~ 
nın ayakların& kapandı: ıe&k bir mağaradan bahsedili-

- Bütün bunlnr doğrodur-. ı:yor. Bu .mağa.mnın layusı ın&
Ne yapayım ki seni kıskanm~ ~ ko.pab .imİ§? Niı;in herke
m ak elimde değil... Falta.t IBln huzurunda açılacak! Bütün 
gec..-e seni öldürmeğe kanır 'V'el'- ~ halkı a-çilışında hazır ıru. 
diğimi nasıl keşfettin? Sıma lumnağa neden davet olunuyor! 
°Keramet sahibi" diyeceğim ge- Demek ki bu mağara halk na
Uyor. zannda mühim, hem de çok 

Ebu Ali Sina, kısaca 8Illattı: mil'himdir. Burası y.a .m'llllyyen 
- - :Kem.met ıSal:ıibi obnadığı· zamanlarlla açilan 'bir ibadet

ma inanmalısın. Öyle · hak· hanedir; yahut .iıbadethruıe ka
lrnnda beslediğin kötil niyeti :ve dar önemli bir yer ... Açılı§ me
ikinci defa verdiğin müOıiş ka- rnsiminde hazır bulunup 'bww 
carı nasıl keşf ettlın? :lş.e ce- her 'halde öğrenmeliyiz. 
vai>ı: Bu'harndı.ı.n sonraki yol- - Bu VC6ile ile §ehirde bir 
culuğumuz eiinasında bana dai- gün daha kalmak benim canı
ma dik dik, hnin hııin bakıyor- nıa minnet. .. :zaten, şhnfüyeJra
dun. Bcuan, birdenbire üzerime dar 'bire yol yorgunluğundan 
atılacak gibi vaziyetler ıılıyor- baŞkn maddi ve manevi hiç 'bir 
dun. Fakat kat'i kararını henüz şey kaznndırmıyan bu seyırhttte 
vermemiş olduğı,w için bu cese.- çıktığıma ~işmnn ldum. 
roti bir türlti gösteremiyordun. - Seni yammda mtUi tası
Ta ki bu akşam buraya gcldık. rnak istemem. Hemen şimdi e
)feyvalarla karnımızı doyurdut. ri dönmekte .serbestsin. 
Geceyi, yumu,.m ~enlerin - Ya sen? 
tizermde deliksiz bir uyku çek"' - 'Ben, şınıdzye kadar gC'b 

meK suretiyle geçirecektik. Ot- diğimiz yerlerde çok şeyltr gö
lnrın icın zararlı böooklar bu- rüp ö~>Tendim. Bundan soıtra 
lumtbgeceğini ıleri sürerek -şu öğreneceklerımi fcfla edip geri 
çıplak yarde yatmamızı teklif dönemem. 
ettin. Çünkü burada bir taş - Alla::h akıll r J1orsin ... ılila
görmüstün. Bu taş ile -kafamı kat ~alna sana doğil, bana da. .• 
parçulamay11asarlamıştın. MU- I<:e:ıdimizi ukılh -zanrıt.>tmo
nn.': ip g<lrdU,,,"ün yere gelip ynt- mize r ğman A:llahtan biraz a
bk. :tn.s.ın, mühim bir stibe1l ol- kıl clilcıımeğe muhtacız. 
maüık.ça itiyadını dGği.c:;tinnez. _ Bu m~e.l~Jli '80nl'a. .millAr 
Sen ise daım Slrtüstü yntmak ka,'ia edenz. Şimdi aklı b nda 
itiyadını dcgıştirip sağ yanıma bir adama mürnenat edıp -ili 
11zc.r"ne yattın: başın da kolla- mağara hakkında malümat .tla
rm ı arasına aldm; y~a~': ımı. 

ı'b:mağn ba$adın. a. u - .ister misin ki alwmğınuz 
flt>n uyurken kntiyen .lıorlum• malumat hir fındık kah~i'Tıtuu 
d•n. A.dama.kıllı uyur görün ek 
be 11 kontrol etmeğe koyuldun. doldurmasın! 
Bu suretle hayli vakit geçti. - Ne olursa elsun ... 
eke enin ilk varısı doldu. Bu sa· - Madem kı ısrar ediyorsun, 
atl r, · ın en ağır uylnıda pek filii ... 
okiMğu.. ti rdir . .Nil kim ben, İki kardei IK-ı)i>elerin~ .torba
fn l:ıca horlamağa başlamıı:ıbm. larını misafir oldu-klan handa 
J:o'ıl""'llıt bu fırsattır deyip ayağa bıra'kıp Sôkağu çıktılar. Halk 
.kalktın. Hiç acımadan kafama arasında dolaşınağa ba.sladıln.ı:. 
yeık.ııtırm.eğe karar veriiiğin Ebu Ali Sina, kendishıdon e
w ıkucakladın. Bundan :ımııra- saslı malumat alacağını unıdu
emt biliy.arsun. Ben a.nSızın u- ğu a1csaknllı bir mtfyarın ymıı
;r:ı.nıv~rdim Halbuki katiyeıı u- 'll&ı sokuldu: 
yurolllllJstmı. J.Aikin artık iki- - Merhaba ba ... 
nuz de r.nhat rahat uyoy.a.bili· Diye ailllahlc .:gtist.erdi. lhti-
riz lşte heıı y.ttıyonrm, haydi yar, yanında fevkaIAae çirkir. 
8C' dt> yat.. Allah rahatlık ver~ ibir .a.Claın, yani 'Ebülhmin intlu
sır ... nau .mbu Ali :Sin.anın yüzüne 

Ebfilha.r tt, knrdoı iwn k skin dikkatli Bikkatli baktı: 
~kasma ve intikal ~biliyetine (Mlaun var) 

Et fiyatları 
Son g-nıerd 

anmmal eki1 e 
d: ··~yor 

'Son :ZaJDAn1arda per.aJrende 
et .fiyatlıı.rmda görillen dtişt1aUn 
anormal bir vuziyet ~ 
ve muhtelif semtlerdeki kasa,o
lann birl:>!rinden çok farkb. B-
ya.Uada et sattıklan J?ÖI'Ü)mek
tedir. Bu hususta Udti l4iıilldlı 
Jdd iA1ar i§Ulllardır: 

"Bt fbratları lh3i1di ~ 
.dQşmUu değildir. Bazı semt ka.
mmlar.maa .müşa!bede ohınan :fi
yat 6ü.ŞUk!üklen semtin :r::ıev
kiinBen ve satılan ıetin kallt&
sin:den Heri gelmektedir. Bazı 
kasaplıı.roa koyun eti diye sar 
tı1an et.;ler 11-ızıl kamman c.in-
sinfienfür. '130 kuruşa 'Batılan 
kwırc:ık etleri ıie Mlmm denilen 
nevidcndlr. Bundan :!beş1m .sı
ğır eti ::yerine bazı tk&sallldnn 
ıu:a1lda eti ~tttkla.n da malüm
dur." 
Diğer taraftan ıBeledlYe m~ 

be.luı, mUdücii ele: "Son .zaman
UaL'da istihsal ~ 
şcbrimixe milhimı.miktan:ia Jre
simlik hayvan geldiğini ve bu 

"d y 
ıaır ;ve Amen1md n 

.. uzer_ 
hububab 
şebb- e 

llltı hakkında alAkadarlardnn 
mati)mat ~ bu arada f&bti
Jaı. &3lıili bn ccnold ç:eltik T&
koJ:tesinin Jyi olduğunu ve 15 
eylilİde ilk piıinein 'Qiyaaya Çlı
~ bil.dimdştir. 

Fabrika aahipler1 .Ankarnda 
'da bilytlk blı- falmlaı. ~&ıa 

~tis ~ :anl•tarR.k, 
bwın datr plAnlar.ı ~ 
ilcrttir . . 

vekil derlıa1 plim .taııdik ede
rek hemen faaliyete ~e~
nt 'bildirmiştir. 

DUşeri!k yaralan~ı 

Şehrimizdo tetkilddrtni ta.
mam.tıynn Ticaret 'V~ D\>k
tor Behçet Uz gümı-Olderde, ~ 

tiken ma.llnr, §ehriıı umumt gı
da vaziyeti etrafında gaJ!cted
ıJerle yaptığı kamşnada güm
rüklerde fazla. ıniktud& ut.attı 
~.ası bti.lunduğunu, bmılcırm 
sür :a,tıe piyasnya çikarılacağım 
eö.ylemi§, Arjantin, Mısır ve A
merikru:ıuı vereceği lıububllt ve 
unlıtrı getirecek vapur isinin 
lıalloollmek üzere olduğunu ila
ve etmiş, hububat işi üzerinde 
clıemmjyetle durulduğundan hu 
bubat y:üz~dw çekilen >Sıkın
tıların ~kında tnrnamiyle_gıde-
rileceğıni lı:aret etmilJti,r. Talıtakalede ~ hamn-

BChçet 1Jz, ,,..., "'lıca '"da~- da çalı~ .Abinllah qğhı .18 \ ~ 
·IJU9 .,,,. lannda ~-111:1.-4+:- dün '---

delcrimiz 6lan i>ulgnr ve pir.ınç ~~1 ~ 
mev.zumıu da 'Ch:cmmıyetle ele merdivenlerinden iner.keıı aya -
almış bulmımn:ktadır. ğı Jncyarak dllamQ:§. g6zilnden 

Bu'"lI!ümısebetle Ayvaımaray- ı ve kulağından ya.ralnmnıştır. 
dıiki Çeltik fabrikasını l!"eZeD Yaralı....çocuk Et.fal hastıı!uıno
Nekil, pirinç ve bulgur Jstilısa.. 8iııe kaldııilmıitn'. 

Çağlayan ve 

İmrahor 

m-ırla:rda ')'eni 
yeşil sah 
y 

!K~ğıthancd.cki Cağiayan, lm
rnhor köşkleriyle diğer eserl&
rin bulundllğu Saha, şehir plA
:nwa göre yeşil ~ya dahildir. 
Dclediye bu sahayı tceis etmek 
içın hUkfııııete milrncaatte bu
lınmmştu. 

Bu müracaatı tetkik eden Ve
klller hçyetiDin karan Belodi
yeye bildirilmiştir. Bu karara 
göre İmrı:ı.hor .köşkü .ka.ı:arlaı:ı
biılacak bedel mukaf:ıilinde ve 
y.ı'ktııılaca.k Çağlayan köşkü de 
parasu: olaro.lr Emlakten Bele
diyeye devredilecektir. Ancak 
Çağl&yan köşkünde ;bulunan ve 
Lfile ..devr.inden Jcalma ta.rilii e
serler.den (Cedveli Sim) ile §e
We ve havuzun Belediye taıa
fından JQ,ya edilmesi de Vekil
ler Heyetinin kararları c~ 
sindendir. 

..... ~ ... ,,.·r1' 

vurgııncıils' 
Son zr:ım niard ~ 

Jbillıassa ticar t lı~" 
görülen suç! ı n kanııtl 
nnda hafif eczalarla 
dığı idd brı UY.eriırtk 
obnaktadıtl r. Bu J1U 

vazjyetin de piy3.S3.da et I:i)..tır 
laruun mühim miktarda ucuzlıı !'----------------------- ]llnkü yanom 
masım temin ettiğiııi" beyan etr 

..mekteair. 

Hastalar içiİı 

Glüten -e~i 
imaline 1lba§landı 

Bir m~ b82l hu
!tala:rın hışlıca gııdasrnı ~ 
eften Uiüten ekmeği ~Aık 
ıta illi. Bazı nıiil'acaatlar Uzm
ne alikadar.lar yeniden .Glil.ten 
ekmeği çjk8l'llmaaımı lüzum 
gö:rnıü.ilar Ne ffırmlara rmı <v• 
rrilmesini Toprak MMııRı1leri o
fisine bildirmişlerdir. 

Ofis onrelki cgfuı8en ilibamn 
un cmrmt"ğe .baılaBığmmn G1ii.. 
ten ekmeği ~lmşja. ve ecza.. 
hanelere dağıtılmağa başlan

mıştır. 

iKtlosu 1J60 kunışta:n, llatd
makta olup iki günlllk :ekl"lck 

'karne.siyle 250 gram Gloten .ek
meği Terihnektedir. 

---~-------

Bir .müddettcnbcri f!Mıtimı1,Qe 
ıbolunan T.icar.et Vekili Doktor 
Bohçet lh rlün akşamki el:s
preele llalkaraya :dömıiliştör. 

Vekil, Hayda.rpqa gam& 
Maarif V &ili Hasan Ali Yiicel, 
Vali ııre ıBeleiliye Beiei Doktor 
LUtfi Kırdar, belediye ~ h&
yeti reisi Necati QfJJer, "Ticaret 
Ofisi Dnnun Müdilrü Cemil 
Cank, Tnprak Ma.hsulleri OI"ısi 
Umum M'ü8ür Muavini ;Şakir 

Turalı ve diğer dostıan tara~ 
fmdan qğurlanmıŞtır. 

RUZ hanni ._. ---.-.'\ Atmanyadan geten Eti 
l9 Banka ait malzemeden 

~----Okula ııracekslnil? ı:~r~~:\~~! lma-
sımn arkasındaki l}lancvra Sl!.-

1:-e?ıi der3 ,Be1ıe3i ~, Rittıün..taıebe oolt'lerini .vhtelif 
'ô1:ıillarm girme şmtlanmian 1ı»e.rdar etmek üzere Jıer j(Jf1.n bu 
ldltuıılnrda cdauyıco.Wmmıza /bir okulun knytt ve T:abul §emitini 
fiiliiremrbiz. !Ild:hangi bir 'O~ kayıt ~ k4b1il ~ 
gazetede ?te..mnden ::rdaia eutJ"l 'lğrvnımtk ~, bil:e Oktıı 
&rvisi,, tuımvuı mektıcp"!a mMlTlmat eder"ler 'W 8p ~~ 
po3ta pulu ilılJ. ._fJQniü;rirlerae fWlibtm cilır.Zar4 

.Yıüksek iZir.aat Entitosü '1/eteriner f.altDltssi 
'Askerı ktsmı :ık.ayıl Y8 abol Şllrfları 
a - .Ankara 'Y.ülrsak ..zınat matları kabul e'ttiJti hakkında 

Enstitüsü Veteriner Fakilltl'ai velisinin ve laındisinin ntSter
askeri ısınma .bu NJ} aiw taıp. liktcn tasdikli tnalili:ut senedi. 
devr.öli liselerden iyi ve pel~ jyi Talebe okuldan .istifa etm.ek .m
derecede mezun olan ve .Olgun- terse okulca tahakkuk ettiril~ 
luk .imtllınnlanm vermiş Ol- cek masr.afları bir.den ~erir v.e 
ımik~yle talebe lr!hul 'etli. bu da taa.hhut seneaine kiiıv-
lecektir. 1sfıekffierin 'aŞağıdıiki dedllir: • 
iDUan ha.iz o1ması 1imnwr· E-Sar.!alı., uyun.~ 

A. - Tilı:kiye Olmhurlyeti aidikli, bQ.yılma :ve ~ımna.y.a 
tebaasından bulunmak. müptela olmadtğı hakkında .v.e-

B - Yaşı l.8 • 22 olmak. '22 lilerlnin noterlikten ta.q(ltllli 

l
.da:hildir''. trufhhütna:meleri. 1'Bu g1bi ha.9-

C - Beden ~ ve tuh'klal'dan bhi il.e ..okU1a gtr
sıhlınti orduda ve her iklimde moztlen evvel malUl nUluldcm 

1 
~l hizmete müsait .olmak. 90Dl\ dan anla~lanlar .o1nılılan 
;~:rekffiti olanlar aiımnaz" çıkarılır ve &kul masniflan \~ 

1) - 'Ta\'lr ve hareketı, ah- lileri.ne ödetilir •.. " 
iMn kusm :ız e .seciye3i * 3 - lsteklilcr btilun&klan 
lam olm . mahallerdeki As. Ş. lerine · ti· 

-E -. Ailesinin -ıhiç bir .fecıa l!a le mür&ca:at -'edecekler ve 
hal ve öhı:cti ob:nama.k.. "Bu- IU'Dclerinee i.kinai a:naddede t.il
nun için de zabıta vesikam ıb- 'iirilen 8vrakı ikmal ettl'kten 
raz etmek." sonra .Ankaraôa. ~ükaü: lZir"at 

2 -1steklilenn müracaat .is- Enstitüsü Veteriner Fakilltesi 
tidalanna şu "YeSikalan bağla- ~ori TI!lebe l\:nıirliğine gön-
malan !lazımdır: :.derileecktir. r.l!ih'acaıit mdida 

A - Nüfus cilzdaru v.eya ]fJlillün 25 ine kadardır. Bu ta-
musaddak sureti. tihten oonra müracaat k:Wul 

tB - Sihhati haklmt& tam mfhnez. 
._.._.,,ı.·u·ııu" aS'k~ :ı..m•-""---..~ö.~ l.4U&d...... ·'l - Okula kayit ve "kabtil ~e-
raporu ve aşı kağıdı. hadatnmne 'dereceJ<!rine v,e ... -ıii-

C - ıLisc .mıcv.uniJCt ıv-e ol- ııacaat sırasına göredir. Mt:lfü 
gunluk ~uıl:lctnameai ıveya adedı tamam olunca kayıt .:işleri 
tasdüfü sureti. kap:ı.uır ve k.ıibtil eôileniere ... ii

D - Qkulamlmtllğı tiddiirde llBCBat ettikleri Wırertik llfbele-
askeri kamın mizam "'le "'Uli- · e t · t ılır. ) 

hasnıda Etıbank namına Al· 
manyadan gelen ırm.baiajlı ! h
rika malzemesinin üzerine •loko
motiften .sıçrayan nte.~ tesiıi:Yle 
yan_gın çıkınwtır. Yetışen itfai
ye y.mgını saat 17.1'5 de sbn
dünmiı:ı ise de zarar olduk~a 
mühim'diT. • 

Yapa~~«onu!an-el konma 
-katarı kalkıyer mu 7? 
'Son verilen. bır kararla Ti

caret Vekaleti birçok madde.le· 
rin satışlarını serbest bırakmış
tır. Y.abancı milPtalısilleri na
mına Vekalete bir mürn.cnat ya
plnıış ve -evvelce .Kool'ôin ;ss on 
Hoy tinin vermiş olduğu el koy
ma kırrannın 'knldınlması istbı
miştir. 

'°İdduı. edildiğine goce, yaıla· 
ğı meY,.,in1i geçnıck üzcrediı ve 1 
el konma karan mi.ıstahsilin le- 1 
hine mtlhım ncticelcl' tcıniıı e-- 1 
dece:ktir. 

~ir 4J'enç ktz 1ra lkınnf aTI 

şero'< ölttü 
DUıı akşam, Ka'dıköyünde fe. 

ci bir kaza olmus, Rıhtım cad_ 
aesiıW.e iskele ""SOk"ağında, .2 11u_ 
maralı evde oturun Mantiuhun 
17 yaşlanzrdaki kızı :"Berja bal-j 

kondall sofra örtüsünü 'Silker -ı n~ •1 y:r h ıı~ , t 
k 

, :ı.,,_ \,, :;:r.:· • .. ,o<,;) t07. "J.illJ\.l'' 1 ... 
en ~çeye uuRmuf}tür. t>-rtip eUil n (ltletiZ111 ır· 
Sukut ncticerinde vücudu~ diin Beykoz ahmmti~ de 

hum baş bir ..hale gelen genç brr sl'yırci kütıesı ôntı t 
kız, ::ha...~eye kniüırılırken öl dı. htm.b'alml31"a mtıt'I 
müştdr. · d .,iumuınilik ;vak : liip ve hallre~lerm~ ın:1 anı tri:hkilmtınu l d<oymn1:2tur b.Lrık bu utlc~ kilUe 

n ··- · ettı. Eskı ııiletrznı aJ-'11'~ 
bir keı"t' daha hayran olm:a'k bir 
kaç adını ileriye ~ekıldi. itiyadı 
mucııö"noo srrtüstü uzandı ~e 
bıraz son a katıyen horlamadan 
uyumai;'"n b. !'ladı. Jill>u Ali Si
na daha · E'V ~l gözlerini kı:p&
yıp kendis nden g~i..,ti. .. . 

?.anın b ş hakemliğı M~ 
lia"k&t bo.skındıı.n .sonra ara_ r 1 1 

" halde bur.adn pek müslümnn, r.e edilen "lltiı.ı:ffibakhO li"';I 
'bacılar ıv:e Demeler senkeşlL H _, N T E ~ 1 pek sofu bir dlndar olar.ak tanı_ t.ı;:.anı ve 1ıeyccnnlı brl'" .ğıe başln~lordı. Onları Wlhla W.. hr. Demek · stiyorum Jd iz bü. mnde gc,çti. ttt' 
tMdit etmek icup etti. Nlhnyet. .:::: ~ -fBf- tiln ıi terde Ncbahın medhaldarj i\.lınmı teknlk netıe'S 
Hindliler ita:atc 'Mel:bur oldular oldqğu hususunda Nizamı zor lnnlır:- ....d 

Uyandıkları zaman gun~ 

tam te leı buldulm'. 
Ah Sina, kard ine çıkıfib: 

- Ynptlğını beğenfün mi? 
(;e<.-ckı Yl w ascbclsizliğin hize 
yarım gluı kın1Jettird:i. Şimdi 

'\ı'.lı yol yürümilii olacaktık. 

ve yolcular LVBlinin mükellef uy 1·ı-- ........ -. Ne\.-'b f!"':ımt.mn 100 ·:rn h"e: l - 'Ner. 
fi9'.esine kadar gitm~ muvaJJ- ze ait b:tzı tebli-+ a1-•0 bulu. iierece mühim--ikibeiler~· .... - 4MZ. :JJ'-~-- a~>1... - J\.IUI. • .,....... 'U<lı ~""J- ... H~ ı.., :r> 2 ·ı.ı•uıll 

b- ~ ~""-- ~ "15·- og- hir ve zeki bir o.dJlndır. Anlat- .c..) .ı. • .ı. - 1". 

fak oldular. Hepsi Biddotli biri nqyorum ... Binaenaleyh Hayri bilir ve ben bu yüzden .bijy.Wt rura karışmış olanlardaıı bin- tıgı-nız hareketler tle bunu tc _ H.E.). 3 - atlettin 
l:ıe~can j_Gincle, be.p&i mlü§ 11e Senk'in torununa haltlarını el. bır cndiş~ye dUştüğü.mll :gi2le _ nbı Avrupalı olması gereltir, j E} 
endi~ede ıidi. de etmek için ellinden ~ 'Dlegc lüzmn g'örmüyor.um. Hind ıı.ilbuli:i her :ikil&l iie~i ot yit ~iyor. O hakika~ karış - ·200-metı'e: 1 _gat)tt 

&htnm denilen -'jer, ~an ~rdımı yapmakla ınuvazwhm. iller bir ')'erli prensi ~nyor_ du,ğu.Jgibi ırili~avizler.de Bintl mrş ym •. tmn~en inlm:r .ede-et>kı H.l.·~.) 35,8. 2 _ 7i1'tet 
Hind, yan .Avrupa zevkine göre Ona mevkiini temin edeceğimi_ 1ar; vakıa onun prensliği resn:il lfdir. 'Bu i§i halledebilecek olan 'Ve sız hır · Y ısbat edennyecek. n...,..,, ) 
tesis ıcdilmiş, cazip, orijinal bir zi ümit ediyorum. bir surette tescil edilmem' ise makam Nizam makamıdır. Hat siniz .. Hul size nasil yal"dım .ı~. se> 

f·ttrı.t· "11'. ·11 k . H ed b"l' . T k~.ı- "k b' "v nıetro: 1 -say '~"'ır. ':ı.• r ı Ple tılaı· ı. aşim valinin eözünü keite. de anlati.ıklnT'.nızın yalan olma. buki Nizamın, topraklarında a- e ı ırnn · c -r ~zı ır 11 l") s;.16 .., _ c hlt t 
çinüc tesis eüllm.i8tfr. Burada_ mk içini çekti: sı :miiırlkün tl ğUdir. ve bu -.olı:- üal:eti, .asa~ temin edip ebne~ mesele ve durum . · "'· ' · ... a 

Bari biraz lmlı gidelim de .za.. 
rarmıızı tel.1fi edelim. Hay~ 
~uk .ol! Yolcu yôlnnda gerek. ki ı:a,to bir istibküm gibi yük. - Heyhat, vali lıazr<ıtleri, tanın hiUfı.;tevı;·•,me imkilo var_ r.ilfğini sizıe\8ijy1emekte hiç bir Oemşit biraz da kızgın\.'e ıı a- Cezmi (Üs H.E.)· ~ 

iV sclmektedır. 'Mermer sütunları, şimdi artık zavallı Ferhadın ha_ dır. Bütün deliller ''C ea,hitler menfaat bu.lamıyocum. Ben Ni. sabi 'b"r eda ne: - .800 metre: 1 - orl fi" 
m~ MIA 'Mil.~ ~~~J!ı~vınJ:r:1ı~~ ~ b~:.1~ ::~;~r~:ır~~~{a~ t1;~ak~~;;t,o~ L~;i ~!:.1!te~ :a~ n:,~~ı!~ ~~ . - !eki ~mm~ ekselans, de -1 ~-~ ::'·c!hit (~~ff.1~.1· 

Dünyayı d'Jl.l!."g}ınk mııksadi· l> ...... r •. nda t-~J·lız .... kerleı:inin tt . :ı-..ıı -b" ~ ~ 1 1t1...,;,-ı._ ld-"-· dı ~ di. -BQyle hır suikast..kat'flısınna .J.500 tt'e 1- or,._ıı 
·- r.emleketlerinı terkedcn Ebu ı..4lLtu.W ~ ~ ya a rne... uaıg ra ır pren;; ·.ıe Uö.Ra evve - "J,JIW.li o u5u zaınan-a -..uyabm a· .eı· .. kol ba ·ı r l . ı et ~ dolaı 4ğı, möbct bekledikleri gö· Vali hayret ve merakla et!'a. ce kaçırılmı~ bu!ı.ınuyor. Meli_ rim. O halde? Ne yapma.nu is 

17
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Ali Sina Jle Ebüibaris, gec ya- rülür. Vali ve maiyeti crkilnı fuıdakilere bakınamk: ~ı da JJ:r t1<ffi!eS awie+.....;.;ı;.. ta'Binii? MUMcılVizleı:i yakala~ kayıt kn.l:ı:bılir misiniz.? 'Yerli -1 J<~.). 8 _.:._Jientti (Os fl";1i 
rısı nadise.'iim biroırlerine bir ,,. ld"kl . bu H ~. ., ..N ., B' -~-ı.. • . k"" N" ·~ lEll'e a.tt adalet 'lnekamzmaaının l Uzun ati· ma: ı - "fi' 
d.aha ar>m hatıilatnıada.n sayJ.ıyeye ge ı erı zaman - ayaw mı • e var. ır ı,w;;uuunız. ~ u ,ı, lDill .mili- .keıı onların hlmisi olanlarla haT fket etmcBiği meselelenie e.I (D.H.E.) b,ı!S. 12 _ 

Aksayı Mnğrıbe doğru ıraUaı:ı- km~~t:nç~~:ı:tr:~ Av. ~~~~ç~~ üzerine ~üna=~~İ1~yı ~it~~- ~:ı~ ı:u~~:~~ daleti ve~ yis.i temin için si _I (Os. H.E.). B - Ncjııcl 
aa devam etmi. ler ve nına_yet runaliların gelBiği 'ha1>erini a. <lemşit ~liz :ınümesilini aaııa rak ıırabul atın 'l'. :iıloa ))en çımasına hiie -yol er.ebilir.. zin hareketiniz ve faaliyetiniz F,,). 
yem bir şe1ıre 'l11a."ıım§lar · İki lan Bii~mk Br.iinızy,a ımfunes<Jili l:iijyük bir .merak ~de hıı;ak. .burada lqgiliz swaaetinin .mü

4 
clıunu..ne ben isteri~ .n.e de siz! zaruri değil midir"? 4X100 bayrak: 1 -

.tfuıden&eri bu ~irtle bu1unu- bu zerntın dcr'hal güler yüzle,: mnmak için hikayeyi başından messiliyim ve ancak Avrupalı - 'Bir de buna şu noktalan il~ve ....... ~Uplresiz, şüphesiz. . F.l ~ Halk.evi tnkım1. 2 -
yorlardı. Bizce ismi belli dlmı- iltifatla k~rntl~yışı 1Hindi_St~ 1 ~una kadar anlattı. ~elfı bu lann menafiinı mı.Uı~a ıme ~ lfmım: ffiamalar ın.cası bet müdahale etmeliyim . .1\:ıı _ lla.lkevi lı!kı 111. 

~ !ı~ı~~~: c:e~i ~ s yırhları ifulermde ııre1t ıyı lbir dalıkanlının nasıl yennden kat. murum ve b~r.ı tıll 'Yt!rlıler ara • llündistanda Brahman ffinine sa cak kullanılacak usul ve ıvmnta Mü:;abal,~' dan soıJ ... 
tes.r bırai.ı"tı. ·indiler 1Ve 'bü.. chrıldu1nn, ı1onra Ji'.erhaBın, ına. vsmdaki thtJJuflaııı halli_g,in 'oenl _ dik kalan:nadir prensleı:deın bi • 1atı anyo:uın- Öyle bir. ~.ol .t~t- .koz Balke,·ı mc :ııolt1.141J 

zarfında ezmişlerdi. Ücüncü yiik bir ümide düştüler. Fena sıl ka~lldığını ve kendileıiniıı rim al.tın:dn :ne ms.bkeme w.rdR; ırisidir. Bundan dolayı Nizamın malıyız kı bu y.ol ne SIZ!ıı ıçın, nı Kemal N nıli ta:ratıııv~ 
günün sabrJıı burafuın ayrılıp bir murun •leye maruz Jmls:ı:l:ıT, nw;ıl elleri höğür.lerinde imldt. ne de ıaskcri kuvvet. Bununla ttıaı:a ında pek .de sevjlen bir şah ne dA rbızim için telilikeli, 'llkibc r;ece alanlaı a ıuawdYlı ~ 
başka 'bır ~re gıdccc>klerdi. y ·ut ı:ıılıllmsız!ık görıll<1lcrcli • ğını 1ı·~ etti. 'beraber ~iddeile .al8ka&r ,oldu.; ı:eiYet d~ir. Buna mukabil ti vahim olm.neın. :Bö.yle karı _ dilmiştir. 
iYol hazırlı·ı görmege ba ladık- t ı v ts ve ne:Vm:idiyc dilRm Soğukkanlı İngiliz vak'ala11 ğum ~u. hadi~ye müdahale ~ (llizin:§ijphelemii~ . .sat, y.ani ~ık Ye telılike]i vazi~tlerdc.. BB"kDZ .e~avı ;ı .. I 

rı SU"nda bir tel1fı.l seni duya. kalblcri büsb ·tun knr.arncaiatı. dinlcr&en 1lerin ıbiT h l{L?can ge.. imek ıtıtiyorum. hc&k me ı..a.. 'aabun Neba.bl, otekinden .daha' Bir kereıura ıle tetkik -edelim: :.1 ıa.ı. ~ 
rak k la kabarttllfır. T naı, C it kcrnfsbi we ırrkııdaş_ çiı:diğini ~·emi~or, renkren ~~? Ev':t, "Jlaatl ~-"*- ıc~reili, daha az MJMPıı. o~ • - Tabun Nebabmı i.kat'iy..en Diln Bcyko?-. ~a~rırJ 
§Öyle b ğn'r} r.ıiıı: • larını wı.ı.liye t ıtırke.n :Fcrhn. rtnge giriyordu. Cemşid bitir.. ıbılınm? Sız d,!) bu ı§le alaka _ <fugu halde aam,_yda d&baJ>U.y.ük anlittehiın sa.yı..Yor ıJl'W.Btı«u?." koz ile Vefa bıııncı ..ı11 

- Ey ntı· li! Duydıık, duy- d·:ı .ismini dP karıM:ırdı. Bunu dikten sonra bir saniye düşün.. darsınız ve mz ~ bir nüfuz sahibidir. Siz bu zatı lla11tm ba.~nı salıya.rak: rasınd& bir futbol ijjf.,.· 
• ımadık dr>me n ! ... Yarın rua~· i itm'"'e \·ali hl'mcn~ dil. Sonra: Acaba b~ noktadan haz:e:k.et hakın~k~ şilph~lerinirJ zayıf bir - &:tt'iyen mür.rmıdir, dedi. mı.,ıar. Her lki ıE!kiP. 8e 

ranın ka.pı ııılacak ! ... H rke3 il ,ınlet d"di. Siz benim - BayPet .ed.ileeek11W! dedi d~re: 'lllUi:lahnle .W.,ılır 'lllL ~dilt ıfadMile:.bana biUliı·i Ihkuı blz.ım l .. ion g mi i k.-ın. en kUW.eUi kadroUt:rı~ 
tıu.ır ol ı n: ic ·Nrm • hul k: ne cır, ve söztine evam etti~ !~: If9:Y-!1'• ti~-kdlay b}r. iş _ -yonnmuz. Bu~ Avnıı ·' ıu,; muz m ıttu:ıa. ıar, neUoode Beykoz 
• l,b ı A • nn. knrdr ..... ı F:bi"l· d - i' .,ı 11.: • 13 :ı hu n e•·a.ııda. i. - 1':fcndilcr, bu v.ak',a SO!l gildir. Sızuı ala.kanız kifı gel _ d)ek serbest, .pek lakavıt ı ıı.; ... (Arkası ,~!t') \ kaza.nmı.$W-



rbi 
n mihrakı şlmdili :d ğ 1 

• kanlı nıuhare t tin . o dır. V. .doğtıda "İ ~-:ıı::caıat.tD 
ditırnalini 1 yıne -Ru f<ışrm yaşaması 

He , aarru2 oröusu da h .... ..__ 
rhald 1 kanh esClUc.ı katmaktadır. 

mu raalar refesindeyiz! 

iiyük tonajda 
~ samyon.ım. Orada, ikinci 
ı ce e temsi ı liı ır talep_ gemİGİ 
-.;ıı;...:;. kanlı çıJoo :.teuıı.htirlcrinc 
'"'"6ıuen, olayla.n.u gclişimiy 
e a.nla.§llacaktır. 
Gen~ du . gelince: 

w .!la ın nıilınıkı şhndillk do 
~utdır. Ve Doğudaki kanı~ 

arebcleri.n Yine Rus kışını 
~8.Şalnası ilttlmalini, taarruz or
II us~ da hesaba katmaktadır. 

er. nldc, kanlı rnusaraalar a_ 

Sunday Times'e göre, ~tmanya üzerrne hava 
-akınları arttırılmalı vp şiman Afrikada kati ve 

buyuk bir taarruza E~'Qi:melidrr 
Londra, 23 (A.A.) - Sun- den bc.-lki de yakında Ru$Yaya. 

8ay :ıı~es gazetesi diyor ki: benzin ve buğday da .göndc.ril-
lkmcı cephe, ancak znmaııın- :rnesi iaabe<lecektir. Ruay4ya 

da filiYata ~ıkarılmalıdı~. İkinci yardım teslimatını f azlalaıful'.. 
cephenin zamanından. evvel a- malıyız. ~ 
çılrnnsı için -y:,unlan bır tıe cb- . 
bUs, "Rusyavı urtnrnuya~ıık, Dıoppe a.kını :ve mon a-
fakat bizi de mahvedebil~k- dnlntının ın:tlltlsı da 'Rusya.ya 
tir. 'Bltlcrin de isleliigı, böyle >yardım teşkil eylemckteillr. 
'bir reŞ6bbllstcu ba.Skn tnr şey Nihnyct, Am:crıkilnın da yar-
değildir. üımı ile Alnın.nya ilzerine \ıom-
!Ruşyanın bugfuı gıt ı,:e da- barBıman fazlala!'itırtlmnlı ve 

ilıa ftila yardıma ihtiyacı var- şimal Afrikada t:.ıun'tlza geç. 
dır. Alman Heri h keti yili:üıı- ıııdliBır. 

Atlantikte yeniden 5 
gemi dah batırılmıştır 

~r nşington 23 ( A.A.) - Ge... 
en lt.ı Mcyıstıın beri Atlantik 

de kafile ha.llndc giden 2.000 
gemiden yalnız 5 inin düsnıah 
tarafından batırıldığı resmeıı 
bildirilmektedir. ı 

OPEAL'D'EN BA'TI'T! 
Londra 23 (A.A.) - ıgili 

Amirallik dairesi Ophald~n ~ _ 
nizaltısının battığını kederle bıl 
dirmc"ktedir. 'Bu denizaltı, Ak " 
denizfle tlüşmnn 8cımızyôllarma. 
cu ıtına karı:ıı h ket '.!bnck... 

te ifü. 

iyetimiz, hı anya ze
rine hücumlarımıza aman 

vermeksizin dev 
ınmeıtih·. 

Momurwar.dım isted1*i Slt>ada 
mit ec.avizler ~;iir'atle otomoh·~ 
n tıumış '\•e t1Zaida1mnSlaı {la 

(NtyE!thni~ !Almınıya üı-.ethıc bt.ı.ımobilin numarası Vt.' fo' s:-
hUtıumlmmı~ .nıtımı vermek -ı tafı .alınal>ilmistir. 'Poli ka..,wt
slzhı devınıı i!tmclfür. Jınnda böyle b•r numaraya te-
~u son ay1arda oonıba uça1<. 3. "f eliill'mijmeın, fil<a n ı ıa-

laı·ımrun Atmatıyaaa ve işgal ıa.wın. ahte olöu~u r-
altındaki araziae yafjtığı t.alu i tne CtN1ır. .. • . .. 
bat nfüfhişttr. »~~a ~wt acar Naıp Vekil 11 
~ 'Matfm-d fab'rHniraı-ının tnh • 
tıibi, Buanıartı be.'i. ztı'hh tiimcn telfal'.e'SI 
lik 'tanktmı ·e mcitaflü nakliye 
nsttawrı&:n !Hikh'ıl.ltth etm k 

Cttfelctir. -0Jtrnya;va ve E.<>Sen 'e 
yapılan hUl!!fttilar a müthiş ol. 
ıtıl@:ur. 

lngiliz uçakl n şlmalf 
Fransada ve Befçikada 
fabrikalara, hava alan· 

larma va skeri birliklere 
taarruz ettiler 

Londtıh 23 (A.A.) - İııgil: 
tere ha.va ve iç .güven nnzırlık
Iarı tebli~ri : 

Gece yarısındnn evvel az ea
yıda dü:µnan UGQklan 1ng ltere 
doğusu ile Midland doğu 'bolgc
sinin dağınık noktalarına bom
balar atmışlardır. Bırkaç ölüm 
vak'" ı olmuş ve hasar :vukubul
duğu bıldirilmiştir. İki üiişm n 
uçağı tahrip edilmiştir. 

i 'Fruru;a Ve ~ lkn 
imle 

Londın, 23 (A.A.) - Havn 
>nazırlığının neşı ettıği bir tc'b
llğ, SptUlre lnglliz uça4'.l'arının 
i~gal cltmd otaiı Fran...<:a ile 
Belcikada hedefl re taıırnız et
tiklerini bilclirmektcdir. Bu he
defler nrnsında, fabrB.alru, ha
va alnnl rı ve askı i lm\'Ye 1 r 
uluıırn ktadır. 

uçt>..,,'ltfuz 1.ay11,tır. 
OOn öğieden sonra Sf)İf ire 

uç:ıkl n Dieppe tiol!lylm"tndaki 
m-ew lc:>re yemd 11 hU~uma. l.nlk 
mtglaTfür. PE:'k nz Alı:nn.tı n.sh•
rine ıastgelinmiştir. Bbt:dk 
noıtta.lur bmtiboR ~özlilmıektı::y
tli. Uçti){lnr 300 metre ittlfatla:n 
u~.n1 ı1t.~aı-dır. 

Alman !T'ehliği 
ıBerlin, 23 (A..A.) - Al"ıan 

orduları başkumandanlığı b 1-
dir"yor: 

;:Alman saHı~ U\yyntelr. ı ge
celcym cloğu lngilterenın muh
telif r;oehit lcrinde bulunan tuırı~ 
liz sılii.h ı;n.nayii nıli~~selerin-

HE 

~np ra gf~rc 
yaşlı bir .zat ar!\: 
yorüu: 

- Gızh satıhrk 
!osunu ('i OJ kU 
yordum. Şimdi sat 
du, ('125) ist ym-

* 
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8.20 E. Sa. 20.45 Milz.ik. Yatı mekteplerine gidecek çocuklarımızın yatak, y-0rg:uı, bat~e. 
- Tahe!.. Hepten attı çey- ı bamnım altına alınıştı.. Ve, altı-

reldemeyi be!.. · na alır almaz da aman verm.iye-
Çopar, tozu dumana katarak rek kür.teyi basmıştı. Hacı gi

yenllmişti. Çingenenin anası, diyordu. Etraftan bağrışmalar 
aaçıru yoluyordu. Yak.acıklı bu.. oldu: 
Dinler miydi? .. Yendikten so:::ı.- - P'8 et! .. Pes et! .. 
:ra da ayağa k~ hasmı- Hacıya, pes etmesi için bağı-
mn ha.vaya bakan gözleri içine nyorlardı. Sırtı yere vurmama
bakıyordu. Ya.kacıklı lir.san, sı için telii.5lamyorlardı' Hacı, 
yaka:.m:~:1 ku~. Arkada- kurtulacağım diye sava§b. Pes 

ylc müsafnha edip meydandan etmedi. Fakat Ka.nbur Osman, 
ayrıldı. Çalık, Cazgıra; Çi:nge- aşırdı kUnteshıi ve Hacı da, bu 
sıenm anasını göstererek: suretle ortndan çıktı gitti. Baş-

- Kannın h~c bak! .. &ı.ç- altının ilk devir güreşleri bit
Jarmı nasıl yoluyor ... Ulan bu, mişti. Mnğiflplar ounlardı: 
:tan deli be! .. Hiç .istemiyor Ço- 1 - Çopar 
pann y~nıldiğini.. Fakat ne va- 2 - Uzun Hasan, 
maıı Yıtkacıkh bu ... Önden ha.- 3 - Kel Mcmiş 
li berb;ıttı. ~onra, yayaş yavaş 4 - Hacı. ' 
gi.ıreşi dcnkle-ıtiıdi. Daha son- Gali1Jler de §Unln.rdı: 
ra güreşe hnkım oldu. En niha- l - Yörük Ali 
yet künteyı attı Çopara! .. Sa- 21- Kan.bur O~man 
kar herıf bu ... Belli, ba.~nltına 3 - Kadırgalı Mehdıet Mt•lla 
kalacaklar... 41 - Yak.acıklı Hasan. 

-- }!;lbctte bellı... Şahi!12ade, Göriilüyor ki, baı:ınltmın dÖ-
Yalrn.cıkh Kel II,!!S"!ll, Kanb1:1.r mi finaline hep dişliler kabnış-
0 m,uı, AH h s< glık venrse Y <>- tı. Dört pehlivan da se<>ilrr.iş 
ruı. Al.... ba.saltı pehlivanlun idi. Herkes 

. Am ı.n usta! .. Sus! .. Kör m:rakta bulunuyordu. Ve, bir
!-3-lıh bu... B karsın aksar bu birlerine soruyorlardı: 
1§ •• - Acaba Cazgır, eşleri nasıl 

- E\ 1 Allalı dryorıım. E!.. tutacak?.. · 
N;_, ol~r ne ~lmaz... Hakikaten bu, merak edile-

• - h k hL.e.; Uzun Hasan da ce'k bir mevzu idi. Pehlivanlar, 
gıdı_ r valin ıı ... hemen hemen aynı güreşi yaı.>-

lJ.:rr.e re kalınndı. Uzun H~- mıslardı hasımlarına l arşı ... 
~da, b r paça. kasnak askısı- Yalmz biraz Kanbur osn~an 
le .Mollawn cUen arasından uç- fazlaca yorulmuştu. Fa.kat, kan 
lu gıtti. U~n Has<.ı.n, n~ kad.ar bur Osman, yorulur takımdan 
kuçamak gureş yapmak ıstt!.?'~: de!!ildi. Ca?.glr ortaya çıktı 
ı;c dt: Mollaııı.1 el•.ıdcn hır turlu ooğu.dı. ' ' 
kuı tul madı. Molla; yuman he- :. 
rıf . I , \'l ve, güreşe hU.ımndi. - Gurcşler kıran kırana~r .. 
Uzun I ı:.an, ezılip büzülüp kalk Bu. sebeple hcm~n baş~ltı l?'Ür~ 
b. Ha miyıe musafaha c..lıı> stik lcnnc devr~ edilecekti_:· ya!nız 
ıum ptıklum ortadan a)Tılru. b_cş, on dak!~a kadar Dır .ıstıra
Molla, yuvarlanır gıbi çekilip hat verecegı~ .. : '? da . ~~bur 
~.tti. Gı "rken de yan yan Ycı- Osmıı~ın tcrını sılnı~sı ıçın: .. 
kacıklı Kel Ha~ana. bakıyoıdu. Dcdı. Ortada b~y~k. dcdik<>
l{urnaı; Molla, Yakacıklı Kel duvardı. Herkes bırbınne soru-
Hru;:arun ne dereceye kadaı şiş- yordu: 1 • 

liğin' kontrol edıvordu. Fakat - Acaıba ne oı;cak ·.:· .~ 
Yakacıklı H~san, hıç de Ş:şıniş kal~<'ak başa!tına .... Dördu de 
değddı. Demir gibi idı. Molla lbelah ~u hcrı~enı:ı... ~ 
da öyle idı. Ortada iki çift gü- Hakıka1;Cn dordu de belfilı ve 
reş kalmıştı. Yorük Ali, Kel u~ta ,penlıvanlardı. Heyecanlı 
iMcınış.. Kanbur Osman, Hacı... bır gureş. olacaktı. Beş, on da-
Hacı <.la, Kel Mcmif' gıbi hasmı- kika geçti. w 

nı zorlayıp dunıyordu. O da 'şi Cazgır, ortaya çıkıp bagırdı: 
miidafaaya dokmüştu. Zoru gö- - Başaltına kalanlar meyda-
ren bu hasımlar güreşı oorabc- na! .. 

• •liğc iırüklcmeğc çalışıyorlardı. Dört pehlivan. ardı ardına 
Scyircılerden bi11 kısmı kğırı kazan dibine geldiler. Yörük A
yordu: li, sakindi. l<"'akat van gözle 

- Pes et be! .. Böyle gUreş o- Mollayı kontrol ettiği görülü-
lur mu? .. Gırsene gürt!ŞC be!.. yordu. Demek gözü Molladay-

Nc Hacı, ve ne de Kd M.:-miş dı. ~uır, babasının ve, kcn
oralarcla dc~ldi. Fakat tok geç disinin çok eski sevimli arka
mcdı. Diğer :mağlubiyetlerden da.'}ı olduğu halde nasıl eş tuta
anc.ılt beş altı dakika sc.-ura cağını katiycn söylemezdi. Bu, 
ru:>rük Alinin baSNl!\l topar la- adeta bir sırdı. o vakıtler bu 
yar,ı' b1zla. ve çalınıında sür- gibi ahlaki şeylere çok dikkat 
dügti gorüldü. Yorük Alinin olunurdu. Fa'kat Cazgır, kimi 
gıdişi yerinde idi. Bir şeyler o- kim.inle tut~w·acağını ~ata 
lacaktı. Kel Mem's, ç":lg<>lc gel- biliyordu. Pehlivanlar, yağl.;.n
memek iç.n çırpınıyordu amm.ı, nı tazelediler, sıraya geldiler. 
na.c;ıl bır ç.ırpmış? .. X.:!ybek gibi Cazgır, Yöı·ük Alinin bileğine 
sıçrıyordu. On altı on yedi a- yapıştı. Getirip Kanbur Osırı.a
dım sonra Yörük Ali, kostej:,1 ııın yanına koydu. Mollayı da, 
yetiı;;tiı'Cli. Kel Memi~, köstei,rı Yal{acıklı Hasana verdi. Bu hal 
yey nce havalandı_v~, uçtu. Sırt seyirciler arasında konuşmala
llstü düştü. Mnglu_:) qlmuştu. rı uzattı: 
Hem de çok fena ycnilmiştı. - Cazgırın, yaptığı doğru 
Tam sırt1 üstü yere vurmuştu. mu? .. Mollayı, Yörük Aliye ver
Döncy m de lı, dönemedi. Kel meliydi. Yahut Yakacıklı Ha
Memiş, kıpkırmızı olmuştu. Bu sanı vermeliydi. 
Jıadar fena mağli\biyet olamaz- Fakat Cazgır doğru yapmış
dı. YörU't Aliye, hırslı olduğun- il. Çünkü ne de olsa Yörük Ali, 
dan ı e elin• sıkt1 VP, ne de mu- başaltının yeni bir pchlivanıydı. 
6afahtt yaptı Meydam terkede- Hiç olma?.sn onu biraz daha yor
rck gitti. gununa vermek lazımdı. Molla 

) ürıil A!i, tcbessum ed:yor- ile Yakacıklı Hasan birbirlerini 
dıı. Binlerce seyirci kalıltalıayı yiyebilirlerdi. Fakat Kanbur 
ba. ular. Kel Memiş, büsbütün Osmnru da yabana mı atıyorlar
kudurmuştu MUtemadiyen Yö- dı? .. Kanbur Osman da. Moll:ı
riıg y iliyordu. Hattü. arka- ve Yakacıkh ayarında b~r oohlı
dnşl<.rının ) anına geldiği zaman vandı. üstün ve, usta bır adam 
§unları söyledi: dı. Aynı zamanda- da çok oynak 

Abc.! Ne iş bu be? .. Yörü- ve hızlı idi. Yörükle olan cri!-
ğe hep yenilecek miyiz be? reşi her halde heyecanlı ola-

M eı~iş. kudurmuş gibi kız- ca.kt.ı. Cazgır, pehlivanları dua 
ınştı. Bir türlü Yörüğii yene- yer!nc getirdi. Ve, hasımları şöy 
rıiyordu. Üste de mütemadiyen ıe takdim etti: 
venilivordu. Hızla gitti, Bağdaş - Yörük Ali, Kanbur Os
ıuru p oturdu. Arkadaşlarına man ... Mehmet Molla, Yakac1k
bic sıkılmadan söyleniyordu: Iı Hasan ... 

_ Bu, oğlanı yenemiyeceğiz Seyircilerden bazı sesler du-
mi be? .. Bir türlü güreş uydu- yuldu: . 
r.unıyoruz be! .. Hep ters geli- _Olmadı bu ... Eşler olmadı. 
yor bu, herif b na!.. Cazgır hiç ses çıkafıµıyordu. 

Çalık, gülüyordu. Yörük Ali- Zaten h~kem heyeti de ses. çı-
Y'-' · . . karmnmıştı. Çünkü Cazgır, eş-

- Aferin Yörük~ .. A Şu her:ift ıcri cok güzel tutmuştu. Zaten 
istcdığim gibi maglup ett~, pehlivanlar bir ayarda idi. Yal
Lnm sırtüstü .. Bu l~adar mng- nız Yörük Ali, yeni bir baş peh
liıp msan ... Elini bıle . ~lad.ı livandı. Başka türlü eş tutma
bc ... I<.,akat hoşuma gıtti. Ne ğa lüzum yoktu. Ayarsız bir 
kadar Uh'Tnştırdı seni be!.. peJ:ılivwı yoktu ki?... Cu.gır, 
~ Pisipisıne uğraşıyoruz bu W,kdim ettikten sonra meydana 

berıflerle ... Ne ise hasım~an_n:ıız salıverdi. Peşrevler, çırpınma
da güreşlerini yeni bitirdıler. ıa.r oldu. Heliılla.~malar bitti. 
Ortada Kanbur Osman Aknldl. Pehlivanlar ense enseye geldi. 

Dedi. Hacı, daha hiıla ~~?-- Bütün gözler Yörük Alide idi. 
bur Osmaru yoruyordu. Dutun Kanbur Osman, hasmının ense
gö1Jer Kanbur Osmana .~vril- sinden yapışını.~. sağlı, .sollu k~
mişti. Hacı, kaçıyor, mudafaa. çük hasmını yoltluy.ordu. Yo
güreşi yapıyor.. Hasmına fır- rük Ali i.8e hasmını yQklamıyor 
sat vcrmemeö-e çalışıyordu. Bu du Enso ~lamış, başını ters 
suretle güreş uzadılı:ça uzadı. e~ kol sallıyordu. O de
Kanbur Osman, bir tlirlü fır- ~ece haflf 0 derece de tetık du
sata düşürcmi) ordu. Kan.bur, ruyordu ki, sanki Jıasmını tut
sinirlenme w c b:ı.şlarn~ Bu su- muvormuş gibiydi. Kanbur OS
retlc gür" dört saati buldu. mail küçük hasmından bir şey 
G U!'eşın dbı dUncU saatlerine a.niıyam.aDllıfJtı. Keneli kendin o: 
.do~ru Ha<'J rı-ö-a düştü. Osman, lArllruu vqıo\ 

12.30 Pr~ 21.00 Zira. tak. ~af, havlu, pike örtüsü, çamaşır ve bllfunum .tuhafiye eşyasını 
12.33 lfüzik 21,10 Müz.i.k. ven fiyntl:ırla mağıwımızda bulabilirsiniz. 

12.45 A. H:ı. 21.SO Konuşma. 
13.00 Mıizik 21.45 ' Müzll..:. 
18.00 Proğram. 22.30 A. Ha. 
18.03 Müzik. 22.45 Kapar.as. 
18.50 Müzik. 

Brezilya' da 
(Ba.ştarafı llçilncü.d~) 

idiler. Akşam hiç bir hAdise çık
tığı biklirilmemigtir. 

Notanın Tam 'Metni 
Rio de Jeneiro, 23 (A.A.) -

Brezilyanın Almanya ve İtalya
ya bildirdıği nota aşağıdaki şu 
dokuz maddeyi ihtiva etmekte
dir: 

1 - Brezilya siyasetinin ba
rışsever istikamdi. 

2 - Paıı - Amerikan konf e
ranslannın müteaddit toplantı
larında ilan edilen tesanüt be
yannamelcrme ve Birle.5ik Ame
rikanın uğradığı Japon taarru
zuna rağmen Brezilya siyaseti· 
nin barışseverlik veçhesinin mu 
h:ı.faza edildiği. 

3 - Amerika kıtası memle
ketlerinden birine yapılacak te
cavüziln mukaveleyi imzalayan 
başka bütün devletlere karşı 
yapılmış sayılacağı hakkında 
Havana konferansı kararının 
hatırlatılması. 

4 - Bu bakımdan, Amerikn
ya karşı yapılan tecavüzün 
Brezilyaya, valnız bir tesanüt 
beyannamesi ilanı ile kalmama
sı ve doj;Tudan doğruya muha
samata iştirak karan verdirme
si gerekli olduğu. 

5 - Almanyanın bu barışse
ver durumu aldırış etmeden, 
Panama beyannamesinin 15 in
ci maddesiyle tesbit edilen su
lar hududu içinde deniz ticaret 
münakalatına taarruz etmesi. 

6 - Brezilyanın yalnız haklı 
bir tazminat almak ULerc dip
lomasi yoliyle bir protesto ile 
iktifa ettiği. 

7 - Bu hareketiyle müsama
ha w müsaadesinin ve barışse
verliğinin en iyi örneğini gös
terdiği. 

8 - Son beş torpilleme hadi
sesiyle beynelmilel hukukun ve 
insanlık hakları prensiplerinin 
sarih şekilde çiğnendiğini. 

9 - Almanya v~ ltalyanın 
böylece birer harp hareketi yap
tıklarının inkar edilemiyeceği. 

C. Jlull'ün Mesajı 
Vaşington, 23 (A.A.) - Bir

leşik Amerika. hariciye nuın M. 
Cordell Hull, Brezilya hariC:ye 
nazın M. Aranha'ya Brezilya
nın· cesur ve pervasız :kararını 
takdir ile anan bir mesaj gön
dermiştir. Hull 21 .Amerika 
cümhuriyetinin ayn a.yrı hep-
8in.in halen bir Mihver tecav\izü 
tehdidi karş1sında bulundukla
rını da ilave etmiştir. 

Unıguay Ve Darp 
Londra 23 (A.A.) - Urugn

vayın ya.kında Almanyaya harp 
ilan edeceği Montevideo'da tah
mirt edilmektedir. 

l\leksika Ve Mllıverdler 
Lonclra, 23 (A.A.) - Meksi

ka Cümhurreisi M. Ca.macho, 
Meksika tabiyetine girmiş bu
lunan Abnan, İtalyan, Romen, 
:Macar arasında tehlikeli .olarak 
gösterilecek olanların derhal 
Meksika tabiiyetinden çıkarıla
eaklarını bildirmiştir. 

Şili'de '.fe\ kitler 
Santiago du Ohili, 23 (A.A.) 

- Büyük kısmı Almanlardan 
müı ek kep olmak üzere gizlice 
Chili'ye giren 50 den fazla ya
bancı cumartesi günü Santia
goda tevkif edilmişlerdir. Al
manlar Arjantin, Pcrou ve Bo
livyadan gelmişlerdir. 
UrudJyamn N"üfus Ve .Kuv\'eti 

Londra, 23 (A.A.) - Brezil
ya hükumetinin arazisi Ameri
kanınkinden fazladır. Nüfusu 
~5 milyondur. Müttefik kuvvet
ler için tükenmez bir kauçuk 
mcnbaıdır. 3 tane tersanesi 
vardır, ve son zamanlarda de
niz kuvvetlerine yeni cüzler kat
mıf;tı. 

'Batınlnn Gemilerin Sayısı 
I..ondra, 23 (A.A.) - Şimdi

ye kadar batırılan Brezilya ge
milerinin adedi 16 dır. Bunfar
dan altısı son hafta zarf mda 
batınlmı9br. 

Berlin llıtiystlı Davranıyor 
Berlin, 23 (A.A.) - Yan 

resmi kaynaktan bildiriliyor: 
Brezilya ve Uraguny hükfı

metlerlnin Almanya ve 1talyaya 
harp ilan ettikleri hakkında 'ya
bancı memleketlerde dolaşan 
şayialann Berlinde §imdi yalnız 
kaydiyle iktifa olunmaktadır. 

Bu olay tahakkuk ettiği tak
dirde, son zamanlarda görülen 
temayüller bakımından burada. 
hayreti mucip ohnıyacak.sa da, 
halen Brezilya ve Uraguay'dan 
Berline hu hususta resmi bic 
ibir malfımat gelmediğinden, :ter 
hangi bir vaziyet alınmaktan 
:ı-_acınılnı!tktadır. 

• 
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fSTANBUL ŞUBESi 
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ZİRAAT BANKASI 
K~ tarihi: 1888 - Sermsyesi: 100.000.000 !l'ürk lirası 

Şube ,.e Ajans adedi: 205 

Zirai ve icarl her türlü banka muameleleri 
Para biriktirenlere 2&800 lira ikramiye veriyor 

• 

Ziraat Bankasında kumbnralı te kumbarasız tasarruf besaplaruıda 
en az 50 lira3ı bulwıanlara senede -1 defa çekilecek kur'a ile aşa~ 
plb göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 .... Mil LINllll 4.00I u... ~ 100 _.. • LINıllll ._ UN 
4• - • ILIOO • "\IO•• • .... . 4•••t.GI0•1•••• .... . .. - ....... 

DiKKAT: Hesaplanndaki pa alar bir smtı içinde 50 linldan a&ağı 
düımlycnlere ikramiye çıktılı tak lırdc % 20 tazlaslyle verilecütir, 

llm'alar ı·m tele dart a.ta U llart. 11 Badraa, 11 ır:,,
IW,.. 11 Birindkanwa taribleriılde s,Wk'Jıeoeıldlr. 

r 
___ ..........__ __ , 

Muamele Vergisi Rehberi 
ÇIKMIŞTIR 

Yazan: laliye Müfettişi Ihsan Rüştü Bac 
Sınat müesseseler, bankalar, ı.igorta 1i.r'ket1erile biltun ticaret erbabı

nın muamele vergisi sahasındaki mü$kiillerine tamamile cevap veren bu 
eser ayrıl zamanda de1tcr ve kn311t sistemlerine ait izahatı da havidir 
540 sahife, 20 şekil, H de1ter numunesi. Fiyatı 5 lira. Bütün kitapçı: 
larda bulunur. 

ECZACI ARANIOR 
ETi BANK UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Şark Kromları işlctmeınizin diplomalı bir cczacıyn ihtiyacı vaTdır. 

Bu vaz.ifcyi deruhde edecek olnn zata ayd.'l (200) lira ileret verilecektir 

lsteklilerin, Diploma sureulc §imdiye kadar çalıştığı yerlerden 
kendisine ver.ilmiş bonservisin asıl \'e)'a suretlerinin bir d.Jlekçeye fll§· 

tirerel. bankıımızn rrıuracaatıar;. 

lstanbul De/t~rdarlığından: 
Mııbammcn 

i?-Y• No, 

3/'4258 

Cins bedel Tomlnat 

Beyoğlu Eakl F..-lkoy ytn1 Duatcpc eski Rum 10 
kilisesi arknsı yeni L;ıla Şahin sokağıudn eski 
50-52 yeni 32 kapı No, lu nrsanın 1/10 hissesi. 

1 

611~2/161 Bcyo~lu ÇukÜr mrJıallı.t;. .Karakurum sokağın- 8S2,SO 63 
da 7 ~t.'l, 378 adn, a pnrı.el eski 53 .Yeni 73-

~2301/961 

kapı Na. hı 60 metre murabbaı arsanın tamamı. 

Beyoglunda Kocatepc mahallesinde Sazlıdcrc 
sokağındr. 537 acla, 25 parsel kapı numarasız 
,(21, 25 metre murabbm ıırsıının tamamı. 

71 

63/7M5 BUyukdercdc Fıstıl:suyu Eokagında eski 18 
yeni 24 kapı No. ıu 9 metre mur::ıbbm arsanın' 
tnmamı. 

180 

02184/14 

61332/U 

> 

'.Aksarayd:ı ~ki Kasım Yeni Yalı ma
hallesinde eski Yalı bostaıu yeni Kumsal sokn
ğında eski 186 yeni 129 No' l.u 18 metre mu-
rnbtf:ıı arsanın tamamı. 

Beylerbeyi sarayı müştenulfıt.ı.ndan 880 met- 380 
re murabbaı iki kısımdan ibaret kayıkhane ve 
koius arsasının bir ~el.ık ıcarı 
Beylerbeyl sarayı müstemilfıtından ve Bey- 200 

krbeyi Spor klübUnün l~gal.i.ndeki kayıkhane 
binasının bir senelik kirası. 

fJ 

4 

27 

15 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 28/8/H2 Cu1nn günU saot lA de MU
ll EmlAk Müdürlilğündc mute~ Komisyonda ayrı ayn açık arttırma 
ile satılacak ve kiraya verilecektir. -

İateklilerin nüfus lıüviyct. cüzdawnn1e ve ıcmi~t mnkbuzlarile blr
lilde ihale saatinde komisyona ve .t.azla izahat için Miill ErnWc Jlüdİidü-
ğüiıe müracnntları. (8657) 

Sahtbl: A. Cemaledd n Saraço{jlu N4f'lyat MildUrll: r.t. Samı Kerayel 
easıldı~ı yer: fH. Bekir GOrsoylar ve A. Cemaledd n Saracoğlu Mathııası) 

İŞÇİ ALINACAKTIR 
2 - Verilecek ücret işçinin kabiliyet ve kudretine göre günde 

kunıı,;tan baı,;lar, bu ücretten b:ışkQ :fC\'kal.Me z.amanlara mahsus 

zmn ödenecek, aynen 6ğle yemeği"W iŞ elbisesi veileccktir. 

Arzu edenlerin 24 Af,ıustos Pazartesi günilnden 8 i!ylül Salı gU 

kadar her gün ve 10 EylOlden 19 Eylftle kadar Salı ve Çarşamba 
leri Cnrşıkapıda 1stanbuı Aynkknb1'Cllar Kooperatifi merkezinde F 
kamız mümessili Sinoplu Mehmet'e milrlieaat etmeleri il&n olunur. 

Maden Tetkik ve Arama Ens 
tüsü Genel Direktörlüğünde 
Yatılı \e para ız olarak Zonguld:ıkta atılmış bulunan maden te 

mektebinin Bırincit~rin 1942 de ba lıyacok devresi için seçme ııınn 
Iebc alınacaktır. 

Bu teknik mektebin biri nuwrl, dlğt•rı ameli c,lmak üzere iki sö 
ayrılmış dört senelik tahsıli \ardır. 

Maarif Veklıletince tasvip ve k bul ed.ıldıcl i.izere, bu mektebe c 
ta okul tahsılıtıi bitirmiş olanlar alındığına ve mektebin tahsil mlidd 
yıl olduf\ıJla gorc, mezunları 3656' s::ıyıh kanunun 3 lincı1 maddesi 
:fıkrası hükmunden istifade edcet'k derecede tahsil görmüş sayıl 
ve lise mezunlnındnn bir sene :f::-zl:ı okuyanlmın haklarına sahip 
Jardır. 

Aşagıdaıtı i<lrıları ruıız isteklılcrin niluıycı 23 Eylül 1942 ı nks 
dar Zonguldaktakı sozU edUen olan mektep müdurlüğUne vesi 
bizz. t muracaatlan lüzumu Ilfin olunur. 

: - Türkıye Cumhuriyeti tebaııElnd:ın ve Tiirk ırkındnn olmnk. 
J - Dogruluk kağıdı g0stermek c1941 - 1942> ders yılı mCi;unl 

bu oelge aranmaz.> 
• - Bulaı,;ıcı hastalıklarla m l(ıl olmamak, bunycsi mnden oca 

~~ çahşma~n musait bulunmnk. cSa"•lııt munyene i Zonguldnkta 
e::ıktır, 

4 - En az, liseye gırme hakkını \•eren orta mektep yahut oı to 
de s. n'::ıt mektebi diploma veya ve ik .ı;ını gostermck, 

5 - 18 yaşına girmiş ve 25 yosını gt..>çmemis b:..lÜnmok, 
O - Dört adet vesika iotogrn!ı vermek, 
Bu şartlan hnız olan ıstcklilcr 25Eylül ?942 de hesap, hendese, 

ve türkçcd~n yazılı imtihana tabi tutuıncrıklnr ve muv::ıf!nk olanlar 
kayıt ve kabul edılec<'klerdır. •688b c9050> 

BoQazici Liseleri Müdürlüğünden : 
S nı! butw1lemc i.ll\tıhnnhırına 31 Aı;ur.tos Pnz:ırtcs: giinü, 1i e 

imtihanlarına 8 Eylül S:ıh J,'tınU, Ortıı kı• ım elwnc ımtihanlannn '1 
PerfeJJlbe ve -0lgun1uk itnt.ıtanlnı ına da 24 Ey!ul Pcn;ewbe güm1 
n .. eakur Md~tep Teşrmie\ \elin bir n~· g ınu aı; laeaktır. _....._ 

lstanbul Deniz Konıutanlığında 
l - Denız Lisesi \ e Denız Cediklı okıılunun kayıt ve kııbul 

25/8/942 gıinu aı.;:ımınn kadar uzatılmı;ıtır. 

2 - Deniz Liı;ı:<;ınc kayıt olunan oku lıırın 27 .8.942 PC'rşcmbc 

dikli OJı:ı.ılunn kayıt olunan okurlnrın 28/8/942 Cuma cıınCı noksan 
lnrıru ımnamlıyarak saat 9 da K::ı.,ı'llp."l•:, Gcdikh Okulunda bulun 

(9009) 

Yiihsek Ziraat Enstitü.tJüne lale 
hayıt ve kabul ıartları 

Y .ık"t>K Z r. at En tıtiısünün Ztrı;.ıt, Oı mı.ın Vctc
0

rineı· Fukıı , 
pnr:-ıc:n ;) .. t 1., ~ır.ılı yatılı, yalı 17. t.nlclxı alımıc<1khr. lsteklilcrın 3 
942 ukş..muıa k, dar en t!lii rektorluğıiııe ;ı'."O~ıdaki vesikalarla n 
etmel<"Ti ]azın dır. 

l - ı~tcnılcn \ ıknl. r, A - kcndı el ~ .,;ı;.ıs le haııg1 fahultc) 
talebe olıır:•l gıı-mek 1 tcdiğinl blldin n b;r dılekı;e, B - Lıse bit.ı 
eunlu., dıplomalıu·ı \'Cya notP.rhktl'tJ ta..~lkll suretleri, C - Niı!U 
rcd, D - ·Aşı kağıdı, E - örnı ı;i eı sutudı .1 vcy:ı vilfiyct orı rnn, ,. 
zir.~ t mı.durlııklcı inden nlınnc. k sıhh:ıt raporu, F - Bclcdiyt' ' 
listen .. ıın .. cr }( lH hııl k.ıgi<l , G - Altı adet 4;5.x6 foto 'r.ıftır. 
tam olmıy<!n, , .. ktinde gdmlycn pul uz dılek{t'ler kabul cdJlmC"L. 

:? - Pr.ır ~ız yatılı glı:mek isti11cn talebelerin 25 ya;ından l.ıııyu 
m. sı 'e sc..., m ımtihnmnd.ı mU\ r ffıı'lt c,lınıı ı li· rttır. Seçim jmt b~ 
karıı. Yuk~eıc Zırruıt Enslitilstınde, t t«nbulda Sultıınahmet Yü~ c!< 
v~ İku,,~t Mt:ktcobinde aşngıdaki guok de yapılac.ıktır. 

7/10/1:142 Çar§C!mba saat 14,30 d:ı Turkçc kompoLisyon. 
8/10)942 Pcrıicmbc s:ı:ıt 8,30 ';ı M. tematık (Eım:ıli ikidiı'). 
8 J0/942 Pe scmbc s.ıat 14,30 da yabancı dil (Fı·am:m::.t, Alm 

biliıce dillerındm lılri). 

9.10 942 Cum:ı snat 8.30 da biJ"<•loJi. 
9.10.942 Cuma saat 14.30 da !ilik. 

10.l 0.942 Cumnrtcsi sa:ıt 6.30 da kıın~n. 
3 - P. • lı y::ıtı1ı 'e yatı~;ız talf'b<•!t•r cçlm ımıih:ınına ti.ılJi 

Pahlı yatılı t. l ::ıbeılcn talıl muddeı. h<ıriç h•r "ene için üç tııksillt' 
Ül'ret .ılım • (6700) ( 

T. lŞ BANKA~I 
K.TASARRUF 

IIBSAPLARI 
2 İkincitcşrin 

KetrideSine aynlan 
İkramiyeler: 

1 adet 1000 Liralık 
1 ,, 5PO " 
2 " 250 " 

14 " 100 " 
10 " 50 " 40 " 25 
60 10 " 


