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1 
a a as ı a e u unan eisicüm urumuz, ızı ırmak'ın o 

'.Jnlı«ı >c' ka 'aleTi /or~ 1aer fta BIMku.stler, .Alm,nywi'll 

~".i/aı~ııar~.;.,~;::~·~t=~"'t""~~· seyrü sefere müsait bir hale konulması ve Bafra ovasının stalingrad öno 
rckf f g 01 • Bu .A1 an ~lffer .Al.maınya Oir -tpnarilnğı it ) k k şiddetli mu hare 

L
eek bir ~:!!:.k ' qı tı, lı-0li ;:.>ıı;ı, A!;glo - Sakao-nlar .ciddi bir ha:ı SU anmaSJ için hazlf la nan prOJ• el eri tet İ etti Ve ÇOŞkUD olmaktadır 

_ fo<rk; ~. 0 aro[!t UCrçektcn tnerakw bc1.k11e.• 

y AZAN· HÜ J tezahürat arasında Samsun istikametinde hareket ettiler 1 Ruslar, p;;atıijors 
• SEYIN CAHiD YALÇIN ~~~--------------===--_--_____ =-ı Bafra: 24 (A.A.) - Bugün' nU! .. ,, sesleri arasında oıt.aolrnl Grozny arasında bir 

A l~a~·· ın p. r}&k hnr . y E H 1 B 1 R o R o u '\ saat 11.30 da Milli Şef İsmet binasına gelmişlerdir. a a . t kettile ~ bu iV sahadp m~t et~. yoksa Sırp millet'nde İnönü Bafraya şeref vermişler Milli Şef, öğle yemeğinden r ZI er 
~ b:ı c:..ttıı ı..~<r ( , arat~aka myecetistevk ·h_lere. ~arşı h. iç sönmi- ve meyd:ını dolduran binl<'rce sonra ortaokul salonunda halk_ 
rnan ,..,, '.it." bir kını d Bafralının coşkun ve içte.ıı te- la bir hasbihaldc bulunmuşlar _ 1 

la ne k d 0~'1U lıı Al · '-- n ogmasın~ 1nı Sovyetler bı"r ta old a a k · r. - sevep old ., n.,,...,; ''" zahürleri, sürekli alkı11lan ara. dll' Bu göriiamelerde ayrıca 1 ' 
uy a bıı .. , ço D'lll'\:ıtffak M b . . u · ~ankü Genrral ~ ""'!i' • d r .art.U ·ı,~da • lıt ~ ka- ~1 ailovıç c~ph~ Almanya- ------•------ sında Halkevini teşrif buyur _ Parti, Halke\'i ve muhtelif mes_ tOmenınin yarıs 

~tün .Avrupa~I .... "A nın.ıyayı bir ı.~~l~ za.f~ı;ıdcn. ~oğrımş lran - Irak Komutanlığı adile bir muşlardır. ~~d~ensuplan hazır bulunmuRI yokettiler 

11
1 , Ru to ~ .. •>t.. ın lres'.l- tek Ulk }~a d_egıl m1dir'' Bir Burayı teftişi müteakıp şch_ · BcrHn 24 (AA.) _ 
~rlenuş A r.d kl ıın h g&yet Alm e g~teı:-1lemez kı oraya askeri teıekkül me da idi rin muhtelif semtlerini, Kızıl - Cumhur Reisimiz, Kı~brn ak 

lınış, l attu ~.eru2.e kadar •n- ln'""mann lar gırnuş olsun da h:ı.lk y na ge ırmak köprüsünü, kereste f:ıb_ y~tağının seyrü sefere mü.said ~ duları ba.'?kumandnnhğı 
lldı .. ,, rı ı · "'" un · ·· ·· •·----- · h k" ~ b hal k Baf 

1 liği: gı ı:; bı Sırn r lıasın'l at- ı tındaki gorunaun. l~g-:ıl al- nkasını ve ü umet konagını ır e anması, ra ovaaı _ 
rı~ıu kurmu~ b'a ı A!rikaya da 1 man ~mJ~ketlere hep Al- Ordunun Başkomutanı Gr vı·ıs ld gezmişler "e sokaklan doldu - nın kanal~.arla. su.lanması ve te-:f:~~s:ı~~n Al~~l v ~~ bu kad"r ır ~aJde JWl'•'n- ht'"ıkunı" bendU elennden mürekkep I on o u ran muu.zam insan kalabalıg~ l _ mevcut ~llenn ıslahı etrafın -~rn.. .. .. g{'nlf f e er ti dağ muhareQ..eleri venn 
t t-.urvu ~ın t e~üh.1tııı 

1 
eflrd.nu . ge . rildiği halde ~AAA"""w..,,....,..../V'>o-w"""'.AA. -~--- _ _ nın "yaşa! Varol İsmet lnö _ (Sonu sa. 3 sa. s dı.) til<' devam etmektedir. 

d\ ve S<.ılı..nnat ev t C"l.tigi l:ud- · o kad rnu~yenın mukavemeti Ankara 24 (Radyo Ga_ taşarkla alil.kalı yeni tayin _ Stalingrad'ın ~imal 
.ı: e iını e-nırlt-• a şetaıı \'e . aa- DE{i ar zıyac'kdir ki beklenen zetesi) - İngiliz Harbiye Jerle ilgili görünmektedir. Ye rl ,. M a 11 ar Mu·. esseses •. ha\? kllVYC'tleri tarafın 
lık.n Mat4lba, b~rn~a bıu nun- rek c\~:ıı ol~u~or. Lava! ge- Nazırlığının bildirsiğine gö_ Geçen sonkanuna ka _ sal siz bir surette des 
1Jra('111Pl'tJnd n h n"' Atlan- gerek { hük~tl içınde, re, 1raii _ Irak komutanlığı dar lran ve Irak, General Alman piyade tiimenle 
la.r ~Clghuına kao:n~n hı nıen gaJi al~~ ~!1 açıga Abnan iş- adile yeni \•e milstakil bir Wavel'in Hindistan komu _ cum kıt'alp.n Don nchr 
hilkiinJ Mnde .Alınan O<'a kıta- menfa· tl ~ l Fransnda Alman ordu kurulmuş ve bu ordu. tanlığına ti.bi bulunuyordu. MEMURLARA MAN ı·FATURA mişler \'C doğuya doğru ı -.ı surhs ar B vkanır. ('mri dt'n ~ e:ıne hizmet için din- Sonkammda iee Ortaşark lan sırasında kuvvetle 

Yı:re S< rt:\)· 
1 

t O< de\ i ka dge enı yapıyor. Kandırıı, nun baş komutanlığına Ge_ baf k t 1 w bağ edilmiş olan düşman 

~'t1kı Almaı: k i~? ~:~ı~~~f~a~ak ~ ~ş yüz ~~~:i~yi~~~m!:~~.an mışb. omu an ıgma ·ıan • Eş YA s 1 D A 61 T 1 y o R rini yarmışlardır ıa.:t rı ıc,.1nde .. e .öı mılli raftan da na ' a 0 e ta- İngilizlerin ~mdi üç Don cephesinin diğer 
ınilta.baı-c. · -" 111arı mılle- Jerini rutıı mus voe ~atan his- General Wilson, bu yti cepheleri \'ardır: Jannda düşmanın nıe 

~ rtlvetıir bi. t 'e: Irılıt abbeti- 1 sızlıu- b annda ~uyan 11.,rnn- başında Bingaziye dotru B' . . H nızları ltalyan kıt'aları 
~~li~ :ok~::~\o~':::nr- ~ut~h·uur··~ ~:!!.ı!>~ ~~! ~~ lngiıiz seri ilerlemesi esna_ ğusun:sia~:;~~~a:~ kaveme1i karşısında ak 
~lekeuJdı. Aln:ı t.nya baaı.~ lar ı -~en fu'S&t.ı ka.çırnuyor- emda İngiliz ordularına ku. diğeri Orta.şarkın babsında mışlır. ~ zaptl'!ltık '}A • ~ııstan AJmarıyan manda etmiş ve evvelce Yu_ Mısırda Almanlara ve ttaı_ Bed~llerl multablllnde satılacalı olan Alman hava kuvveti 
..... • rnatıl(l} b. 1 e, 16•1yun Çok ınaafg1 • ın ~ en naniırtandaki harekitı da._i_ ph · · · · ~"I~ taJrdird •l hacın su ÇO.. \'an bedbo.bz ~U~el~nf- ugra- daJ"e etmja:ti. • yanlara karşı; ÜÇÜDCÜSÜ de bu fJR.IJı'/I 16 -"n l1tlnde l~lJZI edilecek ma.ıı c-e esının gensln •eauıe bıeJı e lf rn kavbet btnn Leıhr t bir ülkedir. Alman y Iranda \"e Irakta Kafkasya_ 7 ,,.. v yolu le.sislerine, nakliy 
~ ltsüı &er b·ı hadİsev~ ılere hU.&usf bir dem- İran ve Irak, Alman - ya karşıdır. S~ Y. V. Pazarları mii- daire imirlerinın tensip ve ınu- ketlerine ve Volga üz 
~ Jııahırııtı Ne kadar genlı:- ~kbıle _vurduklan maliundur. 1ann bugtln uçakla lran hu. Siyasal · mahiyeti dola_ eeseseısi manifaturacılar it.ha- vafakatiyle poplin, renkli ke- nehir münakalatına kar 
.,r ~ ıc; ndt.k mü at kurşuna dizilen topl duduna bir saat mesafede yısile Ingı'liz hava ku-tle_ lit birli~ kendi emrine veri- ten, ıbeyaz dril, makara, p::&l'IU- li hücumlarda. bulunmu 
~k C) kalfk l es- ma karA ........... I ' an- ı.....1 ı r ~" ti~ K ı ' Jıı~ letsir r ın lml}'or ve b ~ - b_, aı-ına göndet.ilen -.nuruna an ytizöıulen git • ri komutanbğında. herhangi len ith&ll.t e§YUIDlD bir kı8mı- kiki, nakış ma.karuı ve yu- a uga nın cenup 

Jı.:ter .A t'"-'z c.luvor. b~n r~ ve belki )'Üz binlerce tik.çe ehemmiyet keabet • biı- değieiklik yapıhnamış nı memur ailelerinin istifadele- mak verilecektir. Bu manifatu- ve M.a.din'in şimal batı 
~1~1~1 1~anya buıur.- Auıı- d~h:':kt ~elakeü kalanların • melrtedir. Bu c:tfiili.klik, Or_ ıbuJuamaktacbr. rine an.etmeii dtifijnm~ür. ra eşyamndan almak istiyen me Rj(-\• yakınlannda d' 
-.o~n:!, ~"ilde >.. vı uµn ınil- • tenneıer; ~ / m~kavemet gös- Yerli Mallar müesıııeeetıi, bu murlar, dairelerinin mütemetıe. cumlan daha başlarken 
~hhoa ~ll gt-lrne bir ta- metini gwJ n bır kamçı hix- maksatla bu itblıit eJD'Mlm ri vasrta.siylc alacakları m .. ııa- tülmüş veva aldm bıra 
~uat edl'tek le nı.uh.Ahbt·tirıe i~- R Yor. v: osl d A' 1 t d .resmi daireler memurlanna be-- nn bedelini 15 güne kadar Yer- tır .. llmen' gülünün cen ı..ıı~ · Saıo.,~1rı••ını. ol.,aydı haı~"' topı-~klarmdıuı RuKHi\"11 ) ug avya a ıgan s an a ~~ ~ !ı.11:;1"'~~~;:~: =d~.:.~.~ıı; ':::· 
ıraı:?! ı~letntod:n Adilınz <a:ökıne- j terdı~ m n:ıukusav~e. karşıkgdös- mUesseıseye, cıabnıac~e,maU:~ dır. dfüpnan ka"'1 hücumlar 
~UI...:,aıı etın.eıc ı· nyayı ha bÜ' .. k ... : '-'M~ ıse ço a- kiirtülmüştü!'. fıııl:..... --.-ıo _ ~k uımdı. Çüıı- i ;A_ y_u. ıuır nıBbettedır ve nn ciDllJi ve fiyatlannı bild.rir Miitemetlerin müracaat yeri, v· . 2 .. (AA) ş· 
:;:a A.'n'upa"I ~n diın~ao.;ı bü- 1 bY>Ut:n ıyıye müse-Uahtır. Çiinkü Temmuzda Bosnada 13 lstiklllin 24 nco yıl mektuplar göndermiştir. Kınacıyan hanında İstanbul ma- ışı ':I: • • - ın 

~-Ilı Raı ••. -".;1 •&Jıltyan bu Al- urada Rus hükiımctı· de tesı·r t b h I>twvlet t,epilAtına dahil me- ğa.zalan şefliğidir. Tc"ziatı bu kasyada Alman Tll.H.rrucE 
--...._ .... _ yat'\ ren er ava edildi dönOmO kutJanıvor ı--ı-- ... ti. ıa ıa ı ....... n;k u-~ ed kt' bıııı--=-.~*, g~cc gündiiı , n ,.,>Yor v~ .Yerli halk ilf. mü- 1 mur aı"UAU ua yaç rı o ?l ara 9C&.. ıuan:: ece ır. (Sonu s.ı. 8 Sü 

~. Falutlıbne b11 şey ya- ı Uebetlennı k~iyor. Loadra 24' (A.A.) - ~r PetaYCı 24 CA.A.) _Ray~ 
~- altındak' ugurı Alman Almanyarun blljllnda b' bildiriyor: ter: Yedi gün sürecek olan Ef. 
.Aı:~ İnği1iz U~ılr~'Qlllek~tle.rde derdi olmasa bile btttünı~~?- Londraya gelerl" haberlere gö gan istiklalinin 24 Uncii yıldö_ 
~lara zaııu- ruıın gf'Jip payı, Rusyanın büyük parcası re Yugoslav vatanperverleri nümü §ell)iklerine dön Klbilde 
hl.~ Yar>n:ıa~clc bom- ~ıre K~ıan bu vaziyet- lla: Livno şehrini ele geçirdikleri 

1 

ba§lanmıtbr. 
ke.ıcti bekliyorlar B HabJrsız- i n?e idare etmek kolay bir V~?t. ~.Alman askerile U~ - Efgan Krah Zakir Şah, mi!_ 

Sulh içinde harp 
.._ ~e1l unl.'"l.r(}a.n Ş ını sayılır.? Bir memlekette taşi yı oldilrmtlf}er ve tak\•1ye Jete hitaben radyo ile yapalan 
~ P ol~1 k 8'1atn de ha- U~&:k bir isyan ~ıba onun ~ (lonu ea. ı au. 4 teJ (loftu aa. a au. a teı Kafalar, yOrekler ekseriya sözle beslenilir amma, acıkan mideleri hi 

lif doyuramaz, tehlike de, sıkmtı da dtştaki olaylarm, harbin belbı 
Fakat TOrk aulhanun kor~nması TOrk davletinin öz eseridir • 

Yedi 9Ande• Bombagda nümagiş 
~~ da 0~ t>n~ı !•Ulııdaş- ~.ne kadar müşkül olduğunu 
ie"4\Ul"ler. lr""ak •Dl b ln•ez de- iliriz. Merkezi hiikUınet ne 
itin karşı duy:ı~n Jdar~- kadar _kuvvetli, ne kadar . sert 
IQaıı o ~ 8İdd . ı.etı et. ve v~ ıtedit olursa obsull, arazi ge
de ~~ ezn15U-:ıer ~li~ r k.i Al- :i3led!k~e tenkil ve tedıp h:ıre
aldı "llllUn 8f.orpJ ti enct-ıerine etlerı de o nut>ette tesirini 

t'it e'tnriY<>Ji.!!. ~ dokunsun, ka~r. Almanya bu b.dıır 
1'.,.eç F · ~~ış t.opraklar üaerinde sadtte 

&:~ klç~iU: eleıner&k, Belçika :ıtr;ıbatı muhafua edebllmek u
~-- Bura~ketleri dü- tiy~~-ordular kullanmak ih-

Kalkita Oniveniteai kapaaclı, iki 
profe•Ör tevkif edileli, Maclruta ela 
karıııklıklar çıkh, halk atetl• clatJblclı 

YAZAN: Ş0KR0 KAYA 
~ ~~rehinelerin c~dlr. ff.er taraf·~· her 
~~ _Bu ı.&dar 1:erini batır)ay1- ta~~yana haaır; her tarafta 
'6i° itaate ~t ra~ ~uı ar. Almanyada ufak 

- y .... s u.eti ..,.. ıla -

oluyor nı ~ ebnP.k ka- ı:r..r zuf. elleri farlrolW'llDUl her 
!~ .. ~~- nibl\yet tuf ta Y&ngmlar, zelftleler, 

"'~nıe...uperiere~ıor- mak~nv~:=~~~~t: e· . . c·h h . ~ --~ ~~~~ r:ecelctir. Talihi pat'lak, ord~ ırıncı 1 an arbıne ~ ıı:fe:ıu? ~~·.&~ nar ı;.~~nya bir ya-
k~_ Çek ,. kökünden ~ . ... _._YAIJJ.yor, Bu 

~sı..~ :r~::~~ nası- ı gı·rdı·k ~ -. i .... ~rtp edilnMıei u- ten merakla bekıeaecet b' h .411111 ·-===== ,, ===::ıı , .. 
~tnı alm•laı A~- dise teşkil eder, ır l- W • 
lıL_ - ~&.mı hıa- . Btae,ta ~ 
""lltt bi.a:L • y~ 
~ ._ - Q wderı yurda nasal f&Jdah olabilirler? -

: -~: Tirccar pahaıi mal getirtiyor 
tlQı -'--..;t o, ...... • nal 
,. . •tura üzerinclea cı •e söre, 

kadar bir kar )'iizcle ıu 
lta.ı elde ecler 
lldutehtlkin ve memleketin 

. " kadar ucuz mal ı timentaatl iıe mOmkan 
3inıdi • rtmektedlr Şu h ld 
~ r~ ithalat birlik- llbe • a e ... 
~ biı,okve ınazarrathın dınlmaıı .alınaraır !bn birlikler bl
ıı;_~r hayli leyler söylen. mllliıhaza ını, . Y<>kaa faydaları 

Eski Maliye nazırı Cavit anlatıyor: 
Hatıralardan iktibaslar ve hOIAsalar yaparak yazan 

HOSEYiN CAHiD YALÇIN 
~~'VVVV'""'""'"""'~...,.,,..,,_>AA_......,.,;YVVYo.,_,,.,_......,_..,..,,..,.,,., 

Bapnaharririmiz eliyor ki : 
'"1914: .. 18 Cihan Harbine, Türkiyerun D881l lhdiği bugiln henüz hikaye edilmemiş bir 

tarih safhasıdır. IMki Osmanlı Meclisi Mebusamnın ~nci şubesinde açılmış olan tahki
kat yarım kalmı§tır. Bunun haricinde yapılan neşriyatın büyük bir kısmı uydurma ve ya
la§tırmadır. Osmanlı İmparatorluğunun bir numaralı Cihan Harbine nasıl girdiğini bilmek 
bu va.tan çocukları için en büyük bir ihtiyaçtır. 

Buna. yardım maksadi:Yle, dostum Cavidin günü gününe yazmli olduğu hatıralardan 
ikthalar ve hUlisalar yaparak Birinci Oban Haıt>hıe D88ıl gtrdftsmJzi seri halinde maka
lelerle anlatacağım." 

----~->w--~--~ 
, 

Türkler .wulh ic;iDdedirler. fa
kat harp hayatı yaşıyoı l:ır. 
Görünen köy kılavuz ıct6lnes. 
Durum nazik, yaşama dardlt'. 
GörWen cİıe, söylenilen de, ger
çek ol&A da budur. 

Yalnız, şunu da dü1tüıırnek 
ve söylemek gerektir .ki, ne hu 
durumda, ne bu darlıkta TiJdd
yenhı ve Türiderin en ufal> b'r 
•UÇU bile yoktu ... 

Tehlike de, sıkıntı da dı1;taki 
olaylann, harbin belauıdır.~ 1'.,a
kat Türk sulhunurı koru:ımaaı, 
Türk devletinin kendi öz eseri
dir. Harbin alevi her yanı sar
mışken, ve ateş her taraftan 
alabildiğine köriiklenirken, bu 
memleket, .vdlntz Türk devleti
mn karan, tedbiıi ile yangın
dan kurtanlmıştır. Eğer muha
riplere kalsaydı, veya işler olu
runa bırakılsaydı, şimdi Türki
yede aile ocaklarının değil, ya
nan vatanın dumanları tiitcrdi. 
M'ıllet de söylçmıy~ <Llım var
mıyacağı haUerc dü~rdi. Kim
se kötiiye :yonnak istemez am
ma, tohlikc uzakla~mJ~i:ja bile, 
geçmiş değildir. 

F...ğer harp uz.arsa belasını 
sav1nak için, Slkıntılann dah::ı 
ağırlarını güze almak, daha sı
kı darlıklara katlanmak ıca.bc
decektir. 

Türkiye harp ..e.<leıtkr,!eı }):
ıiııin miittefiki, öbürlerinin doş
tmlur. BundM ba.ı;:k.t istikbali-

ıer, uyu.şmu sanılan t 
aılıerıkleştirdi. Ciddi ve
tedbirler de sulhu lü'."ud 

lttiiakta n do3tlı.ık 
ma müttefiklerin ya 
kirdır. Fakat imklıll da 
sulh arzusu nihayet bir 
bir karardır. 

(lonu ea. 1 Si 

Yağ fiyat) 
düşüyo 

Don Karadeniz 
mOhim miktar 

yat geldi 
o 

T uryağları yozd 
tenzilAtla sahla 

~ret geee 
27 / Atuetoı/942 Perıem 
Şaban ayının on dördün 
dlf eJmakla önümüzdeki 
be giınu •kfanı• (Cuma 
Leyteı Serat olduğu ili ~~ı,_ı.~~1 .. _~ malı ını? edilere]t ibka oıu~ 

'~~~rda B hus 
~ fay11 ..... _,_-;-:· da. Bi- ~tine~ ldtaıeaauıa ve 

Slınea rn ~an hatta görgü!tt ~ ettiğimiz 
.,. tl rı ll:ÔZÖ.. ı.':..~ llahtbi bir 

ni her şeyin ÜHtünde tutan Tiir
kıye, memleketin ı:>elamctini sul 

Yakında -"Yeni Sabah sütunlarında ~~ !.~~~f·~~ ~~1~~·0\'~r!~t~~~: ıl 
" ha ve istikbale b:-ıglılık Jiizım- J 

nur. 24/8/942 
lstanbul 

F. ÜLGE 

... e. ao: 7 de) ,....---..·_,-......-rm P""'....._.----·-m.r------w....a.1ta:t'~ <lır. Dürüst ve samimi hnrek.r- ' twı'~ r.v.ır....... .,~...-..;.... ----...-~_.ızı;ızw.-:.-. -·~----------



AZLA 

Nakit ve 

M. Zeki Korgumıı tktıbaı hakkı mntıfuzdur 

- Ya.... Merhn.M... Evlii.t... \ rek alay eden bu meczup .i.htl
Merlıaba dedin, :m.erlıabıı. dedim yar, simdi Elbfilhn.nsin ruız:mn
amma, ben seni tanıynmrulmı d.a mühim bir adam oluvel"..ııbr 
evlat... ti. 

- Yine de tanıyamazsın ba- İhtiyar, Eb ı Ali Si.na ve E-
ıba. .. Çünkü ben y.a'bancıyım... ibülharis birkaç adını ilerideki 

-:- Ha.... Belli, bellL. Gerçek· dnvann 'dibıne oturdular. Mco
ten yabancısın~ Tn.bü arkada· zup ihtiyar, aldığı bahşişin şcv
şııı olacak şu şebek suratlı h&- ki ile hiç nn:zlnmnadnn ve adet 
rif cje yabancı... yerini bulsun diye öksiimıcfu> 

- Elbette... Fakat o benim. bile lüzum .. en snlatm<~-
arka.da.sım değil, kardeşimdir. ğa başladı: 

- Kar in ? Acayip ·y. . 
İkiniz de bir ana.da!l mı doı7du- - H :eti Davud zamn n-
nuz? " ~. gizli ~ml~eı:-lıı ~eme~ hep-

- Ewt ... Ana bir, baba bir sını bılen bır fil.im türenuş. Bu 
rd ·,.. ... a~m yılla.r~a eme ver::~ 
- Hev kudretine kurban ol- goz n~t d~k~rek esr~ ilUhi-

d A ı ıtrır e e yeye daır buyuk ve mukemrncl 
çi k de b!tiri;~in, diken de... btlmiır .k t;aP ~lınid~ getin_niıı: 
H le . • ra bak. tıfi kırdeş sıma., ı sımya ve ~lmi 
h .,tmi.<Gin · biri melek bfri kmıyadan uzun uzadıya bahsc-
şeb;k... ' ' den bu kitap t>ah~ _biçilemi~-e-

Ebi aris ev ihtiya:: ın cek k tı!' kıymetli mıı.,. Atim, 
sozleri f~a haki ·c(\rle isti. lr'lt ı ~ 'nip Hazreti Davu
Öfkesinden dislerini gıcırdatı- da hediye etmış. Gizli ilimler.e 
yordu. pek mernidı olan Davud Pey-

bu Ali Sina., karrl.,.şi " bırnz gamber, ldtabı başındRD sonu
B \{ ve Ut.ehammil olma mı 'Il8. kadaı dlldtatle okmmış. Ki
kış göz işaretleriyle ihbr ~ Uılbm içınde o zamana !kndar 
d~ . tiyara .. ü; hıç ö.r ulan tarnfmdan 1Jlliruni-

- Kil m fazla yakı ı!dı yen irmiere bol 1 l'esndüf -e-
d ğild!r amma. cok iyi ve tc- elince şaşıp kalmış. Boyle ~ .. ,,,iz 
m z kalblid.' • Ken isini kına- bir eser nı yel getiren üs-
- <rel b'r akrebı hile öl ür- tad 18.yık ol u · et: ve 

l ~:c ıkı amaz. ikramı hzlaaiyle gijstermckte 
- Ya ne yapar:'... tered ut et 
- tkı C:ÔP ra6lil& kU>tıı~xak Aradan hayli zaman geçmış; 

gotü~ btr ken. ru. ıverir. her fani g.bı Da.\TUcl Peygam-
- Afe-ri ı iste bu iyı. Ba ':bu- ber dP. ha ·..... uzlerinı 'kaf)a-

kı benim ;r oghı:nı var, evin mıs. F at o iilim olmeı ·41; 
dov.a:rlarmı o güzeJlm l.-la HnuetJ 'leym ın p .ganıb r 
sfüMm~<' uğra an za:vallt ô .tim liği ~ manına kadar yf'tisnıış. 
cekleri bile öldürur. !lanı, bir- HJzreti Sül an, k dısirıdon 
k {; gün ızinlı ol•.u memlck tte evvel ~clip g:d n peyg:ımbr~lc
sıı ı d:ıy< mıa çekm 'ı!\: inı;nn ı rin hıc; bıri ıne benzPmC'zınış. 
bırakmaz. Kurtlara, kuşlara, büyük Y..ü ük 

- Oblun nerede?... 1 biıtün h Y' anlara, insanlara, 
Allah uzun ônıi.ırl<>r ,•er- attiL ci 1 ,. .p ıl~-e hü'Kn e-

EMı. b !'1 j ıldrr zırKI ınd:ı. y~tı- ı C'rmış. BLlnted gı ılım de yok
yoı·. 

- \ drrn1ı ! ... Bnytık bır . ıç bır" 1 
mu 1 Jedı? Sille.> man pcvgambcr, 

D"dim ya, biraz meı ha- gün b ı alımu kıt:ıbını C'kuına-
mC'tslzelır. Yoldn gıder'lt n l tJl- ~ a karnr Vt'r oı • Bılmem k.ıc 
cının ucu ile bir ad ml k 1 nı- gundc okuyup bıt nııuı. Kc.ırfi 
n 1 doktmnvcrm'İR. kcndwe "Bu kıtap benım ıcm 

-Sonra'!.... fevknlıidebı.r •yJ ıd•r· h.o 
~~ ,..,, = · ·rn bu k tap+..a yaz.ılanlıır.ıo ıt'P ıru 
~ml ::ı. "..:~ırn. n mr .. u 

i · .en gebmş. El bırlıgı le he- b.ıhyorum" dıye ::ıo .·lennuş ve 
1 fin bağırsaklaıım topl m ş - ütün bu lan bilının '>lduğ:.ınu 
hr. Cid p mesel yı En 11 Ab- o al e bat tınek h vesr:ıe 
d..ı 1aha aı 1 tm:u.br. O d k1z- • pıı.nuş. B1 ı· gün kitntnn mi.i
mı }; h~fın m za.,.n. ,hu .un ellLfni saraya davet etrnış; et-
7. ndana atılm3ın ı em etnıiş. m!R a m·· llif ne g hm~. ne 
İ -.e z mand ri ~ zın d "]eri F.oel rım H•ya gell!l<!I!l 
d . ...r· m oos :rı.. 1 u... d ·e bir t1evı:ıp ,, rm ş. 
r a .ne k r ~ tac.ığı belli (Ai. 
de- 1... 

Allalı oğlunu lE-7. vakıttc 
kurtarsın. 

- Amine r , 
- Y nrın bir m r ';a~ 

pı ı açılacnknını. Herkes ,•t;ılış 
· · • ha.zır bulü acak

mı . Bu m obuı i m·dır b~ ba.? 
y n h kla birl :+(! brz ~ i 1 

gidccegız a.c. ba? 
- Gk'hp te n ~ apac · ı:ı.mız 

hC'y oğul ! f .:ık c-tmerin: m t 
l ka gılmek nıerburiyetı vok-

de 

:ı.:rnn ıc:ınde ne ,.ar 
- B r snrü kıtap. . Ta ew 

,..aın ndan kalma ... Bu knap! .r
da ,., li limler yazılmış. Biz 
g ır.lı olınıynn ilimleri au1arrıa
vı •.· .n.,ı; ili.nil.eı e mt~r!l lc de-
~ h ......... 

- ı 
Eibu Alı Sina, gııili bir ha ine 

buln . ·at r sev.·n il. Peri...,:ın 
h:ılındı:ı11 ço'k fakir o1du0 'U anla
şılan ilrt.1v:mn avucuna b:rnz 
para. ı!oştırnra.k: 

- Ne olur baba! Şu duvo.rın 
dib c çd :elim de bize nıaf,ar:ı 
ve ın~nra •·· k " '"T hakl-Jn 
d bıldikkri li c:;:ı lıca anl:ıtl
vc .. ! 

lkd'. lıtf yar, ar.ne :ı: daki pa 
rnya. bah-tı. Babası tnrafından 
bole !l bayram h:ırdığı ' ıilc.n 
bır c ... s di: 

- ~ tm:ız el · muyum 'ıiç 
.evlat, dedi. O ma.ğnr run e:ckh.ıı 
m~lı b!r hikfryesi vnrdl.r. 
Amma, doğru m r, uydur
ma; rrudu- rbil!nem. Herken doğ
ru' guna. in ı:. Biz de inanır
sak ue im)"hetm~ ohıl"ız. 

Belki de bir 1 r ka?.3.ll-
mı - oluruz. 

tıvann ıMc,wttrtı. ; kkındn 
80'' c illb:ıri de, 
ıner. k s:ırı'nrnuştı. f'iızli i:f ier
en ">"l. eden kitnplnrla d.-.ıu 

ol!ı~ , . nıeğarnyı görmek ynl4 

nl7. cJleı.relı değil; aynı zımmn-
• da. Hötli <l h b'r iş olabiUrdi. 
Fakat dıcluı. evvel mnğnı:aya 
dair veıiJe<:ek es.ıslı izahat v~ 
m~lüınnu dinlemek ki.wndı. Az 
önce kenduf ni fieh...~ beı17.et&-

il y IU 
Salıncakta boynuna 

dolanan iple boğuldu 
J:.'c.nercle Abdi Subaşı mahal_ 

lesınde 1ustlndrrn soirağlnda 

15 ınumnrada turun Alıtnerlin 
bn 'Y d i oö'iu fürrü dün 
s dınca.gmda uvurken nasılsa 

kaym ne' İCP inde salıncak ipi 
1bo razı.. a ge.<.'crek feci bir şu • 
kılde bogularnk olmıi tür. Mfid 
d iumumllik vak'aya el koy _ 
muştur. 

Bu mektuptan anlal}llıyor ki 
bizım aleyhinti~ vaki olan bü _ 
üııı t~.ebbüsler onun elinin al • 
tından çıkmaktadır. 

B mu söylıyeıek Ha im mek. 
tubn \'aliye uzattı. Vali mcıak 
la bu mektubu okudu. Sonr~, 
Haşinıe düııerek: 

-- ~uhakka.k ıki, dedi. Bu 
.mol'tup ger k sizin için gP."ek 
bizim içın mühim bir dclil, bir 
vebik dır. Hak.ı.kat a ıkf'a gör.il_ 
nüy r. Neba:bı bu suretle hnı:e
.kete scvkedcn iuniller yd1.n. 
da. Bunn re?ncn Rtı.raado·r Ra_ 
enamın :Ynmnda tı~bun Racası 
deh etli nüfuzundan, tesirin _ 
den istifadeye devam edecek • 
tir. Bu haris, hılekfu-, cür'etı-iı.r 
ve <' v:k bir prenstir. Şu mek. 
tup biz.mı nay.arınuzda o.-ıun ne 
l r ~·apm~,;.a, nicin yapm~ğa. 
mukl r o'duı?unu göatermtk,<'Ye 
kfı.fidir. Amma Asynlılnr için 
\'azıh değildir. .Asyalılara. bu 
mektup va.YJh biç bir hadise, a4 
çı . tcvilsiz h · , bir emare ver 4 

me.ı. Kil.ti Mnksvel tarafından 
I..ion 'apıı.runa bir ad::!Ill gön • 
der· ·,.,., hu cihet malllnı. Fa • 
kat b:.ı nrl•mın neden gönderil • 
dizı,nı bi 7 d "l'hıılfarkcderiz. am. 
ma bir A · lı bunun da ayrıca 
izahını ister. 

tf; c mesele buradadır ve bura 
tJa k maktadır. Mister Ma.ks. 
ter lx · de rızam tahsil e nc
rek R ador ral"nsı nezclin" nv•

ı. Bu rıt<'ktuptan 
ve lı ntmıv. 1 ru ci_ 
hct .. 4.1 ... ı. .tı r kı 1. z ... t bız•ı 
hususi meı{Ca..ı.t!cre :ılc.t oh uk 

YENi SABAH 

1 · ü ssesesi 
Şimdiy kadar istihkaktm. 

lamıyan!ara kolaylık 
gösteri yor an alda bir hayli içtikten 

~af:~~r:-! sonra gakta çiftetelli oy-
ettiğ:i pamuklu mensucat kupo_ 
nunu her~angi b~r ~heple isti_ narken denize döku··ım;;_f:/erl 
mai edemıye:I'ek ıstihkakmı a _ -y • 

Evvelki a.kganı F.lorya. açlk.. 
ltı.rında bir sandal devrilmiş ve 
4 kişi denize yuvarlanmıp. 
Biaise !ıUdur: 

Y e."}ilköyde· balıkçılık yapan 
Kazım ve a.r.lta.daşı Naci Flor_ 
yada ban5 o yaparlarken iki 
genç kadınla tanışmışlardır. 
Bi18.iıa.re banyodan çıkan genç. 
ler biı· sandal tutarak içine de 
bir mıktar meze ile bir'knç şişe 

rakı alarak deni açılmış ~ 
lardır. A:kşama doğru bir hay_ 
li içerek ncş'elen çiftler san.. 
dalda oyun oynamağa ba§la _ 
nnşlar fakat bu esnada ayakta 
çiftetelli o~an iki kifji san. 
dalı dev;irmi6lerdir. Sandal dev 
rilir devrilmez 4 üde denize dö. 
killmUş ise de ctırafta1d sandal. 
lar tarafından müşkülatla kur. 
tarılmışlardır. 

esta i öyün-ı 
modern bir 

•• •• • • 

la.mıyanlara son bir defa bir 
mflblct verilmektedir. Bu gibi 
vatandaşlar 31 akşamına kadar 
müessese tarafından :v.erilen fiş 
ve nüfus kiğtdlarile müessese _ 
nin şehrimizde bulunan beş sa. 
tış mağazasından herlıangi bL 
rlnc müracaat ettikleri takdir_ 
dP. istihkaklarını ala.bilecekler • 
dir. Dığer taraftan bu parti 
tevziatta müessesenin pamuk _ 
lu mensucatını halka tevzi eden 
bavilerin işlerine son verilmiş_ ---------..-=::ıı3il:ı:ll-zzıııı1w::ıcı:;:;.ZlW!~,,,_,--------
tir. Ellerinde basına '>e kupon 
buluruın lı:ı ·ıler mücsscse?,•e he. 
sap v.erer k &lilkalannı kese _ 
ceklerdir. 

Bu sabah vilayette bir 
to tı y pı cak 

Un halitası ve ekme1t çeşnisi 
için bu sabah saat 11 de Vilii _ 
yctte Vali ve Belediye Reisi 
Doktor Liıtfi K'lrda.rın riyase _ 
tinde münim bfr toplantı yapı_ 
laca.ktır. Toplantıya şehrimiz _ 

okul inşa ediliyor 
Çatalcanın Kestanelik köyün_ 

de mod rn bu· okul binası in .; 
sına 0rlnnmıştır. Ya.kında ik _ 
mal d lecek olan bu binanın ya 
pılmasında Çatırlca Kaymakamı 
Sadık 'l'uncer ve köylüniin bil. 
yük bir gayret ve himmeti ol _ 
muştur·. 

---->uıc·----

nonu g zısı ve 
30 Ağu t s 
b z rlık arı 

Belediye Reis Muavini Lütfi 
Aksoy ile diğ r Be1odiye erkt\ . 
nı ve Neşriyat Müdürü Eşref 
Şefik Ata.bek dün Taksime gi _ 
derek 1nönü gezisinin tanzim ve 
30 Ağustosta yapılacak mera _ 
sim jçin hazırlanmakta olan tri 
bünün inşasını teftiş etmişler _ 
dir. İnönü gezisinin 30 Agus _ 
tostaki açılma t.öreni proğramı 

~~J!:n toprua~riima~~S:. Gece hır51zı girdiği e n huv.ır}annnştır. 

Müdür Muavini Şakir, Beledi - 1 Q I° Ç8f ~ f 
ye lktisad }.füdi.irü Safvet, Tef. . ..., · 
tiş er':eti Reisi Necati ve kay KUmkapıda. Yenıoku1 soka _ 
m kamlar iştırak edecektir. funda 6 numo.ralı apartımanın 
Toplantıda un te\ zian işi ve 3 üncıi katında -0turan Arınan 
fırınların müra.kabesi ile 'rica _ Anaryo oğlunun evine dün ge_ 
ıret \"'ckfü.rıiu ekmek hakkında ce açıkgöz bir hırsız girerek 
verdiği son dir tiflerin tatbik muhteHf. ev eşyası ile bi:Iikte 
şekli 'kararlaştırılacaktır. (1500l lıra p:ırasım ve mut tıd 

__ __.. ....... .-........... ..._. dit -giyecek eşyasını çalarak kaç 

e 
Büyiikada.nın su ihtiyacının 

karşıhı.nrunaması ytızünden bir 
çok sıkmlı çeken halkın şildi. • 
yeti üzerınc vilayet Münakalat 

mışbr. 

~ ücevherat hırsız! 
Bostancıaa Tekin çıkmazın _ 

da 6 numarada oturan Şerifin 
evine dün gece meÇhul bir hır. 
sız giverelc san ık içinde bulu_ 
nan 1 h '8 1nymetin ·r be_. 

Bak ·al dükkanım 
soyarak kaçmış ! 

Balatta Mahkemealtı soka _ 
ğında. J:9 numaralı dü.kk.llıroa 
bakkallık yapan İbrahim oğ•u 
Tahsınin 6ükkinına düıı gece 
mec'hu1 bir hırSlz girerek ıçer. 
der. 2!;0 llı:altk tütün ~ sigara, 
40 adet gaz fjşi ve 'ki tekerl c 
kasar pey:nirile ~ekmede _ 
nan ,20 lira pa:ra~ı niar.a:k kac _ 
mı.ştır. Hı'f'sız aranmaktadIT. 

şibir'lik, bir çift elmas kü1>c, ikı 
elmas y~k çalarak kaçmış _ 
tır. 

V.ekfiletıne bir tezkere gönde _ --------------------------
rer k Adalara günde 300 met _ 
re mık'abı u taşıvacak bir v - nuz ha 
sıtn.nın ta.11 isini i :rt.emıştir. 

Bugünlerde roÜSb"t bir kar.ar ı 
verilmesi beklenmektedir. o 1 • 
Belediyede açlfan imti- r U r {; ı 

ham D8İİC0Si Yetti üer8 senesi yakla.,r:ıycn, J;iitüıı ta.Uihc vcti?crini -nıtıhtelif 
Belediye 'f.t>ftiş Hey'etinc a. o1::u.liar:ııı qb~ ıc şar.tlamudan 1ı~r d-nıek ti.zere her giitı f>U 

lın:ıcak mü( ttişlerin imtihar. .o.iif mlarda o7.:uyuctıZanmJZ<J binok-ulurı kayıt ve kabul şeraitini 
evrakı Beledı~~ P..ei ·i luav.ini bild'1 ceğiz. Berhangı bir olı:ıibtn kayıt 'Ve kabui şartlarmı 
Rlfat Yenal'ın riyasetinde top_ yazeted 118§· 'ndeıı daha OOV"l 'li'fr.mıı. k iativcnler, bize '"Okut 
lnnan bir hcy'et tarafından dün Seırvi ·,, •u:ımına maktu71lcı miinaıat ederlor ve 8.5 lale 
ince1enıni t r. N tıcc bugün bel poskı ,,mlu iV.ı göndcriNcrse "'tabını alırl.ar. 
1ı oıacakt.ır. D - P agoji Ensti üsü C*l 
Kumkapı cinayeti 

muhak me i 
Bundan bir müddet evvel 

Kumkapı Nışanca nda nişanlı 
sı Periha.nı kıskanrlık yüzündWl 
tııüteaddıt yerlerinden bıçakla 
yaralıy.a.r,a.k öldüre.o Sadıkı.n :ıu 
ruşmnsına dün ikincı Ağırce?.a. 
da de\•am edilmistir. 

.Muhakemede ·ık defa tar-af 
ların jddiaları duılenmis ve bi: 
lilıru d a ş itlerin celbi 
jçıu bir ka gtine Wık edil _ 
mistir. 

-- T 
memur olduğu makamın aleyhi_ 
ne hareket etmek ir. Öyle de 
ğil mi? 

Cemçit başile tasdik etti v.e 
"Evet!,, dedi. 

- Vatand.ı.şl:ırım arasına oir 
hain daha kaydetmekle müte -
essirim. l<'akat namuslu insan -
lnr her millete mensup ''e her 
memleketin ferdi olabileceği 
halde namu8.>"'UZ!ar hiçbir mem. 
leketten değildirler. Şimdi bu 
hain adnm aleyhine benim ba • 
rekete geçmem için onun sizin. 
le veya kendisine aylık vera 
Raca hazretlerile kar.şı .karşly:a 
bulunması, sizinle hasmane mü
nasebetlerinin tezalıUrii lazım -
dır. Şimdiye kadar bana göste. 
rilen deliler bu adamın muhte.1 
lif caniyane tescbbUsledn ve 
Hayri Senk H ....,. tler·nin hale. 
fi aleybind ,, ustlerin faili 
olduğunu · :..ı .c.W değildir. 
Tabun Nebah:n Ferhadı kaçır_ 
mak jçin KuruburJc'lan topladı
ğı ne ile isbat olunabilır? M~ 
Hkanın vagondan kaç.ıl'llmasile 
bunların al3.knsını nasıl tesbit 
edOtiliriz? Bilakıs 'Melika.w.n 
Bı ahmnnlar tn'rafından kaldı _ 
rıld~ına ait i~n.ret1er :göfilııü _ 
yor. Elini7.deki mektup .. 

i'll d::ıynn2.Illadı. 1ki elini 
a\'lı .. u içine alarak haykırdı: 

- 1vi amma zaman ge~iyoı; 

Ped goji Enstitüsi..i mestıi<ri 
itıibaıiyle :kiye ayrilır: 

1 - Edebiyat Fakültesi fc]. 
sefe disiplini içinde ruhıyat ve 
pedagoji ihtisası yapacak ta.
le ·ye lısans diplo ı verır. 
B dl,p1 mayı alanlımi dok-
t r,a y.apmak istiyenl !bu im· 
kanı hazırlar. 

2 - FAebıyat ve fen fnkiil
tel.,.rhıde ta;hs.ıl göı:ılip ve o
zun oldukktnn sonr.a Man.rif 
Vekiüe:tinin onta tedrisat mfi. 
ess.es:ıler.inde öğretmen olarak 
çalış cak ta1eb ye pe(!ngoji 

dnkikal:ı.r saat oluyor, saatleri 
gün olacak .. \'c biz bu iş'n içio
d n çıkanuyacaaız. Dünyanın 
en buyuk huk~ ın~ti iki haydut 
ile ba çı:b.mıyncak, :F. at 
nerede, Pr en M lika ne ol -
du? Bunu kimse ar ştırmıya _ 
'Cılk mı? 

- Sakın 1unuz efendim, sa_ 
kin olunuz. Geçen saatler kay _ 
bolmuş değildir. Böyle böyle 
her şey daha a.gık, dahi.. var.ıh 
ola.tak göı:m~e ba.§}ıyacağJ.z. 
Araştırıyoruz. Sebepleri ar.ıı.r -
ken neticeleri elde etmiş olu -
ruz. Kuruburu'la.r size buı:nyl! 
üç çeyrek saat mesafede Naina 
knyalıklannda hücum etmişler. 
Onlar elli kadıı.rdı, diyomnınUL 
Elli kişi hiç bir iz bırakmadan 
sıvışlJ> gidemez. Hatif~ u Hind 
ova.lanndn. ve vadilerinde de oL 
sa biı: geng kızla bir genSf er _ 
keğin ortııdan kaldırılmasını 
hiç bir iz vemreden kabil ola. _ 
maz. MüınkUn olan her şe.yi if8· 
po.cağız. Şimdi Bengal avctlnnn 
dan bir takım göndereceğim. 
Diğer taraftan polisi bütün' 
Brahman mabedlcrine sevkede. 
ceğim. Bu miibedleri aramcı.k 
kolay ctzjlildır. Iı~at baş Brah 
manları iknna ~alı~. Bun1 
la.rııı iki ce t bUlacakla.r.mı ü_ 
mid etmem. !ki gene.in öldiirül.j 
mek icin kaçırıldıkları memıu-

sertifikası v rir. 
Ed®lyat ve fen b kiilfu3i ta

lebeleri için ıp gojj sertifılmın 
t-Odt .satı ~i sömıf.st.ı:den 
başlar. 

T.edrisat., ılk iki .sö~tr 11 -
ızarl. son iki ıısömostr tatbil :ta 
tahsıs edilmek üzore 4 sömestr 
d ~am eder. 

* [ •] Bu enstıtüniin kayıt ve 
ve k ul 1918/'.9;2 
rif ve l 541 sayılı nüshamızda 
intıişar etmiştir. 

bahs olamaz. Hindist.nnda oldü
rülccek olanlo.rın kac..;ırılma.sı ii_ 
det değildir. Cinayetler derhal 
ika edilir ve bunıuı iqin zelıic • 
-0.cu. kemende, saldırmaya kn _ 
dar bin bir vasıtaları vardır:. 
Melika'ya gelince onun Rama -
dor Racası tarafından bil; gtln 
Tabuu Ncbubına veril ceğ~ıu 
heı'kes biliyordu. Bundan dola -
yı Melıknnu1 rıa Ne'b:ıb tnrnfın. 
dan ka.çll'il.tnlo olması ... 

Rahmi .söze karıştı ve tamam 
!adı: 

- Hem .altla ,en yakın olan 1 
ihtimaldir, hem de tereddiitl.c 
karşılanacak ihtimal.. 1 

- Evet, her ihtimale kaı:şt 
biz de harekete geçelım. Bir 
taıaftan polis v-e Bengal avcı _ 
ları dola.cur.ken biz de Haydat. 
abadn gidelim ve Nwmu göre -
rek ona herşeyi anlatalım. 

- Ekselans, ben de İngiliz 
adliyesinden bunu beklerdim. 

Ytiksek İngiliz memuru mis:ı. 
firlerini yalnız bırokruıık dışarı 
çıktı, emirler verdi ve tekrar 
geri dönerek onlara dedi ki : 

- Siz sar.ayın a.nı'halnrile gel 
diniz; öyle anlaşılıyor. Fakat 
ben sizi Hayd ada da:lıa as • 
ri ve daha medeni bir vasıtn ıle 
gönd ccğiın: Hin · un h 
tat-af1na, artık otonıobille, oto • 
büsle gidilebilir. 

ni otob"s er 
merik y iparı dU n 

otobOs1erden 9 zu 
Ka hireye geldi 

Elekt.ıik, Tramvay ve Tünel 
İŞletmesi Umum MlidUrlüfü ta 
rafından Amer ka.yu si iş c. 
dilen 23 otobüsten 9 unun Ka _ 
hir-eye gelmooi üzerine bir mc_ 
murun Mısıra gönderilmesi ka_ 
rı:ırlaşt.ırılmıştır. Umum 'Mu · 
Mnavıni Cel§.J Mısıra hareket 
etmış bulunmaktadır. Um m 
Mudur Hulki Eremin verdi;:i 
ıza.:hata. göre bu otobuslerin şelı 
rimız.e getrrilmesi Vandeı~ fir. 
mamna ıhale edı1mi!'lt·r. 

Bu fiıınamn } npaca.., r 
türllı masraf Elektrik ve Trr1.m 
vay Umum Jı.füdürlüğü tarafrn 
dn.n kabul edilecektir.. Otobüs _ 
leı· g r gelmez Kuıtul~ _ E _ 
minönü ve Karaköy Fatih. Ka 
raköy Aksaray hatları ihdas e 
dilecektır. Bu otobüs1erin bilet 
üm-etleı ı de Daimi Eııc~o ta. 
ra.fıntian hesap erlilerek bır k:ı. 
rara bağla.nacaktır. 
~ 

Ka an ~ çtmr 
çu urda ·· .. ol ~a 

h ! •uiu 
1 

Bnııdan bir ay kudur ev\cl 
Kart.ıla 'baglı Bu.1UH'.hı kôyiln _ · 
den Alı ı:;nıınd~ bir ı·encber tı:ı_ 
ta.nbula oteoeri n.inıa'k i<;ın gide. 
oegmı ooylıyer k c\'den ~ık~ 
ve bır la.ha dônmc111foti. 

İste o zamaııd~ıı beri Kartal 
jandarlll!lst tanıJınıbıı ailesinin 
nwro.ca tıle <>ril"lmakta lan ~li 

J• dnnn<1.lxr k'U'Clf ından Çn 
muf'l.ufr :1 n·ı n mahalde bfr ._·ı 
ku:ı ı ölii olarn..k bul n 

--o·---
üş -

halde 

1 Tücca pa ab 
1 mal ge irtiyor 

--
o 
o.ıs 
{).20 

12.00 
19.51 

- .,.., '-'·- :.01 ~ 
""' ı 7.0l 
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. a la anbeıi layin. 
ve hönıilr 

Vapuru tcaçıran k pta 
• "'i odun osnd 

r t(: 
o 

e 

tes ·ı edeceknıişl 
_'J?iğcr taı-aftan Ofisin getirt

tiği odun ve kömürlerin yalnız 
liıcpıutinra satılması dil ı.inül
mektemr. Oiı.si111 yeni teşokkfü 
~~ unıum memurlar koopera-. 
tifinc verecği odun ve kömür
lerin taksitle .koopcrntif fı2.ası
na ~a ı münasip ~ı ·ı
mcktOOir. Bu husın1tnkı lor.:xr 
b~giln kooperatif mildlirü Hay_ 
rı Araboğiuna bildirecektir. 

fga .. ~s 
- B:ıı; tarafı 1 incide -

b!r deme t.e öyle d"miştir · 
"Bütün tanhhiitler ıne sadık 
l~ ve mutlak bir tarafsız 
lık siyasctı takıp etmek sureti_ 
le ınemleketımizin harp dısınd.ı 
kaimasında.n sevin~ \'C b:thtıy r 
lık duyuyorum . .,. 

Bay ör. 
Lo ya v roı 
Londra. :t.1 (A.A.) - Rusya 

ve Orta.<;a :kt.a ya.ptlğı seyahat- , 
ten İngiltercye dönen Ba~'w'cltil 
Ç<.irr,il bugün Loudrayn v~r

~tıı. 

-~ 

Limam yine mUttefif< 
ta ·yarn erinin alunlarma 

yeni hedef oitlu 
Londra, 21 (A.A.) - D;.in, 

füttefik ~.alcı ın Şınal batı Al
n oyada Emden şehri t'lfil'
ruz etmi'?ienlir. 'rwıınız "elen 
ucakl:ır iki \~cli.Qgton bomba u
ç ~tdıt'. Bunlar b; lutlar ü.,tün

en bom.balanııı .atm.ıılardır. 
İngiliz !&'lill.ği 

Looora, 2-i (A.A.) - Ha.va 
"e dahili enıniyet ı zırlık~tı:n-

11 m.. terek tooliği : 
Dün akşam .az sa}•ı.\a d,Uşnun 

~.a.ğı lugilterooin ~u :ıı. 

r Z•Jya ni geçnuştir. Ba uçaklaı Mıd-
----->uı•---- lans üzerinde geniş b ı· sı.ı.lia 

dahilinde dağılmış \ r kaçı 

~z la y r 1 g s ''Ya _ı _ ı ınmıtcrenm şimaı b,ıtısı k~-
u lJ ~• J.lii. 1 dar u.wıumştır. Bu b l Wnn 

Kudüs 24 (Radyo - S. 22.1) _ s.a1 tar.atı 1 ın~lde - muhtelif yerl~riı:~ b . 111.1 a-
- Brezilyanın h ltun t me .e kruia ·· tahk b'r tılınıştır. Çogıı ak u z 
zi olan Rio _ d J eim'da, alıncı.ra • · r mus ~em 1 miktarda insan a lmvm \•arr11r. 
ilk defa olarak 1$1klnr si:indjl • me-. kiı ellcrınde tutmaga mu 

1
-: Hafif maddi ha rlıu dn ol

"iilmüctür. ProJ·ektöılcr sabah . V.l.ff - o!mu.~ır. Bur.ıd~1n muştur Oç dii an uoağı tnh· 
• "' Alıruınlar teqhm o1'nak z rıuıua . ~ırlj' i tir 
Jant kadar t;;ehrin &."'!lın.srnı ay. kn lmışlardır np '""• ş · 
dııılatmışlardır. · ~atanpet'\~r kıt'Haı· Hlyuc ,.;ı::ı.;..~::a:m-~...::--:-=:31!1~-
Abzıasker şubelemıe binler - ırini de zııpte.tmillt>r \':' ~~k I 

Yıo.ran.: A. C. S .. rc IJ 

E welki akşaın Köprü .ı 
Ad lam barck t 

Ankara. 24: {Ra_dyo Gaı.et:e - DcnizyoU n İdaroslııin bir ' 
si) - Hiudistno.da durunıun .... -1 t.u:hnf ı...:_ 

""uJ pu. uıA.la wı- Wlk'a alın 
.sükfuıetc doğru gittiğini sa.,.e_ Muayyen v~de fü>prü J 
mi"tik. Halbuki Bo yda. Y -ı kalkan vnpur Sar..l)nı.ırn 
niden bir takım nUma~er ol_ gelince birdenbire ~ ri dönm 
mu§tur Bu sabah yüksek malı I ve bu anormal ~v~t'n seb b 

. · . ~ merak edenler ogrerı ler 
kemenın ~uu kapalllak ~e vapunın k ptanı acele v · 
iç.eriye gınlmesme mini olmtık bir iş için dışany ı çık 1 
maksadile, m.ahke e mo .dn kaptanı ' u · 
doem y&a çıkmış olan talebe mk gemıyi h ı ·et f t 
grupları polis tarafından dai!ı. Fa.kat Sarayburnu b ı 

., ca kaptanın gem de nl 
tılmış v blrkaı;ı yar.-......-."" - ğı anlaşılıru.q ve bu Vlk. 

tır. pıır gen d'.1.Zlm~. Be "i 
lln.hkeme binası y lnnında uı ki b ı mü<l t .zaı fm k ... 
kııUaı 1 ve halkı dışarı cık - ı tan b r , nd la a Uıyar ak va, 

avu 1 ro yet m :;., yolculaı ,ul t ın 
maya davet edeıı bey" nıuune -:: • ve gemı de selerme u \'J.m 
rin tevzii es.ııasmdıı bır kn..c,; ld~i , mi .... 
tevkif edilmiştir. l * 

K:alkut.n Univ te ı · 
mı.ş .,.e profesürfordon ikısı t!? 

kif cdJ!mi~tir. 
:Madh ~·da n sreilil n bir teb 

hğ e. G:umartcsi giinu b ':er - ı 
de luırı khklar ~ıl lt~ bıldirıl 
mekte<:Ur. Bir verd~ polıs, h l 
la -dağıtmak i in at açJT1tı.k 
mochuriyetinde ka.mı~tu·. 

Bütün b ı 1 ber t'f' im ıı 
Hlııdi tnncl.-ıkı 1rat'!": lık y.ııs -
~n bir h ld<: değll u 

dır. RUSYA'DA 
ce gönüllü mtirac ut etmi~tir. miktani ga!ti t ic get.:tnnış 
Brezily ııın bugün umumi s - ıerdi». Vatanperverler temmuz 
ferb<'rlik ilan etmc,,;i beklcniyrw. __:::.:_:=~==~~~-----------~------------

Rio _de_ Janeiro 24 (A.A) mm~~;:ı::;~m~ı:;ilı:rı'!!!!~!:l~ - Baı; tarııfı 1 ı.ncıde - - Son 24 sa t 7.:: fmd Br ;tıl s 
mektl. dır Ru~ ar burada yeni \'D. kıyısı acıklarınd!'t ti<; d tŞrnan 
nlC\.ı.ılere çekilıni~lerdır. !':il'I _ deni,:altısının b:ıtırıldığmı Röy. 
hngıad •r ' d ·tıı b teı aj ı bUdırmek lıı. 
muharebe u am etmcklC'<lıı. MitTrEF'tICLER MEMNUN 
B'r Lon ra .ı ıb riıı · gor Rt.::. L-ondra, 24 (A.A ) - Bütun 
b. Pıya ~ve • ozn aı _ Mütt f mı:U U B l.\ uın 
sında a't'nz.i tl'c ketmı .1 rcİır. harp iHLunı m ~mnuniy ti• k.u·-

SO\ Yl~ TEBI f(:;l $11.am :rdıt. 
lwsko a 2t (A .\ > - c •c ~;;;;.;.,;._,..._,..,.~~llllll!llij~~-

~aıısı ncşredıleıı Sovyet tebH _ 
gine ektir: ı 

Kle kya 
ler devam 
hırı mevzıl 
\;c bırcok ı 
miş tıiır. 

'Kl tskay 'ntn cenup 
da nehrin gedt nok nhıı ı 
cthı r · cı•r • -. e. _ 

si) - St::ılirıgTa.d şr-prıniıı ve 
Volga nclıriniıı ô.kibctını 11 yın 
('dece bUyilk meyıhn muhatc _ 
besi ba..~l:muş dcmeklır. 

Birk.ac nokta Don .ıı hri_ 
nin g il.m i Ru. laı ı m işlcül 
bir duruma d r clc demııı -
ın-. . ZII1 

Eğeı· bu geçen kuvv tlel' öbür 
ta fa at.1.la.tn.!1.1.l rsa v hut 
durd.!.mılam a • kuv 
vetleri Vôlgayı geçmek m1.-cou-

ınek edir. Alman t:ınk ve piy.a • 
delerinın nehrı ı.. emeğe mu va f 
fak oldugu bir k~ ım A Sovy t 
kıt'aları, dü-unanıı knrşı ~iddct 
1i mulıaı er 'ermekte lir. yı 
ne KleL. kay t'nın cenup do?hı 

riyetinde .k.~~cakl r hı. fuSfm1 scnm lmponl.ı ~u... , ıt ptlnn;\'.ıcaktır. il: lkıntt7.Jll f'mriae in!allle ıu11uwu 
Don nehrını geçen Alnı.an · 

kuV\~tlerinin Volga boyunca ı lanhr: 
forleuıclc istiyee~~ .~j: bu km•.- t!. ahçeka ey ğl unda b k:ı b r kısı a &>vy 

kıt'alaı ilt.> bir ltalyan tiimenı a 
rasında çok karılı bir muharebe 
olınuş ve i ı_, . türnt»linın c..-n 
az ynrıru yok edilmiştir. 

Kot.el ·ırovo'nun · al doğu 
sunda Almanlar bazı kesiml ı. 
de ağır k yıplar pahasına iler _ 
Iemeğe u •affnk olmuşl l'dtr. 
Yiizleroe Alman öldürülmlistil .... 

Kra r'ın cenubunda kan 
lı bir m ı be devam ediyor. 
Kr,umodar'ı.n cenup doö-u u~d, 
kıt'alanmız üşmnn tank vem~ 
törlü piy. sıne karşı miidafaa 
muhareb rine devam ediyor. 

Ankara 24 (Radyo Gazete _ 

E 

v Uerın ôıu ·ıne un go 
r.ülmüyorsa fikrimiu:.e y pı ~ _ 
c,aJc bir şey kalmamıştır. 1 

Sovyetler i~n ya ıl cak en 
iyi hareket, St.tlingradda az 
kuvvet bırakarak hüyiik kuv _ 
veUeri ~imale çckmektır. 

Moskova 24 (A.A.) - Mos 
kova radyosu bugün, Vladivos 
tok limanında büyiik bır faaii 
yet haberi vermekted·r. Dok 
amelesi, fasılasız iki ekip hn 
linde çalışmakta. ve gemileri ya 
rı yarıya az bir z mnıı z1rfında 
boşaltmaktadır. Bir geminin bo 
şadlması için sarf edilen zamıı n. 
dan 78 saat ko.zanılmışht'. 

Deri ve Kundura Sanayii 
l - l\{üess~irm Dcrj vc.K-undura Fnbrtknlarıu~ daio.ll 

N c 
2 - Verilecek: ücret işçinin kabiliyet ve kudrctıne ı:ore gundc 120 

kuruştan b ar, bu ucr-ettcn başk:n fcvkııltıde zamaııhu:: motısus % 25 
znm ödcneoek, ayrıca <>ele ycme'<i ve i~ elbisesi vcrllcccklır. 

Arzu edenler 2• .Ağwtos ıPıu:ırtesı -gününden 8 Pylül Salı gwı ll' 

k her gr ve 10 Eylfi\den 19 Eylfıl.e kadar Salı ve Cnrs:ımb:ı gun

lerı Carııknpıda İsiaolrul Ay. kknbıcılar Kooperatifi er kezinde Fubı ı
kamız ınilmessili Sinoplu .Mclımet'c müracaat elJnelcri ilAn olunur, 

lstanb11l·Deniz K~m tanl ğında 
1 Deniz Llaest ve Dcuiz Gedikli okulwıun kaya ve JrobUl inilddeti 

2 - D n z l..iseaiııe kayıt olwıan okurların 27.8.942 PerflClllbe ve Ge-
d idi Okul n.ı ayıt olunan okurların 28/8/942 C' "mti nokstın ~-
lar nı t ıy ili 9 d K mm Getl rln bulunmaları. 

Kapalı Z 1f Usulile Ek i e ila 
Yozgat Nafia Müd"~ı··@ünden 

l - Ek ııt.ı:ueye konulnn ur 
Ym:gar Surı;.ın yolunun Ş • 1 r d h•lınd 

kuruş kcŞıflı p rkc • Uiı 

2 - Bu e • t 

ları Iiizıwdır. 

.A.. -- lhıUc tarıhinden 3 gun 1..\'\Cl 
ocklennc dair vıl.ıyctten 'csıkn alrntıl..:ırı. 

B - tmıaat başında d imi re!te bır ın hc!WI \"ey frıı . . 
ı:ıı eb ı -

buluııdurulmnsı. . 
5 - Tcklıf mcktupl r;. 3 ~ci m dd e y~tlı saatt ı bır ~ant e\-velı

ne kadar D .. m~ Encumeninc gefr·l~r kene: men rt'l l .ne bır m l;:Quz mu 
kabilinde verıloccktrr. P. a 'le un t' l e!ct •plar mhnye .3 unc 
mııddcdc yazılı saatten blr t C'l\ e k gclrui. .olması 'e dı& znr-
fın mühUr mumu ile iy,ce kap tı® 

P..osbda o.l.uı g~ıkınelcr kabul 

lstanbul Nafia Müdürlüjj. inden 
3.D.1>4~ Per~cmbe gUntı saııt 15 te t tanbuld N3!ıa 'Mudurhlgu. Eksilt-

me Komisyonu oda (54911.70) füa k ü badelli Manbul K.ıdırgn ta-
lebe yurdu blnası trunitl açık ckı-iltmeye ulmuşt\lr. 

Mukavele Eksiltme, Bay~nd.ırhk er. genel, bu ı..ı.si fenni B tnomele
ri, proje hülbsasiylc bunıı mutclcrri dığer evrak daır 'ndc görülecektir. 

Muvakkat teminat (412) Jlrn (10) kuıuftur. 
1steklllerfa en az bir teahhüttc (3000) lirahk bu iş bf.''1 r ı~ .y:ıptı

ğına dair idareler.in<kn al.ı:ıuş .oldugu Hısiknlam i~tınad 1 tıın 'V l r· 
üne mıirııcaııtln ek Utme tarihinden tatil gUnleri haı.ç (3) ı::u., l'' 1 ııl .,_ 

1 - S<i~ H 
2-öıtı:n 

tır. 

3 
sırdıı . 

4 

bılh 

2
5/8/942 gunU a1'iamına kadar uzatıımı.nır. t 

( ) m • ehlıyct VC'9f2 yılına ıılt Tic:ıret Odnsı vesiknl:ı.riyle g•lnıcl ıı . l8ı'l6l A 
ır r 
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- Ne ·mçım pehlivan bu?-ı ibir çengel dokunmasına b:ıkı-
Tutiu~'1l bıle belh değil!.. yordu. Çalık, Cazgır da tc:Ja.~ 

Kanbur ~man, usta bjr peh- düştüler: Çünkü YörüğUn kar-
lıvan olduğu içın YörUn-Ytin ne §!Stndaki Kanbur O:;mnndı. A-
l>cl b r pehlivan olduğunu bi- dama kolay koln.y çapraz .sıyırt
Uyordu ... kur bir çocuk oldu- mazdı. Ahalinin safları içine 
ğun;ı knru ıd. Kendi kendine dü§erek mağlfıp olmak ta var
ymc SO) lenıyordu: dı. Seyirciler, oldukları yerler-

- t lan barut da mı?.. Tilln den ayağa kalkarak meydan ~-
ihenf .... mışlarch. Yörük tam seyirci 

lın ı:ı<' \ n hır iki daha en- eaflnrma beş on adını .kala bir-
t>e defu>tirdıler. Yö~k Ali, yi- deubire çaprazı sıyırıp dbndü. 
ııo o\ le ıızıyetteydı. Aynı zn- Bu fuıi dönüşle bera:ber, hnsmı
mand cm dımdik d~!yordu. nın önüne çöreklenip oturdu. 
'.Ayugını da haı mının onune o~- Yörüğün bu hareketi bir anda 
dugı... j! tı cılıp da_yanuşb ... Hıç olmuştu. Ve, Yörük, istediği 
c,:t na t-. '<Jktu Cazgır. gozle- vakit bu, sıyırtn'layı yapardı. 
r·rc ı m ~ hc)ecanla Yörük- Çok tchlikelı bir sıyırtma ol
Jr lü nbur Osmanı kontrol edi- makln bcra her alısmı tı lnsi
yt rdu Ç. lığın k~bi o derecede yaki bir hal ile y;p:ırdı ·bu o
atnı<Jl'(l k. )erınden .fırhy~- yunu. Kcınbur Osman, ha-:mını 
cal J:;ın.vcL Kcndı ke.~d~ne mu- birdenbire üzerine hızla çeke
tcmnd 'en okuyup ufluyordu. rek getirdikten sonra böyle 
Nıhı yet C. zgır:. . . mania teşkil edecek bir 8Ckilde 

Ç!il.k, nınkının duru~- altına yatınca, boşanan K.ıınbur 
n g ruyor musu'?' ?.: Ifa~blıru Osman. hasmına çarptı. A v:ık-

iU· l lae a' amak ıslıyor... Ba- • .. 
'k l Kii o tr Uızng~ a dilşecek l~ hrumıına5~tarak, başı uzc-

ım · nne uçtu. Yaruk, hasmı uçup 
11 

bak giderken kıçı ile de sıkı bir kıl-Ben de ona ·ıyorum... l' b 
Fak:-. .orku~ orum. Çünkü Kan çık \'Unışu yapmıeb. :.nıı ur 
i> , • bı.; alıdır. Sonra fena ka- Osman, havalanp uçtıı. Beı ekct 
))(.r. J\urtar..maz kendıni .. Bun- versin ellcıi üzerine Jüşcrek 
lı:u. Ke .ı f>mi filan bt:n1..e- tepetaklak atmaktan kurtuldu. 

J.."'alcat kaçamadı. Knçnrken Yön czleı 
- ı:>. eı amm .... Ne ol~a Kan- rük Ali, hw.mına yetiştı. Kıs

ı unın dr solu yoktur. O da sağ pet kasnağımlan yapı~arak ö
ı..ure~:dır. Yalnız o, değil Ya- niine çekti. Kanbur Osman, a
kr~cıklı Hasnn da, Mehmet Mol- fallamıştı. Ne oldugıınu sa.şır
la <la h('psı de sağ güreşçiler mıştı. Hatta, manin.ya ~arpıp 
bunlaı. kılçıkla ha.cımının üzerinden a-

- ı •ur bakalım, ne olacak? şa.rkcn gözleıi kararmıştı. Yüz.. 
D1.:111~•c kclmadı. Kanbur de yüz yenildiğine hii\r~'lıctmi§

n mJ.n, kücük hasmıM ~inli. ti. Çünkü bir an idnde aklı ba.
Şıddetk ~ireşi kanştırdı. 1-:ten şındu.n gitmişti. 
dıl}taıı budamalarla hasmını Kıuıbur Osman, kendisini zor 
.lı< zmağa koyuldu. l!"';lkat Y<Jr-ük topladı. Ve, döncıek derhal 
Al .. derhal sola girdi. Has.nını hasmının kispet kavramu.smı 
1;old:ın girişlerıyle Hk elde boz- budadı ve, kolla beraber ayağa 
du. Kanbuı Osman, . isi ç'l1~tı. kalktı. Bu, ustalıklı hareketler 
J{uciik hasmı göründügii gib; o kadar ani ve ş' ddctli olmuş
dPğıldı. Giıreşe tam k:ınaı'3.i3\Il· tu ki herkes heyecana düşmüş 
d: girı~.__mlu. 14 .. akat iş kı1.ıı-;mış tii. dstüste ha oldu, ha oluyor 
oldugundan Kanbuı Osman. av:ızeJeri yükselm~ti. füinbur 
l'ı.ısrnına ç.a.ııraz toplıyarnk ~ ü- Osman kurtuluıı ayağa ~alkın
rudü. Lakin Kanbur Osmanın ca Yörük, hasmından a~'Tıldı. 
çaprazı bt·~ ndım sürmedi. Yö- v~. çırpın.arak bir nara savuı·-
1 ük Ali, hasmının çaprazmı du: 
fort.ten kol ~e<:irerek söktü. ve, 
gır1J11i;"lmi dayandı. Bu. imi ~ö
kiıı:ı vı.;, u~t.a.Jıklı hareket Kcı~ı
bııı· o,, mana ilk dersi veı mış 
oldu. est.-ı pehlh"Snlar da iki 
pehlı~anın biı-b:ılerinc ne yapa
b let e~ini a 1ladılar. Cazgır, 
guldiı. Ve: 

- ç. Jık. nas:ı söktü ~l!.ı ~ 
gordu.., ın iı?.. l: aşa.sın Yoruk ... 
Vallah. Knnbur ona bir şey \·a
p.ıınaz. .. 

Sus! .. Aman sus! .. Fakat 
c k guZRl 6'>ktU. 

K:uıibıu Osman gibi bir Jıt"h
lıvan 1;ap1'31Jnın biiyle sükiilme-
8ıne tallamıoul edcmczdı. Kız
dı Yorüğü bozmak ve muhcik
k~k t;apra.:r..lil acısını çıkarrn:ıJ. 
i<;ın t.ekrru dolıı di?,gin ve St.rt 
bıt caprwı tlaha topladı. Sur Hi. 
F.tkat nihayet altı ye<.lı adım 
t!Hl<'lbildı. A~lan Yör\ik, ı..ııta 
ve. mtdlıı hn!:mını gorülme'.iik 
\nr vn başa aldı ve, bozdu. Ç'a11 
raz.i da söktü. Kaııbur Osl"l'rn 
deli <livnn" olılu. Yôrük .Ali, has. 
mrnı deıwmıQıi. Onda kol'k:ıc.·ak 
lllr ı;;cy ( hnndığını aeroi. Ça.ı>
ru7.ı ldrjkf'r soknwz çırpındı. 1~-
1.f•n b·r mlı n savurdu: 

Ha)da ~man ağa be! .. 
T .ı.ıwur bu nirayn bUsbütün 

a<;nlı•di. Adeta alny ediyor,lu. 
&ıllı a da meydan okuyordu. 
Tf>kraı giireş e~ eD8Cye gcl
tJı. J(atlbur Oı;man, inatçı bir 
adamdı. İlle dedıgini ya)lar.tık
tı V", Y ôni'k Aliyi her ne pa
lı:ısınn olursa ohmn çaprazla 
boza~AkU. Tekrar bir çapras 
d~ıha altlı v~, yürüdü. Beş on a
dım Rı nra Yi>rük .Ali, bu, çap
:nı2.> cfa ügıten budayarak a.çU. 
Vt' hııAAunın gırtlağına dayan
dı • Hı,ııdaıı sonra gü~ kudur
nıuşca.~ına kızıfJDUŞtı. Jlti peh
lJ" ;~ı bıı1m mc girmişti. Mch
nıd M"lla 1le Yakacıklı Kel Ha
ıs:-ııun gure~i de bundan aşağı 
dPj'İJ.ii 

J<anbuı 013rnan, kü<::Uk hag.. 
rııının ü tiısU? kendisini bozma-
810" fena baioc . inirlemnişti. 
On b.ı lı:ı c:e :;cyirc\y0 reul ..ıl
m .ı, tı Ne )f1.!,lP yapıp bu •• c~ 
cı ·~ ül~ın~ nlaı ak f'.mı~lıydı. 
K::nbur fnmau. bit' iki giri,.<den 
ti( n".1 tekı nr h:ienuııa ~apraz. 
t,rırd. V~ l·mıYetic sUnfü. Kl.ll
b.ır ın bu, seferki çaprfi.Z\ kor
ım ı~tu. H:llIDUill iyi bağlanuş-
1J. Çaprazı, rı~ budama~·a, ııe 
de , • :ı b:.ı.ş gelebilecek şekil
rk d~-ildi. YöA iik Ali, hs.~mmm 
iyı b:ı· çapr~ bağ1ha cfüştüğ~
uu anl:ı.yı.ıt\3. ona ınal!a.reUeı_:ı
nın en m\füemmiılini yapma.ga 
,karnr ,·eı·dı. Belki de hu, yapa
cağı oyunla haammı dR. yen&
b lirdi. Ra.nımr, h:ı.smını dolu 
dızgin süıi.ıyordu. Öylc-Oir.e sür
dii kı, mcn<Uanı bir b~tan bir 
)>a.qa çğncdller. Ahali, Jıeyec'lut 
dn. a" " kalknuru. Her}ı;es 
y,, .. -ti k rrt.ulıLcak d~:,.ıe bek• 
ıe:-~A k t u a.ına:ı1llflt. Kil~ük 

- Haydi, maşallah O:.man ! .. 
Osman, kudunnu~tu. Çılıı-den 

çıkmıştı. Naraya filan mukabe
le etmemişti. Dişlerini gıcırda
tJyon.iu. Yörük Ali, beş un ııdnn 
açıldktan sonra narasnı atarak 
h;ısmmıu Uzerine çırpınarak ge
liyordu. 

Kaııbur Osman da, r.ırpınıp 
hasmına doğru geliyordu. Bir
biı·k>rine dfüi. beı:, metre kal
mıştı. Yörük Alinin .birdc-n sü
züldiiğii görüldü. l{anbur Os
ınaııın topuklnnnn rioğru indi. 
Bır anda iki topuğu l~line gı c;ir
mL'{ti. Ka.nbur Osmanın r,öziini.i 
açıp kapamadan evvel ikinr;i bir 
belaya ~aplanınıştı. Gidiyordu. 
Nitekim Yörük Ali, has.'llımn 
topuklannı çekmişti. Kanbur 
Osman, kalı.hı kalıbına sııtü .. t.ii 
gidiyordu. 08man, derhal dön
dü bir sıçra"\'tljta sekip kurt•ıl
du: }<;~er baika bir pehlivan ol
mu~ omaydı, muhakkak ye:ıilt 
düşerdi. Bu gibi oytınlardan i
nen kurtulmW5mı bilen Osn • .uı, 
bir 1:;1çrayıf}ta ve, dön~ 1len
cti:ni kurtarmıştı. Yöriilı. .ı.\li, 
tekrar çırpuıardi )>ir nara da
ha sıwurmu.ştu: 

- Hayda. m~llah be' .. ~ 
Kanbur Osman, rezil oldugu 

kadar Olmuştu. Üstüste kepa
ze bir hale gelmişti. Kil<:'.ik 
hasmı ma.~karaya çwirmi;,ti o
nu ... Bun.la.ruı t;optan IA!lllllll ~ı
karınak li.ımıdı. Fakat acunnı 
çıkarayım dedik<}e h~nın ~ 
yuncağı oluyordu. Kıt.Adı kendi
ne dij,§lindü: 

- Ulan, bu ne beli imli oo? 
J>edik\erindıeD beli Ç«'Uk ! .. 

Yörlik Ali, hasımını bb ~ye 
benzeteoeiine emin bir tanda 
güraşiyordu. Arhk hiç korku
su kaJm.lmlŞtı. ÜO§, ~ hiç 
korlrnsu yoktu. Fakat tehlil.e
Ji hasmını aııla.yıp diuleyin~eye 
kadar üztllmek vardı. Karl'tır 
Osma.nm ne okluğu artık 1cen
disinca :malUmdu. l{anbur Os
mamn sinirlendiğini, kcnd'.,ini 
ba.sbrm&ia Bft\'{l.Ştiğını see.ıois· 
ti. Çalık. &<>yleniyorou : 

- u.u.ı .. Kanbur fena hal· 
de sinirlendi. Aferin oğla.na! .. 
Ustüst.e mıwskara. etti be!.. He
le şu ç.a.pr'82 sıyıı1.ma.sında . 

- Dur, bak, daha nıeler gö
receğiz ... O, Kanbw· Osıııana 
daha çok manevralar yapac.P.k. 
Fe.ka.t sana. bir !fCY Wyliycyim 

• ? '7'~\, Ali 1><>''huk yen~k 
mı, ·'-'AUA ı ~...., 

onu ... 
·- İnşa}Wı! .. Hiç obnaz.sa ov

lan wımki ~reee rahat kaı:r. 
~. On binlerce sevirci ya I

raz Y öcUk Ali ile Kanbur Osn~a
nın ha.~acauıru QC'kmıyordu. 
Molla. ile Y&ka(ıldı Basanın cıa 
güı.--c \leri Upkı .aynı iCil. Or.lar 
dn biri»rini bozup duruyordu. 

(Arkası \'ar) 

12345678 9 
1 r 1 •• 2 1 mı 1 
3 1 l 1 1 
4 1 111 f.lı 1 l•I 
5 1 1 1 ., 
6 l•I 1 
7 1 1 l•ı•ı l•I 
8 r ··ı 1 

9 • 1 

SOLDAN SAÖA DOGRU 

1 - Dayanıklılık, 2 - üzme -
kurban, 3 - Şimdi - Uzerıne ote
beri konur, 4 - BC!r::ıbcr - Akıl, 1 
5 - Ölünceye kadnr borç, 6 - Gu
zcllik, 7 - Bir denizimız - Aks\ o
kunursa bey, 8 - Ayrılık - Mer
kez, 9 - Erkek - Hedefe degrnc. 

YUKARIDAN AŞA<'.;IYA DO(;RU 

ı - Ön<'mli - Fc;;t,\nldc oynıı
dı, 2 - Ölmez - Trcn.n kalktığı 
yer, 3 - Fırkalar, 4 - Sonuna '1 i
Jtive cdılrsc loka'1t. - Zamir eda
tı, 5 - Kemiğin kılıfı, 6 - Mahc.ııp 

olma, 7 - Aksi - Su, 8 - Bir mcf
uı - Ne olurdu! 9 - Yeter - Trra
zıle veya baskülle olçmckten emir. 

- Diinkü bulnuıcanın Jıalli -

12345678 9 
1 Y El.R'"r"°l • M A L 
2 o rıo n FıA I D!E 
3 KIEIT E N'll s,u s 
4 OIKI• s AıB AH• 
5 Hı•lRIE M'A Fli!lll 
6IAı°MI1 ıN • H' 1 ISl•i 
7 M AIÇI• ı ç RIE •! 
8 A 1LIA!M ~ E •IS ~· 
9 ~ a\MI l IMı•l• •.Kı 

Milli 
oyunlar 
Festivali 

YBNI S-ABAB 

..... . . 
A.LAlllll SEMAIWIN 

B u lıer ıgtin lmllanılan b.tr iba..ooir. Fal.:ı1. 
alfıhni ~:\', tetkik ıedc-J'SPDh 8D{'l\k 

~·edi n-nk hutursunuz: Mor, ~~"it, .nın-
\'İ, yeşil, 8&rl. funıncu \'e loımm. tngiliz ho
ya n1iit.-~ ~bununla !kıy&I" Wlilem!~·e
cek :mii.1antd ~ ırenlOOr ıdaba. temin oet

mekredlr. '.Retak, bo~·a. ftil"Jdinde giiD\ük haya

tımızda. giydiğimiz, lnıllandağumz ''e hatta 
)ed'iğirnfz taemftt ~ her f")'de ~er bul

maktadır. 1856 \"e 1897 ™*»cl:&ııri. ara..-ında 

W. H. Perktııi '\ııe A. G. GJ'l't'.11 'tarafmdan yap1-
lan fütirahuın aetitt8i , olarak TAMAMİLE 
1NG1I ... TERE'dt DOGMUŞ OLAN BOYA SA

NA YU bugün \.M llA)'aeta l'elllder ilt11hSDI 

lf'tınftlteclir. Moclrm boya ;niifwıh89'mı iy1 bir 

.harm&D\a, lııutalann lıbı ~dtai balmıMta.dır. 

Böyle .bayno:t ~ n6tarda lıP.yn ............ 

~ '*-tndll'. ~ 1Dı8dr' PD •,.._ :nuk· 

~ ' e ...... ~ ..... da lıımdine Jnab8US bir 

BÜTÜN RENKLERi 
ğlne lr:ıh'tllM mık UıtiyaıcJıu ortadan 'kaltJn .. 

mamal.t.a, fakat lnıllandı;~umz :n"n1<1t•riu p~r

lnkhğmı :l7.altmokfaihr. İngiliz milletinin 1ıii· 

1 iin er:keklf'.riy:1e hinleroo lnlduıfan "kara or

dusunda hftki, tayyal'eClulrte mavi,, •lt•niz 
kuvvetleriyle >nuhtelif bi\il hb.metıe~ tms u 

lacivert ;renkte liiniforma giy:rnıektl':lli~r. Her 

fiirlii malzeme liZt'riıle ~ apılacak kamutla.i 

ic,:in biiylik miktarda \'f' cln.~tc boya. lfwm

dır. flairelet'de ~·azı nıaJd~i ferldi, karbon 

ka.ğtdı, maU>an nıful~ ve poota puluna 

ihti>'tl(' nrclır. lliç bir lJM'ııOıStıo:ıt Hana.)iİ 

bo~'1\S1z J a.~ıyam81'.. İhüJıı~ '.tistesi Uant

lı.ye \wthlalar. Jlup ~kta• beri 

İngiliz bo~·a i1888~1i tam :raıwkmula c;a

lı,~a \·e . ''Hıu-bin @iairi' ' olan ihra

('8.t tican'JÜDin ~h~~lannı karşllamak ic_~n 

Hlir'atlo tnkişaf ~r. Hel' aerede 

nmk KÖl'İİJ'8Mi:.r; fogtliz hoya naüt~hltJ'(.-ıı-

YaO 
fiyatla 
dDşOy 

göStc:rm.iş ve 300 
ğı stılm.ıya.n Trr..bzon -~ 
kunışa. dÜ.<]InÜştür. vuı; 
denizden şehrimize ge_ 
vapurla mühim miktaİ'd' 
zan yağı gelmişt.ır. Bu 
fiyatların bir miktar d 
~ceği kuvvetle talı 
mekted.ir. 

Ayrıca geçenlerde ~ 
piyasasına gelen D 
yağlan 345 kuruşa k 

1 tılmaktadır. 
Diğer taraftan bir 10 

lenhc·ıi şc,hrimi?. p·, 
Urfa yaı,'l. buh•nmattı 

Aliı.kadarlnr buna scbi'P 
geçen kı:ım C'Ok şiddetli 
vamlı ohnasıntlan Urfa 
valisinde hay\'a'tlların 
uğıadıklannı ,.e bu su 
ni yıl ) ag mahsulün Un 
olduğunu, bu vnz:yct k 
da Urfad. istihsJl edılt 
ların dahıle bıle kafi 
rek diger 'ilayetlerde~ 
lıal e me.k mf'<!'buriyet ı 

l nacağını s ·yl"mekted rlt 

1 rnğeı taraftan şeht r.ı 
yasasında Turyağ fiy.ı 
kuruşa 1mdar yükıf(' 

Şcllrimi1...d bulunan 
fabı ikru;1 müm..:'l:>Sıli ~ eD 
edilet.'ek yağl:m yüzde r 
zilfltla sat.ılacağmı bil<l1 t 
l•'ubrika iU; olarnk me,·c~.ııı 
lardnn rnüh.m b:r k!SYP" 
uuıbııl, Mcrsın, ZonguJÖD 
Adana gıbı nüfus kesllfeP 
la olnn \"el'lert' aönd 

• n ut Fabrika J<ığ fiyatlıu ııı 
mcsı ıc·ııı mutavassıt dit' 
dnıı knMıra17k cloğrııdaJ 
ruyn bakkafü.ra sata('a 
ımretle 210 kuruşa satı 
yagın ru-.. nmi JK't'llkendlt 
125 lmrnş -Olacaktır. 

o;ğc;'ı taraftan tonts 
lrnııı~a &'l t.ıJ.miı..<>ı lazın1 

~ Zeytinyağı bugiin piycı~ 
1'oyaya ilrtiyıu:t wnbr. Saib 181111Ulmda gön!P.. s101n eli bra.ya. doku~r • 811 kara. 15 kuruı:; fazlasiyle ~' 

Sayın halk.ım1:1.ın mütevali murnca- ğüniiz l'f'8kli :ve pm1ıak Bl8'llf4m lt0ıcilıı ® J(Ünle'rde aliimi ~ wf'dt> biblm l tadır. Maamafih büyUll 
:ıtlnrı iizerinc MilU Oyunlar Festlva-1 yoktul' . .Füat ı.up llMf: •• tJijUhl ftakHizli- ~ buktuğvau 0 ~ JCÖHİft'ir. Ji)•e mağazalannda fi 
linin tıç gün d.ıııha devamına ka111r 1 _ trolleri .kolayca yap 
verildigı öirenllmioiUr, Bu oyunları' 2A'ytinyağı toptan fıyat 
25/Arustoo/Salı ve ı6/,a.ğwıtos/Çaı·- t m· .tarı·aı Clıemı·cal .fndustrı·e\'.' Lı·mı"ted den yam 1235 kunı şamba ve 27/Ajustos/Perşembc ak - p~ ..:1 makta.dır. Ze:vtinyağlat 
şamı (Veda mü~meresi olarak) Te-1 kilo ile alınıp litre ile 

~~~k&~~~·~~~ -~----------~--$552~ee~~ESSB5~5~~&a&E&••·-ıd~M~~~ caktır. • kan olmakudır. 

r----------------~--~--~ 
1 YÜCA ÜLKÜ LİSESİ 
-- Kayttlara başlanmıştır. Telefon: 20019 

lstanbul De/terdarlığından : 
Dosya No: .MuhaMmen 

~l TemlNı4 

52301/610 

52153/US 

F.3/3308 

51217/-1114 
67 

51217/111' 
82 

52183/1 

lil217/-1U4 
81 

F.2/2111 

62~2/'41 

n.11ma 

5215~/125 

51217/1114 
64 

F .2/2056 

24QO 

51217-1114 
189 

G:i"3 

Aluı .. rayda Kittlp Kasım mahallesın

de Kum!al sokapoda eski lH ~eni 
189 knpı ve 840 ada 58 p0trsel No, lu 
24,50 melre murabbaı ars:ı 

Büyiikderede etki Mum\.1l yeni '!urlu 
l;ır sokatında eski 9 yeru 7 No. 111 
ars:ı. 

Büyilkderede eski DuvaJ·cı J'ftl~ Dıi
d. r sokabnda eski 100 ~ni 17 ~1-
lı evin 3/4 hissem. 
Mecfdi;ve-köyiinde 5 pafta, +2 ad:ı, 9 
pıınel No. hı 533 n~~e ınurabbet 
ars:ı. 

Mecidi~öyimde 8 plıft.ı, 6'f ad;ı, :Jl 
p::ır11fl No, ıu 1387 rnetre muratıbsl 

ôlniB, 

Edirneluıpıd:ı eski Çıkıraia yeni Avt'l· 
bey mahalleslnin eski Hançerli >uhııe 
yeni Ulubath sok:aıında eeki ve ~ni 
21 kapı No. lu 30 metre murabbaı 

arsa. 
lılecidiyekö,.unde 8 pafta, 57 adli, :;:ı 
parsel No. ıu 3187 meil·e mur1bbaı 

ars:ı. 

O~klldarda Selluni Ali efendi m:ıhtıllt:
ı;ini.c Kcrpiçhn11e '~ Doıraına<'ı ı:<>lrn -
ıınıla eski ı2 yeni 18 No. ltt ıu. 5G 
metre nmrabbaı ana. 

Cent:elköyl\nde eski Suyolu yeni Def· 
terd:ıro~u sokajındn eski H~ ycrı1 13 
mükerrer No. ıu 779 metre 68 de;ı
mc:trc murnbbaı ıırsn. 

.Beynz.ıt fneb<;y mahallesinin Hasıınpa
ill karakolbane sokaimdn 671 ado, 11 
p.'lrsel, eski 73 yeni 7ı kapı N-0. Ju h
ımın 184/960 hissesi. 

Rum<'Jlhisarmdn Ali Pedek ıncıh::ıı;e
sinde Hls:ır caddesinde eski 52 yeni 
16-18 No. ıu evvelce iki halen bir 
dükktlnın 1/2 hl~I. 

Mccidiyeköyündc 5 pafta, 42 ada, 2 
pa?$el No, lu 614 ı~tre ı:=ıurabbru 

nrsa. 
Kuquncukta Tahtalı bostan aok~ğın" 
dn eski 14 yeni 24 kapı No. Ju evin 
1728/10388 hissesi. 
Kınnlıadada eski Nnrlıyan yeni Nar
çiçeği ve Kö~klrı soka,emda 78 kalpı 

No. ıu H8 metre murabbaı a~ap e' n 
300/3456 hissesi. 
Mccıdiyck3yündc 13 pafta 2 .ıd 12 
J>Qrsel No, ıu 3400 metre murc<bb~ı 

ars:ı. 

Heybe.!! dada KOrkçüb:ıhri s;oknğlnaa 

3 

3SO 25 

ıoo 

J~ 

fi 

470 3& 

158 J2. 

MO 41 

JM2 l89 

200 

92 7 

8400 

Baş, diş, nezle, grip, romatiz 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün 

lcabmda günde 3 
ağrılarınızı 
kaşe alınabilir. 

derhal 

Beyoğlu Yerli As. Şubesinden J~ 
Afatıda ı.i .. leri yazıtı yedek aubayların acele t11be111I• 1niWacaatJan / RADYO PR 

A~ takdirde h•k•uıncta kanu"i mu<ımele yapılac:ajı; 

Top. Ttım. Yahya Oltlu Adil Soyer 5&'..0S 25 Alustoa 1 
Piyade Tım. Mehmet oğlu Hasan Y11lım. 4"°9 'i,IO Prar"'ıun 

19 00 
~ 

P.iy&de Tım. Murat cıilu Celiletiln • !W)JQ2 •• • 
Torı. Tim. Mehmet Nuıi oe)u lhoserin Dündar. 50583 7.12 Vücudümü - 11.11 
Fiyade Tim. Cnfes". 49222 Zll ~lıffıra- 11.JO ~ 
1rlibkfıın Tem. lsmall oılu Alı Rıdvan Al"ı!eVer. 00806 hm. 11 ... 
Harp sruıayi binbaŞiSı Rcmz.j ôztekuı. 333-61 7.40 A. Haberleri 
Tbb. Yıııb. Ahmet oıılu Galip, 38238 7,56 Mfizlk, (Pl.) 

(teali) 8.55 EviD Safati. 

-----------
GOz Tabibi 

DR. NAZMİ AZİZ SEt..C.El\' 
HUPıki Ha.ıtahauesi Göz MiiU,lı&aM81 

Her gün saat 11 den 18 c kadar Bcyazıtta ·çarşıkapıda 
Ufamvay durağı ka.ı9ısın<la 90 numaralı ınuayffllehanoonde 
hastalannı kabul eder . 

1 
51217/1114 

~' 

ilSSS/lf 

hl3S8/19 

Cfiki 9 ycnJ 14 No. ı.ı hı.n<."tlin 5148 
)ıissesı. 125 10 

Mecidiyeköylinde 12 pafta 75 ada 1 
pa1'6Cl No. Ju 4700 nı&tre nmrabbal 
arsa. 7 ıı SH 

Sarıyerde eı.kı K\ırltçub,ı ı yeni istiıı-
ye mahallcaınin eski Ha' uzlu ~--u.n 
yeni Çnyır oltagında c ki 22, ycııi l 
kapı No. ıu Ç~yırdnn bıı;mlma bostıın 

ve çayıı·. 400 30 

Sanycrdc eski Kurkçubaııı yeni hiinı-
ye mahallesinin eslq Hın·uzlu bostan 
Yeni Çayır sokafınd:ı e.->ki 22 yerıı l 
Juıpı No. lu çayır, 400 30 

Yuk.mda y ıulı gayı !menkuller 4/0/942 Cunıa günU s;aat 14 de Mıl-
li Emlak Mudurlötllnde rııliteıF:ck1dl koınıs3onda ayrı ayrı vc aı.ıK rtlıı -

n ile s:ıtılacakt.ır. 1slcklılerin nulu-ı hth ıyet ciizdanlnn ve temın:ıt mqk
ızlarıle bırlıkte ıhale saalınde l:omisyomı ve faY.la izahat jçin l\lılli Emllıl. 

Mudurlı.ıgune nıı.I , cauU .. rı. '(0008) 

12.30 Pr•am. 
12.32 Oyun hava-

ları. 

12.45 A, Halllerı.i v 
13.00 Fasıl heyeb.: _,.ıo 
ıa.oo Proitram. 1 zı.ao JC 
18.03 Radyo S.lıD· "'1.45 'JI 

orkestrası · ••. 30 ~ 
18,45 Müzik: Tür.,.,.,.-15 J( 

killer. 

5 

m<'nfaaline tertip 

tamı Suadcye PlAj ı 

lacalı:tır. 

Sahıbl: 


