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~J:ll NURi İLERi 
F t~~ıa~~t <ol~ ıçin~~v ... ~,~~·~i·; .. ~::~~~·:;;:~cadel · 

t>ır ruk:ı bıyct ·' ( mafıo~~~~ r~· ıetiklru harbimizi unutmn~~: 
l<ad·ır b lnt·~cle t<lı'r ~ Y yız. 

· ' n t • eger şu Gazi M 
fi. Ydı hl'l' nk ve uçak bulo .uatafn Kemal'in dii~ 
ttn1u olur halde akıbet b n- ı:am lzmır?e denize atan ordu-
. Eunıar ~~ dıyenler vard~;ı. ~~~n en btil"..ük siliihı milli ide
ın· n rılar nıt maddi ku, . a . '~ manevı dinamizmi dei'7ıl 
Ve 1.ıtı ) n.n~~· Faknt :rn.ıddi ~~!: mıydı? Bu~ü-? ~iz Türkler, bı; 
"1Yııtın 

11 
~ da biı d mane- mu~m ık!ncı umumi harp 

d lpın z. 'rnt olduğu inldir e.. ?s~~~.nd~ •. yınc aynı hukuk ve 
~ ncvt k a· . ımızı korumak içın ken-

... a ere 

İDARE YERİ 

Nunıosmruıiye: No. 17 
Telgraf : Yeni Sabah İstanbul 

rclct'on : 20795 

Her Yerde 5 Kura~ 

oğr·u.~ 

* 

Murad dağ Eteklerinde 
sr:b(-ıı1erdcn ':;;l di, neı~ ınaJU:m Y ım.ızde aynı yiiksek milli ga
Yan ~ r·n ayı, zaafa u . e~ı yaşatıp devam ettirmnk 
d:u, r:ı.:ı u,~ın hatta Alma g:ra. ıstiyoruz. Bizim en lmvvetlı 
n1aıı · a sıJiUJı d nyn- tankımız ve uça~ ~ 

1 
'1 rnuı art'('r<)' a oısa yın~ çiğimiz;n ··ksekgımız. 1~met- Bügülı bir meydan nıuharebesi başlamı~, Atafü1· 

k ,t(' 1n t ln , ·. yu secıyesı ve y 
t ı ı e ere m ydanda o va~ lY\~tlı m~e~:iy~tı~ır. lzmır hu··n .. omutasındaki hahramnn ordu, biitiin 

v "C" d u de ne asker ne tank zafennın yıldonumuniı kutlama- "' 
lnr- Vardı, ~at g bi nıod~rn si]: }

1
• ~ baş}ark~n en kıymetli varlı- rical hatlarını keserek düşnıanın üzerine atılmJflflı 

v tlı b r nı at bun, karşJ kuv. gımızı, en az ~nliğimizı hatırlı- ----·------------------- v O gu
11 

b ancıvıyata ma.I.k~ı ~o:uz ve kendımizde milli hu z f b ---ı 29-30 .Ağustos S<!:bahı birind köy" SJrtlarındaydı. tinde ilcrliyoı lar, (17) nci fıl"< 
~ ıfovaın ~·t~n İngıltereyı har- f u.ın.~uzu muhafaza ve miıcla. a f vo ikınci Türlı: orduları almıı; ol- Bu arada. şimalden gelen (1) kamız da ''Hamurlröy" sırtla~ 
; ... ~ nıutt< fiki:en b\'t' kr-ndı ı.İn ı::~]ıçın mane~•iyat.lmızın sapa- . er ag ram l dukla.n emir mucibince har('kİi· inci, 12) nci ve (14) üncü süva- rına y~riiyoı du. Bu suretle ıkin· 
'il-O bu ın r ul.ın ku "'"'ham oldugunu gör·· ta devam ettiler .• Başkumandan rl fırkaları taarruza geçnıi~lf>t·· ci ordunun altıncı kolorrlusu ş1-

1ı. ı_ an.,.vıyattır vvet Bız m mılli id ı· · uyonız. • Atatürk merhum da cephe ktı- di. AJ.:ı:>anı üzeri de pivade fır- mnlden c nuba dog-ru a.işman 
b "'->.Innnya ıl S . d .. . ea ımız var ve hem ·~ J 1.~«~k olsake :

0

°
1

vset Ru.yay.ı tı~1ı;e1k yuk~ek. ~'Bu 7.afcri, bu is- 8 ti - b- mandam İsmet lnönU ve Uare- kaJ:..ıı-uz yetiştiler. Süvnri fır- JmvYetlt.rinı çN"rirken, üçüncü 
tı tıiı. Her iki }t e n}n halı PU y 

1 
hlb" bhu ınkıl!i-bı, bu ciimhııri- U mu U gun, yaran ut On yurdun her tar atanda şal Fevzi Çakmakla birlikte hız- ka.larımız Gediı.e gidm "Belo kolordumuz da Kütahya 'b~ki· 

1 
~'" 'l<lklui:ııııd n.ı .. r ~ sılfıhı. .r r .ız op milli birı•i;mıiz, di· heyecan ve bOyOk tezahOratla tesit edilecektir ""' cepheye ynklaııınış hıılıınıı- va" ge<;ldini kapama~ il?.ore ha- şohir ve Bur. aya tevcccılh ot. 

" elinden zı ·a nn ve rntıkem. P ınımız ve mancviyabmızla Is yordu. Düşman ordusunun bir rekctlerine devam ederken (61) m sti. Diğer cuzütamlarmııı da 
l'tl('rıne ~u ~ de: nı.ınc•\ i kuv- başardık. Yannın her WrJr tiklali tehlikeye dUşınUş, hasıl hiç bir şeyi olmadığı veya kısmı "Toklu Sivrisi" eteklerin- inci fırka "Akören" ve (l6) n- aldıkları dirckt.t1er dal.ılindo 

flou rııt>şhur :enkıyurla.r. MeslJ]a vu~usıtıı:ıa yine nym ebedi milU bahtı kaı·aya ccvrilmek üzere pek maJıdut bulunduğu bnldc o de, dığer tJir kısmı da "Ha;nur- cJ fJrka da "Çalkoy" istıkam~- (Sonu Sa. 3 su. 4 tc, 

ı. Pol ınuttar"'b n_hı :uuıı.n ~lvas: sceıyemızle geri§lllcğe hazınz zincirlenmiş bir milletin yann sı~ hürriy~t aşkının verdiği 
"'UVV t '"' es

1 
, 

1 
Ynl uı· · kurtuluşunun t.nm 20 nci yıldö- celadet, azını ve imnnla çag-la-

ORDUTERFİL 0 
" ıne duv •a nız · liı, . ' nız m ı benliğimizi samacak nümüdür. Tarihi 'L.ft"tan znfer- ' tada h ,, nn-:ıuyordu. ıtımadımızı bozacak h h · . ua~ yan, coşan, gürıc>ycn korkun~ 

ıy n ıkı tıı af bir d.. • er angı lerle dolu bu millet mahkumi- bir sel gibi önünde engel olmak 
1ı e.sı, Jnru1C"\•tvat r ın milli " kusmanın işıne yanyaca'k yete bir an bile olsun boyun c- isti.yenleri aziz yurdundan dPi-

iba l'Wh<ırlarr.n - 1 reJ m ıde- ger~ halkınılZl ve gerek hükf.ı- ğcmezdi. Elinde kiüi silahı, mal- etmek il.zere jlk ve son darbe-
~ f,u:Ja ış .,.:~:;.n w• oom- hmet 1ı.~ızi zaafa duşürecek olan 7.emesı, topu, tüfe§, askeri vel- (8 s. 

ue7'n • Jıı.pon h u~, H ~ •rlü fiil \e hrtrelrcte ha- ., onu • i Sil. 5 tc) 

rch fauadır surua bı bc>S ~nı. nunı:.u:t>Juk ve usulsüzlüö-~ !'im --"!!'".· -"':"'.-...... --------... ---------..! 
de c ( tt>e Ynlnız ,Yor. ~ll muha- lr!e menfaati yerine ynl;ı;; şah: 1 N o·· N u·· G E z· ı· s Yaı;:;' il<>lki onlar'~· ddı s li-ı.hbr f menfaatini gö7.etmek istiycu- . 1 
k~ ~n olan ın' <' ~ı daha d:?. eTe: muhtekirlerc, hırsızlara 
tnı~lcrını her :ınevı . kuvvcıtler ahlfı.kı diişüklere. samimi hı:ır .~ -r.' gün gostt-rm.yor ket etmiyenlere idealden vazi 

l'\\t ın feden · · ' ' ' - Bü Ok Z f 8 kı1.., ı· a1leı; 
1 

. • samımıyct ve vatanper- Y a er ayramı münasebetile inşaatı bitirilen 
y0~fl.frti hıce « ııken _mııdrli ~erlıkten anlaınıyanlanı bu mıı- bu çok kıymetli eser de yarın halka açılıyor 
~ ı z. F'a.knt 1 a\ ı:1ak ısttm~-ı addes memleketin birlık ve be· bu nınıyan SllfıhJ~anevıyata clıı raberliğini, seciye ve maneviya- 1..~bul Şehir Meclisinin ge· 
bıı~k bir 1 ol 

0
ann h rplt•rr!P ı t.Jd nı, cesaı·et ve itimadını • boz- çen seneki toplantllanndnn bi

le ere daha Yn:ımadıklannı,, unnıyacağız. Bu gibilerın fe- :rinde iıza.dan muhtelif zevat söz 
7ıe, isbat ~c gıınun realitt-1 naJıkiaı:na arbk meydnn ver· alarak Büyük Milli Şeflıniz, 

.. aten t,. ..... h yoıı.ız. mıyeceı.,'iz. Climhurreisimiz kmet lnönü-

makta olduğu derin bnğhbk ve 
minnet duygularını bcliıtm~ler· 
di. Bu saıniıni ve heyecanlı tc.
zahür arasında tarihi ehemmi
yeti haiz olarak verilen iki ka

( Sonu Sa, S CO. 8 dıı1 rıııy ... t' •u ~ n1c Yd d J 1 Ar .. ,~ 1 P<'k az Z.'ln1a:~ a. sli- B!z. bugüne kadar tarihi vaii- ne ~ lstaubul halkının cluy-
~ .. 'lfcr- a ve A Vlııpad n Asva, fellUZi ne kadar fcdaklırlık ve ~--------------------------

rırctuı~rı:-otüren n(' ı~ı? ~!erat!; 1 feragatle yapbysa.k, buııdıml •-----------~ .. ! 
lar, v•nı Ko.o, lar~ M~anı ~on~a. da aynı manevi kıymetle RLJSYA'DA AFRIKA'DA 
\'et ~l' ~tan: lnr, ıda.ş~ 1 k aÇ· ı nm~ze d:1'yanıırak ve onlardan 

il Yy.ı? uv- Yem yenı kuvvetler alarak yin·~ •---- ----• 
~ attiı 17 9 ve her vakit - ' ~ 
l.l. ıhuıaı . dan sonra Frruı- milli ahlft.k. , yap:ıca~z. ve aah Kafkasya' da Batı çölünde l!onra ~ ur dularına d ' e ::>ecıyemızın zcrrc-

laıın; ' ~Polyo~ Bo ve ahn ce b_?;Zulmasına müsaade etmi· 
~UllJbc. butün Avrunfl(Jart ordıı: yecegız. Çünkü biz bu ulem<le ı 
<hna 1er lemın elada. tarıhl ebedıyen kalmak ve her vnki~ . 

li~ızrn ııcyw ': en ıdeaı ve d~ muvaffak olmak için en bu: 
c.:ıye l rnanc'\•ıyu• h"p ıı· Ykük ~uvvet. kaynağının yalım 
I • ı p ,~;ı..: ..., '° mı ı sc cndinıızm · T'. 1 (\~~t hbı~ed· -~cdakiırlık v~ buhuıdugu· ~uoz. nnkl~'~ı kabı:ılı_mızdu 

ou h ~ ı egıl m·? r- il.to J ıyorııı 
glb

1 
b a~ tarı:hte böy; · Jd • ve !1:r~esin de bizi böyle biJme-

c<.1 .Yo ugun de aYW ilee ~ ugu sını ıstiyoruz. Biz bunu is'bata 
~ ıtib:ı.rl:ı biz Ti ev:ım da lıcr vakit ıhn.zınz. 

Almanlar bir 
sıra geçit 

zaptettiler 

Stalingrad batısında 
Alman taarruzu 

gelişiyor Y!ne fk~~ıncısi~;i~ 
Dün • Sovyetler Rjev'e 
n Yapılan t ff t · d'I Oksan ek k e ·~ e muhtelif semtlerde 892 gır ı er 

birbu:k musadere edildi, bir fırmda da Londra, 28 (ıA'..A.) - Stao 
nc1l>d;:oye çuval bakla unu bulund gazetesinin asltcıi münekkidi, 

altınC'ı ş be zabıtam ve emniyet k . . U Sovyet kıt.alan Rjev, de kazan-
l"ln tcrtı u rnücliirlüğü f ınnla. v ~~~= fıyatı~ sablac.ak dıkları muvaffalnyetten istüade 
de. de, a 

1 
ve ~lllrnknbesıne dün a:anecckti ye varıdnt .ka.y • edobilclikleri takdirde cenup böl-

hı İstn Unışlerdir. Sabahje r. (Sonu &. 8 su. s teJ 

lel'ınd{' ~ uı ve Bey-Oğlu semt ~ 

~ nttic:c ~ıdlanb.baskın teftişle= 'T'.ı·caret ~ k "'l t. "<lttıJı e ır çok noksan 1. ~ e a e l 
rı:ııırt.ir. ~:' klcr müsadere edil 
~~ n fıı.;~:da Beşikt.nşta •-------

~~~~,~~mt.q~ Pamuğun azami fiyatlarını tesbit etti 
~ llo eJnn k ctronun f1nnında s2 -·------
ı~~cın ~u:~:an ta~ıı ?ld_u_ Bu haddin fazlasını temine gidenler Millt Korunma 

onun f re edilıni3tır. kanunu hOkQml · çuvaı da ~rınında. bir buçuk erme ıöre cezalandırılacaklar 
bunUn kin unu bulunınu '.Ankara 28 tıı'lldığıekrnfklik unlara karı§ ş, Nıt vekaietin~~bllğ Tica,.. ~ş olduğu veçhile tea. 
l'kınek tı.~ aeılnıış ve bir çok muştur: olwr Git edilmiBtlr. 
~e gbnd~~clcri kimyahaue 29 sayılı Koordinas k 1 - Bhinci klevland 88. 75, 
~" • ı.t;tir, • rının l inci madd . ilyon . ~· lkincl klevland 85.50, kapumalı 

tıı< l ~.u fJeın+.:-d olan saıA:ı..: ~ı e vcrilmıcı (dağ ve kozacı mallan dahi)) 
ın 20 wu o 1589 ek ~Yete istinaden ve 136 81, · ~ · 

r ?l O}d l. 30 g"raın kndnr nok ~~'llı. Koordinasyon k.n.rarının pıyasa .1>:21'1~ 74, P1Y~. te: 
'.Nok m anl· ılını tır u91mcü maddesi mucibi ik mizi 71, birincı akala 951 ikincı 

" r an <~kmek · ti&.'lt Vekflletiyle .. nce, · akala. Dl. iiciineU akala 87 50 
(' k hnkJnndu tnıi:~aran fırın_ mc.ınlcket dahilind lnlL!ılcre~en enmpanya 79.75. Eğede bll'hıci 

. ne k 11 tartılı ~~~~t - 1942143 mahsul rn:vsemam;;::. yern 84.25. ik:nci yerli 77 .50 ve 
er mm.en azami fiyatıan ru;a.ğıda. .(Boı>a ea. s sa. 3 t-l 

Harp faaliyeti yine 
durgunlaımıva 

baıladı 
o 

Hava akanları geniş 
mikyasta devam 

ediyor 
o 

Düşman toplulukları 
bombalamyor 

Kahiret 28 (A.A.) - Ortn
§ark İngiliz müşterek tebliği: 

26/27 Ağustos gecesi d{)vri
yelerimi7.in faaliyeti devam et
mi§tir. D~<mınn ~i ekıplerine 
şimal ve merkez kesimlerinde 
devriyelerimiz ve topçumuz bil· 
cumlarda bulunmuş ve bunları 
hırpa!runıştu-. Dün .kara lıare
ketlcri to~u düellolarına ~i
sar etmiştir. 

Av .. bombardıman uçakları 
cenup kesim.inde dU~an toplu
lukla.nna yeni.den :taarruz et· 
mŞll-. . 

Londra, 28 (A.A.} - Bntı 
çölünde kara faaliyeti durgun
laşmıştır. Ha.va faaliyeti ise i'a1..
la mikyasta olmuştur. Milttefik 
uçaklan muharebe sahesında 
düşman topluluklarına ve hava 
alaolnrına taaıTUZ etmişler ve 
biı:çok yangınların çıkmnsına 
eeJbebiyet vermişlerdir. 

Roma, 28 (A.A.) - hııyan 
orduları umumi karargiihmın 
823 numaralı tebliği: 

.. Mısır cephesinde topçt.nun 
§İdd{;.tli bir nte.~yle desteklenen 
~man ke§if teşebbüslffi'i ptis 
JciirtUlmilstiir-

-------~----------... --~-----------------
Bir Korgeneral Orgeneralliğe, beş y··mgenreral Kor-
generalliğe, on Tuğgeneral Tümgeneralliğe terfi etti er 

donanmada da bir Tuğamiral Tüm amiral olou 
T "31 

Terfi listesinin tan metnini veriyoruz 
:Ankara 28 (A.A.) - 30 A _ 

ğustoe askeri terfi listesi yük_ 
sek taadika iktiran eylemiştir. 

Mustafa Muğlalı, Cemıl Ca. -ı 
bit Toydemir. 
J{orgeneralliğe terfi ed<'r. 

H kkı Akoğuz, .Rıfat Mataraç. 
Tümgcnerııllit.:e terfı edl'll 

tı._:gı->nerall ·r· 
Ccvııt Bilgişin. H. F'elım A.. 

takan, M. S;rn Sevrclc l<Jııi ı 
Çınar, M Kenan F..Sc_ .... l:~t. :M. 
Pıı.sim Top .. "'vcr, S~tfet I oz.ar. 
tı, M. ~iireyya Scrtcr, J..lt·~l:~f~ 
Brndı, Rasim Sengir. 

Bu listeye göre. Orgeneralliğe 
terfi eden KorgcncrnJJer şunlar 

tümgeneraller: 
Ekrem Baydar, Şemsetliı. 

Taner, t<>ak Avni Akdağ, l 
dır: 

Dikkat! -

31 Ağustostan itibaren 
. Kış ınevsinıl neşriyat programını 
ı ınrasne· tatblka başbyor 

Günün Karikatürü 
Şöhretli kari!catür üstadı Ramiz 
G6k~e arkadaşımızın kendine ı 
has kuvvetli ve canlı görOşlerfJe 
gOnOn hadiselerini canlandıran her 
gün bOyOk bir karikatürü. 

Birinci Cihan Harbine 
nasıl girdik f?l 

1 
Başmuharririmiı Hüseyin Cahid Yalçın; 

ı E.<Jki MaJiye Nazırı Cavid'in h: .. tıralanndan iktibaslar yapa
rak bu ta.dibi akideyi kendi ha.; sürüklcyıci ve ~berrak usl(~ 

i1e çözüyor ve anlatıyor. 

·-------• Suplıi Nuri İlcri'nin: Sıyasi, iktısadi m.akale.lcri 
Profesör Hüseyin Şükrii Baban'ın: lçümııi 
ilrtısadl tetkild.eri; Nnci Sndulla.h'm: Or:j.n · 

ve o ıe\ l'" ne doyulmaz rı>po t jlan \'t. 
, AYR CA 

n r cl! 1t'rJ, \ esain:: .. ,.es. uc ... 

Tii-mamiralliğe tt:rfi eden HtÜ 
amıraller: 

Suit Nalınnn. 
Bar<»n 3. den-ccye terfi edl o 

as. ad haklın: 
Münir Kocaf'itak. 
Tuğgeneıal!iğe terfi eden 

tuğ'. komutanlar: 
.M. Fazıl Aykut, M. Fazıl 'F'n 

ginakm, Fey:mJlah Bamhau. 
G tlip Ulaş. H. Hüsnil Elt~ 
Ab-.. lıilaziz İlter, !. Hnldn Tek ~ 
çe, M. Selim Aydın, M'. ~·~f\o{'t 
Baliof.lu, Abdülkadir S •en 
Hamit Dofrruer, A Besim l~ ' 
sin, M. Rıfat Öztorun il'san 
Öğtirler, Abdullnh La~•. 
Tu~eneralliğe terfi c le le. 

vazım albay: 
İbsan Sonakın. 

Salomon 
adalarındaki 
muharebe 
Savaş, Japon harp 

gemilerinin çakilmesile dün 
sona ermiş bulunuyor 

Ankara, 28 (Radyo Gazete
si) - Salomon adalarında .Mut.
tefiklcr ve Japon harp gemil<'r1 
arasında 'başlıyan biiyilk deniz 
muharebesi, Japonlnrın muhn
rcbe sahasını terkedip çekilme
leriyle sona ermiştir. 

Japon gemileri Tulgai'den ~e
kilmiş ve Müttefik JnıvvetlC'ri, 
dilc;nıan filosu ıle 24 saattenhe. 
ı·i temas edenwmiştir. 

H r iki muharebenin Mctte
fiklcı 1 z r ) le rıcuce! n ~ 
:ı.nln~ tvo . 

lEorıu So 'S 60. 6 da) 



S:ıyfn : ! 

Yaz.an 1 
"M, ZokJ K~rgumat 

- ~rum...- Dugün..... o-l ğili:r_n" diyordu. Bu inkarın se
~- çok_ i:htiyaouı... ... var.-- ibebinI kendisinden ba.ska bilen 
~Ü: tılısımh _ m~"aray - yol.1;u. Fakn.t uımmıi kana + 
ialnız- girmeğe.- korkuy<:>r- idi: ~rh Hnsa.n, tebdili kı,.a
eun.. ... i\.--t ederek her sene mağaraya 

Ebu Ali Sina, ''evet" maka- giriyor, kitap okuyor ve hnf.ıza.
m:ıp.da bşnı salladı. Şeyh B - smuı kuvveti sayesinıi orndu
Ban, konuşmasını tabilleşt.irorek ğu bahsi hemen ezberliyor; bu 
devam etti: suretle ilm.in.i arttırarak yıldw 

- Kardeşin ~bohnadı, ya. yıla yilkseliyor; herkesin gıpta 
Ebu Ali Sina,~ ... Fnkat me- ve hayranlığını kazanıyor ... 
mk etme, yine gelip ? bula: M.emleketin mutlak hfikimi 
cak·.:· ~ :ıe zamnn • Bellrl Emir Abdulla!!ı bile Şeyh Hasar 
~ .belki bir ~ sonra:·· Sen, na mühim bir adam nı:ızariyle 
şımdi onn; bel ~lama, gıt, ~~s.- bakıyor; kı~ ve ehemmiyet 
'ğaraya ~! J?mı sana ve dun- veriyordu. Çüılirli Şeyh Hasan, 
Y~ en çır~ adaı;ru. ~n ~- ona ~lacak hünerler göster
dcşiııe anfattıgım gızli ilimlerin mek fıssatını katiyen kacmnı-
ki plannı gbr; onıa:tıan bir· yordu. -

1 

1 : 
Ve minelgaraib ! 

Bir okuyucu ya:ı:ıyor: 
<Nazariye ile tatbikat ara -

sınd:ı dağlar kadar fm'k oldu
ğu bu bırkaç hnfta zarfında 

bir daha bQtiln açıklıgı ile 
meydana çıkb. Gıda maddele
rinin sat.ışı serbest bırak 

Halk sevindi, bilhassa or.ta hal
li ve maaşlı memur sıruflıın. 

Pırinci, bulguru, fnsulyayı, no
hudu ve saireyi oldukçn ucuz 
:fiyatlarla nhp roIUk çocuğunu 

bcsllyebilccckti, Gıda mnddclcri 
filvaki piyasada çoğaldı ise de, 
hayret, bu matahlar piyasaya. 
gizli s:ıtıldıklan uımann ait -
yatlardan çok fistün fiyatlarla, 
bayağı hıılkla alay cd re · 
anı endam eyledi. Gezeteler her 
giln harıl harıl ynzı yazıyorlar: 

Tüccarlar çağırıldı, tiC'nret oda
nda toplantılar 1 pıldı, Vekil 

tem 1 dn bulundu, fakat bu
t n bunlııra r.ıgmen bakkal 
dükltAnlarınd gıda m:ıddelcrl kaç sayfa oku... Magara kapa

nacağı zaman herkesle beraber 
dışarı çık. İçeride kalmnğa he
ves etme. Sonra bu heYcs sa
na çok pahalıya mn.l olur. Da· 
iha doğnısu, hayatın elden gi
der. Seni doğuran ana bit dr.ha 

Mahiyetini ve hakiki l.üvive- fiyatları demiı atmış duruyor, 
tini ileride bütilıı tcl'errüatG•Ie hatW yağ tiıccarl:ın fiy t zaın-

doğurmaz. 
Ebu Alı Sina, me.rnktn:n çat

lıyncak hnle gelmişti. Ansızın 
odada peyda olan Ye h r şeyi 
yanında konuşulmuş gzhı b ·ı 11 

bu esrarengiz adam ge~ckteu 
bir ~ lı mi, yoksa kendisi i 
şeyh diye tanıtan biı şe.ytaı:. 
bir ahır zaman şeytanı ı:ııydı 7 

Ebülharisin nerede old• - unu 
bıldiği hnlde ifşa etmek · tc=n · • 
yen ve IDbu Ali Sin mn tdı.ımn
lı mağaraya girmesine mani ol
mıy çalı. :ın yh H, an & aba 1 
sahih mi söylüyor, gızli bir 
maksatla mı harek t edtyoı
du? 

eyi mışti. 

öğreneceğimiz Şeyh Hasam mı ist yorlar. 
şimdilik btu-ada bırakarak tılı- Tüccar tüccarı kontı-ol ede -
sımlı mağaraya gidelim. t'ek: Bu ancak bir naznriyc sa-
Şehrin cenubunda t hrninen hasında knldı. Tatbıkat b:lSlll-

beş kilometre mesafede iki tn· da, tuccann tüccurı l>o ca~ı 
rafı · yü ~ ka.- veya ele verecetinı -t.ic:ırcl G-
yaliklarla kapalı oldukça g~niş Icmınd"kı ahlak dıiı künl 
bir vadi vardır. V:ıdinin uzunlu- meydanda iken- hiç de ·n 
ğu aynı gen· lilcte iki kilometre miilliyun görmıyoruz.> 
k ·ar devam eder ve siıratle -:ı::ııcıı:ı::::::a=-'=-'"'"""------·~ 
d almağa b iıyn.rak bir bu
çuk lo1omett mesafe ilerıde ko 
ca b · r kaya parçası ile tıkana
rak nihnyet bulur. İşte Davut 

til yma.n peygamberi r d V· 
rmde ya§.ıyan gİ7li ilinılcr üsta
dı · un yaz 'ğı k"tapl asır
laı'dnnbe1 i muhafa ed n tıh· 
sımlı ma,,,~rrnnın kaptın bu bü-
ylilt kaya c sıdır. 

(""'"""~~var) 

• 
şe rı 

Nafia. Vekili Ali Fuat Cebe. 
dUn sabahki ekspresle An. 

k radnn şehrimize gelmiştir. 
Vekıl şehrimizde 3-4 gün ka. 
1 k ve tetkikler bulunacak 
tır. 

Elbu Ali S na bu ve bLuıl&.r 
benzer suallerin hiç biri in ce 
vap verecek durumda de~ idi 
Z hnen pek peri!}an hule gelrn.i: · 
t . Butun muhnkenıe kabilı eti
n k ~ıll:> tmiş, zekadan t~crrlit 

1 Ebu Ali Sinamn cewı .. n ver- B 
meyip sük-iıt et.tiğ"ni genen ihtj. era mtladı 
yaı: b 

- E\ lat, dCYJi. Benim kim ol-
du~umu öğrenmek merakı 24 
J< nlm:ı ! Şimdi bunun sııuı:.ı c1E: 
ğilcUr. Ömrün vefa eder ::. -
u Kkat et, ömrlım dem•} .um 
ömı ün diyorum - ilcrid~ beııı 
çok iyi tanıyacak m. O z, u.ulll 

hakkımdan beslediğın ın.dik 
menfı fikirden dol yı ned ... roct 
.sluyacaksın; b nden af d k .. mcJ 
fırsatını arıyacaksın. B ı fıı a 
tı ya bulacaksın, yahut bt.bmı
yacaksın. Fakat her haki~ b • 
nim adi b"r silıırb Z, mel'un b•r 
şe) tan olmadığımı öğrenec~k
sin. Allah yat"Clımcın ol un ! 

E'ou Ah Su a, bu sô,J ı i söy
led kten sonrn. ihtiyarın orta
dan kaybolduğunu lıavretl gc:i 
du. Bu saşılacak olaym vem:-1 
ğı dehsctıe od ında ne '.u nı
yok hepsıni toplayıp keıı 1 .,m· 1 
sok ğa tu. Bu çıkıs, onun har.· 
dan son cıkı ı oldu. l<;biı!haı ı n 
esrarcngız bir ckıldl' kaybolu
şu muamması da kı n-;e t r.ıfın- 1 dan hali d.lcme<li ve n"h d u-1 
outulup gitti. • 

YI 
2uğara< a.h; Kndıo 

O günü, rnev. imin en Mcak 
günüydü. MdSm vi gök yüziinüıı 
tam ort ına yerle. "n güne'?, 
etrafa bunaltıcı hararet saçan 
b r ate külçesini anduıyordu. 
o,ı bir ate~ külçesi ki kazara 
gokyiızUnden yere düRee, her 
taıafm nte..,q alıp cayır cayır yan 
ma.ga baslıyncaj;rı ve bir ~ığı• 
kül halın gel ceği muhakkak
tı. H ·gün yü::Ierce insanıı ge
lip geçmesine, karmcn gibi ko.y 
na mnsına sabne olan sokok!nr
da, o gün, sert vızdtılarl.:. do
lııı;:an eşek arılardan tr.lrıka 
canlı mahluka tesa ·· edileıni
yordu. İnöanlardnn bir kı3Inl 
fazla sıeaMan soka~a cılrma~ 
oımu ; bir kı5ll11 da ttl:ı:.ıınlı 

·aranın bulunclııgıı y e koş
mu u. Çünkü o gün, yılda lir 
de a acıla:n n ğurmun açılm~ 
günüydü. Meraklılar i<;eri gire
cekler, üç saatlik müd ve 
mühlet .uırfm b zı kıtarplar 
Qkqyacaklar, e:ıfoerleyip nkılla· 
nnda tutabilecekleri yanın ya-

afa:k m:ıhlm t sa · ndc ha-
yu.tt.ı bir şey olmıya çalışaca.k-

ı. Buttin ömrlince tılısmılı 
nı ar yn girmediğini iddia e
d ı h H , bu er klıla
rın naza ında. çok mühim Lir n
da.m ve harikulade bir irumudı. 
Bazan mc.-czup bir ihtiyar r;ekll
ne giren, baza.n y.lk ı bir de
likanlı olan, hazan bir garp gi· 
bi sokaklarda ya.!.:111, b zan üir 

. t>Ultun gib .saraylarda oturnn 
Şcvh H bu harikuladelikle
ı ·· ' esiz ki tahsil ettiği gi2-
lı. . lt'rC d ya.n ra1c gösteri-
yor u. Şeyh Basan, bu gizli i· 
I' ", h ç şüphe yok ki, o tı-

• lı ın mu<" ll.ladıı. tahsil etmiş-
ti. ıı~ 1 t her neıkuse hakikatı 

ki ,,a. ç~yor: lırmen 
h :r J..: •• e>: "Bu yaşa geldim gele
L o nı,a.ğaraya gırnıi.s insru.ı. dt.. .. 

~sto tarihli gaZl."te 

a 
Anadolu tacirleıind n mU ., 

rekket> bir b y'et dün \ ılayc _ 
te gıderek bır yolınız satı ilı 
barı yapını ;lru:dır. Bu ıhbar.t 
gbre dün :t &lı · mü 
sesesiııde 16 bin kiloi tk kun. 
duta çivisi satışı y~ulacaktı. 
Sa.bahleyıu bu satışa ıştirak et 
rnek için 500 müracaat sahibi 
i~mıni ya.zdımnstır. F nt bü 
tı.in müracaat iplerine • 
tı~ y pı ma ı tazım gclirkcn yal 
n1z 4 tncıre satı ya ı tır. 
Mersinli Rahmi, Trabmnlu Dur 
sun Eşref ile Polntbanefi Ce 
mal ve bir arkadaşı b~tün kun 
dura çivilerini satın nımışlnr 
dır. Bu tacirlerin diğer Ana.do. 
lu tncitierine 176 lrun uk blr 
kilo çiviyi 5 Ura üzerinden sa. 
ta.caklan bildirilmiştir. 

Hnşimin b "rbiri aı 
ra söylediği kelimeler ve kan. 
şık cüml rden kar:şJBlildaki 
h'ç b:r şey anlamıyordu. Fer_ 
hat kimdi? Prensesdcn ma.kso.t 
ne i ·? Haşi kim! ı ve. han 
gi mo.~lclerden bahsediyordu? 
Racay kim, ne l r vemriş_ 
ti? 

Casimir IJS.Uier biraz hayret 
ve biraz da endişe ile arkn.d şı_ 
nın yUzUne bakarlcen Rn.c.a ba 
en yakın adamını l w 

bir dille konuştuğu ya.bancılıır_ 
la; bırakarnk . ti. O. 
nu ~it ve kardeşi Rmımi 
lfunlad11ar. İngiliz Ma.ksvel do 
1 ca.yı takip etti ve gftya. o da. 
setamltmıyonnuş g,ibi iki knrde 
şın sel8mına. diipedüz MUr..ü.ı~ı:ıı 
ederek yürüdü g ~. 

Cem!?it, Racanın yaverlerin.. 
den birine bazı ler sö I · _ 
ğfoi işitti. Raca evrtıığı 
ses Melıkanın dai · gid _ 
ğini söylemişti. Mel.ikanın başı. 
na.. gel h nüz !l 

.da o anda maiyetinde bulunnn. 
ların da lıa.berleri olmadığından 
onlcu- prensesin dairesine gitti. 
ler. 

J..aur.· ile Haşim arasın 
mııhab~ı e bir tarafın teJft..~ı. dl 
ğer lanıfnı hayret ve heyecanı 
nl'ası.nda umyıp gidiyordu. Kar_ 

ıd 

mak lfızını gelirken üftülük 
tarafın Cum g-.eccsı olarak 
ilan edilmiştir. Eğer bu iddia 
doğru ise önUmilzdeki Ramazan 
da h talı olarak tutula.cnktıc. 

A!alradar makamların bizi etraf 
Iı şekilde tenvir etmesini r;ca 

Vali ınunvinı müracaatı em 
niyet kaçakçılik bürosuruı bil • 
dırmiş Ye mues.sese hakkında 
lüzumlu tahkikatın yapılmam 
w. ihb:.ırın doğru olup olmadı_ 
ğıwn tesbit edilmesini ist i§_ 
tir. M.iiessese kapanmış buüm _ 
dıığu için bu satış şekli ve fu. 
turalar bugiln gözden g~ir.ile _ 
ooktir. 

Sur i miie sin e 
Sult:anhamamınd:!'l.ti Suras _ 

ki müessesesinde tezgUhtarl 
y Hayim Moskoviç alellde 
yerli umnşlan lngiliz kumaşı 
eli-ye satarken suç üstü y.a.kalan 
nııştır. Yepılan tahkilmtta bu 
malın metresini 30 liraya sa.ttl... 
ğı · edilmiş ve kendisi mil_ 
li konınma mahkemesine vmL 
miştir. 

dcşi ta.ra!mdan lknz edilen Cam 
şit bu mnhave.r · maksadı 

geç izah ~~ anlıya. 
rnk mlidahal m oldu ve 
Başime: 

- Azizim' dedi. .. ö Lıw. 
rıer ne gördiiklermden bir gey 
anlıyor, ne in taJ:a.f:ından söy 
lene:n sözlerden. Şu dakikttya. ka 
dar bm'ada ııasıl bulunduğunıı, 
aha d N duğum113U 

henüz farketmiş değildir ... 
sa.ada et de ben anla.ta.yım: 1ıCös 
yö, bugfuılerdo ve hele 6U bir L 
ki .. i . buralarda de. 

vahim · er cereyan 
eüli. Sizin 1atanbulda Kuşdili 
çayırındaki caubazhnne çadırın 
da gördü - ·• üz gene Fcrhadın 
Hayri Senle Hazretlerinin toru • 
nu olduğu an~di. Anladınız 
mı? 

- Evet, hayır anlamadım. 
Namı olur? Ne münasebet? Hay 
di canım.. Bu da ne demek olu. 
yor ki?. 

- Bırnlanız da. anlatayım .. 

-"'-'~·.:ı.. r .....,,.. ................ ~--
{ al 

•C ,. 

.=-c=:c.:.-=-.:._====a;;;:;a;:a=;:c;;::~=-=J Bedava kuvvetli, h9 

a atçılar üç sene tre o arında bek
eye • 

ır a çekecek e • 
1 ma 

Bu müdd t içinde mail rını Almayan tacirlerin eşyaları 
Ticaret M .. dürlüğü taıııf ından satışa çıllarılacak 

Bugün gümrük antrepoların
da birikmiş mühim miktaroa 
ithalfı.t eşyası olduğu halde pi
yasa.da bazı maddeler bulunn
mamakta ve elde mevcut mal
lar da el nltmdan yüksek fiyat
larla satılmaktadır. Yapılan so:ı 
hesaplara nazaran glimrüklerdC; 
14,g mılyon liralık mal bulun
maktadır. Bu nıallarm s nelercc 
gümrıik antrepolarında kalnın· 
sında. ba lıca şu sebep!Pr var
dır: 

bir emirle 939, 940 ve 941 se- zarfında gümrükten almıyan 
nelerinde memleketimize ithal tüccarların malları ticnret m 
olunup halen gümrük antrepo- dürl~'Ü ta ındnn satıla kr 
larında bulunan muhtelif cins tır. 
itha.Ui.t e.~asın:ın sahipleri tara- 939 - 940 ve 941 senelerinde 
fı'ldan bir hafta zarfında ç~kil- ithal olunan malların mühim bir 
meleri bususunda tebligatta bu- kısmı çivi, demir, demir fıçı, a
lunmuştur. ki.imülatör, muhtelif ci~ men

1 - Bazı malların gümıi.ik 
bedellerj, malın hakiki değe-in
dcn fazla olmasıdır. Bu hal ek
seriya derhal satılmıynn m lla
nn, depolara nakli ile burada 
beklctilm inden ziyade gümriik 
aı:cilyesinde bırakılması tercih 
edilmesinden ileri gelmektedir. 

Bu maksatla m•ntakn ticaret sucat, vesaireclll'. Bu malların 
müdtirJüğü dün bu seneler zar- piyasaya arzofunınasiyle piya· 
fmda mal g tırip halen gümııük sanın !bolla.nacağı ve dolayısiyle 
antrepolarında mallarını çclan.i- buSJ"ünkü karaborsanın kısmen 
yen ithalatçılara tebli~atta bu- ortadan kalkacağı lrnvvctle oı.iı
lunmu§tur. Mallarını bir hafta min edilmektedir. 

sıc· 

2 - 1thaıatçılo.rın getirttiği 
malların bir kısmı sermayeleri
nin, çok fevkinde kredi ile 
çalışmak imkiuıını bulmuş o
lan bazı tuccarlann tevzi by
dı dolnyısiyle bmılnrı derhal 
nakde tahvil edememeleri neti
cesinde mal bedellerinin 
gümrük resminin def'aten öde
melel'indeki müşkülattan dola
yı ancak peyderpey günırü.kteıı 
çekHebilınektedir. Bu esaslı se
bepler dola)'l3iyle gümrük ant;. 
repolanndaıı malların çekilElno
mosi yiWiünden piyasad& var-

Şık bir kadııı tramvay bekleyen b r 
kızın çanta ınd n paralarını 
a ırırhen suçüstü yal1.alalldı 

Son günlerde şehrimizde na... kit Melfilıat ismınde geuq bir 
zarı dikkati celbcdecek kadar kız E.'ninönü tramvay durağın. 
yankesicilik hicliseleri artmış • da tramvcy belderken yanına 
tır. Bunun için Emniyet 2 inci şık giyinnuş bir kadın sokul • 
şube müdürlüğü çok sıkı ted _ muş ve ustalıkla lnzcağızm al 
birler almaktadır. Vak'alar bil. g,m.lığından istıfad ederek çan 
hassa tramvnylaroa veya. du _ taamı açıp ıçinde bulunan 57 
rak ye1"leri gibi kalabalık ma _ lira p rayı çalarken vak'ayı go 
hallerde olmaktadır. Dün de ren bir zab:t;ı.• me.u uru taraüu. 
biri Eminönü diğeri Beyazrtta ıı auçiistü yakalanmıştır. 
olmak üzere iki y lreslci ka - rr - 'irkecide kahvecilik ya 
dın ya.kala.nmıştır. Bunlardaıı pan Y kup dun akşam cek ~ti 

lık içinde l'~kluk doğduğunu 
nazıın ttibare alan Ticaret Veo 
ktıleti alfıkndarı g<)ndE~Ki 

biri 12 yaşındadır. Va.k'alar omuzunda ~y:.ı.zıt m yd~nın _ 
şwılaxdır: dan g erken kala.balık arasın . ' 

ı - Evvelki. a,qam g va .. da ulunan 13 y larında H~·. 
riye lımımde bır kız yavaşca 

1 
c 

Yeni clera 88ft8M yak~, IJiitü.ıı ta1cbf11JCülcrini nuıhtdif 
ol:ıilların girnw şarlJan h erdar etmek ü.zcTe her gihı bu 

.. tu'nlar ez okuyu.cvla~mıza bir. okulun l«:!J't 116 kabul §61'Cıitini 
bildfrecegiz. HBf'1 gi bir 01.·ıüıuı kayıt ue 1uı'bul farllar.m 
ga.. ede eşnnden daha 6fNl!7 f:ğr, 1: i:ltiyenler, bize "Okul 
8ervi8i,, Mm1 upla miincaat edsr oo 8.,6 u3: 
posta pulu gön.dmirl.er.:te ~ o.Zırlar .. 

Güzel natl r kuwvu.isi 
Güzel San'n.tlar Akademisi sil mtrddeti ıbir yıl ihzad ve üç 

mimnrlık, ı:esim ve he~ yıl ikt.isas at.ölyesi m • ol-
tczyini san':ıtlar. 'iwk tezyini :mak üzere 4 ldır. 
snn'atlar şub · ilıtmı eder. 1ırt:isaS şubeleri: Umumi te:ı,. 

- i.marlik besi: yiruı.t, grafik, çhıicilik da-
' tJnr k em.isinin btı hill tezvinat olmak üzere dört-

besi yliksek dereceli bir taıımI tür. AtÖ!yelerinde afiş. sa-amik, 
şubesidir. TalStie:sİni bir mi- umumi tezyinat, dahili tezyi-
m ra l olan fenni. • :nat ihtisasian gösterilir. Bu -
meli ve ü bi:lgilerle teçhiz tölyeleri bitirenler bu işlem 
eder.. Bum.ya yapılacak bir im- mütehassıs olarak yetişirler. 
tiha san'atkarlık · · D - Tütk tezyini s 'atlar 
iSbat eden tam devreli lise me.. §Ubesi: 
zunla.rı alıillr. Tüıit tezyini s 'atlar be-

B - Resim ve hoykel şube!e. sine girmek istiyenlerden dip
rine <Jrto. okul tasdikname.si a- loma aranmaz. Talete tiirkçe 
l nlnr girellilirler. Tahsil mm... kompo. · yo an küçük bir 
doti sene ile ta.'hdit edilmiş ol- yoklam ya tfı.bi tutulurlar. Şu
mayıp taldbenin kabilzyeti benin tahsil müddeti muayyen 
istidad·,.uı. göre müsabakalar değil, istidada bağlıdır. Şube
neticesind · edilen Uç de- de tezbıb, tezyini garp yazısı, 
reccye a.ynlmışbr. ebru ve alıar, 'l'ürk ciltçiliği, 

C - Tezyini ean'atlar 5ube- Türk cilt kita:pları imali. altın 
si: Tezytnı s:ı.ıı 'atlar şubesine varak :imali, Türk minyatürü, 
orta tahsili bitirmiş olanlarl sedef kalmıacilığı, Türk çini 
İstanbul bölge san'at okullan- ve !b.alı nakışlan kısımlarını ih· 
nı bitirenl~r kabul olwıur. Ta!ı- th•a eder. 

lstl:ıntııuld:m gittik 
Siz.in han. 

cer ym eden 
a;klcnı:da • • tcn.vir 

~] 
tün tafsilatı dinleınclt isterse./ 
niz b.ir kcıınra. cekilelim; çünkü 
herltes bize bakıyor. 

rucubuıı arkasmdan. gıd. l'k 
iç ccbm c bulunan para cliıda. 
mm çekmiş ve kaçmaga basla 

ıştır. F kat küçuk cür' kfu
kı.ı hır ta.kipt n onıa enıni _ 
yet murlan ta fınd n y:ı _ 
k ıfltır. 

Bu. 
Şobremmınd 'arımusa so _ 

kağın 7 1 numarad o ın · .r. 
İbrahım ün Be nzıtta tr. mvcı. 
ya binerken arka ceb;nd"' buh 
nan < 1500) Jır.:ı. par mı nı • 
hul bır vank ı~ıye a.tptıı-rcnş. 
tir. 

Ymt- yrı ·a E. nafi 1 Cflm; _ 
y tı tahsild dı -ı yapan Hnlit 
dfin dıkoyu i<lt- fırmd n ek. 
mek hrken Pemiycte aıt 127(1 
lıra ra nı ka balık ra ında 
bit• y rıke:;tciy caldınnışt.ır. 
Su lul r aranma t adır. 

ilasta müessif bir ı aza 
Milas (Hu ı ... i> - Geç nlcr. 

d müessif bır kaza s nunda 
ellen ve vüzu baı ut imi lifo 
yanan l' f.a jruıdarms: komuta _ 
ru Ha n E -·un yaraları bu 
d fa tam men ı.tiyam bulmu _ 
tur. H n Enioğ, kır bekçıle _ 
rine sılii.h atış talımleri y ıtı _ 
rırken b:ı.zı mermiler ate.c: alma 
dıgın n b nia?'ıo kur unhırı : 
nı çıkanmş H~ toplauan hamt. 
1 rı ımh ıcin ate Iemiı:ı ise d.., 
alevi r elbu~esme sirnyet ede _ 

gomleğini yakmış \ e fakat ı 
bu y nıktan ellerı Ye yüzu iz 
bırnkncak bir şekilde mütet>: _ 
siı olmu.ştur. O sırada resmi ü., 
niforma. ının üzerinde bulun _ 
ması hudısenin hüJa ne kere f e 
ci bir sekil almasına mani ol : 
mu tur. 

olduğunu, onun da nasıl bir ç r 
Pi.imada d PO. kaldınldığını an. 
hl.trol U. I 

- Torununuzu nelerden b 
ri bulmamız! kaybetmemiz bir 

- Torn.nunuzu scnelerd 1 o;,n 
Pu m mtzl ka}'b tmemız bıı.·ı 

oldu. 
Derken lı:ırt;an baldan g: len ü 

yaban ı ıle Laurier'nin i<'cı.·i gır 
m r oiıu tu. Guro _ Pl'o. 
hi orada idi. O sn ada ihtL 
ya a btiyük bir koltuğa o_ 

sirk yapmak 

Tam zamanıdır. Bol bol 
ister misiniz~? 

üzüm yemeli kuvv ~ e 
mirmeli. Fakat üziliı:iun 
buruk, vuruk, oyuk bt 
yemeyiniz. Bunların içintı• 
kalım ne kadar tozlar, J1l 
lar girmiştir. 

Yeııilecek üzüm ta.ne 
üzerleri dilmdüz olriıaltdı!' 
lik d ile, yırtık, ık: 
olan taneler yenme 

Arılar, kuşlar, karası 
ve hatta dağ föreleri ta 
dan yenik olan üzümı 
mek liizımdır f • t bu 
rarlı üzüm tan lcı mi 
caiz değildir. Yazıktır. 

Ağzı geni~çe bir şı e t 
(kavanoz) alınız. S J,ıt 
t nelerinı bun!. rın ınr 
Her yemekte ycmcyıp nt.3. 
nız üzüm tanelerlm Iıer g 
şeye koyunuz. Şı .enin k 

1 sımsıkı olmamak ş:ırLılc ' 
tınız ki içinde hasıl olan ., 
yavaş ya.va~ dısll'l ('t ;:mı 

lar. 
Veyahut kap-ağın tı 1'1 

ta yerini bir ~i li ile del ~ 
şey · Urum tanclcrıııi kör. 
dc-ı..ıım edlııız C8 10) guıt 
nin i inde p k fif 0 

knbanna zühm edecek ır· 
rn ı=ıt nin k pa?'.lm ne 
biraz koklarsarnz nefıs ~-~ 
bir sirke kokuSJ.Jntı hi.E$~ 
sinız . 

ır müri l,.. S•> ra şi .. 
r:mde hır ko nrmr- 01acııl<ırt ~ 
piiN>rı gaıı:hı dı arı rı 
$0Ul'3 (5 10) e;iın de lJI.! 
tPrh:ediı iz. T ha w•t ı>fl J> 

başka kap:ılrn b•t iŞCJ ecfi 
ı:.aldayınız Ne kadar Jl U 
(& rap iri esi J elde ctıJl 
caksımz. 

Üzüm nwvsi::ninde lJ.~ylel 
v nı edPrseniz frizi bütti1l 
idare Pdecck sirkeyi l<~..:Y 
olnc$1ksını1 .. Çarşıda. f1Y .ı 
sokakta s;: t:!lan r;irkeleri1' 
I rı. ıktır. Sun'i olarak #.. 
d o yapıl n f "nn s:rıccl 
yahut siıke rulıu ile }.,.pi 

bovnnmı t r Bu gib~ 
sirkeler. miti . b rsak. ~ 
; •r V<' oobrt>l: kin çok 'f, 
dır. _,; 

Vr. HQfı$ __!:./ 
• .... dest 
ı:ç _,uz n 

ci a et 

etm mümkün .o • Fakat 
burnya., Hind toprağına. gc?ldı"k. 
Prenses Melikayı bWduk. Omm 
la Hayri Sen'k Hazretlerini göıı 
meğe gelırken trende pr 

Böyle ·· !erken Cemşit Rac!t
nm · y nı kolundan tutarak 
ba.iıçenın bir. köşesin G kli. L-1. 
uricr hem yürüyor, hem de ''Bu 
nasıl şey? Olur mu bu? Ne 
mümkUn ?,, diye söyleniyordu. j tuı·mu.1 1ıenüz işittiği şeylNin --------

kaçır . Bir ovv -
arapamızı çevirenler Fcrhadı a. 
hp götürdiöer. Biz ar.ab:ıln.rln; 
İıigiliz lıükümct konağına gidi_ 
yorduk. Mnkeııd.unız meseleyi 
nnl:ıtmak ve Ferlınduı göğsfin_ 
deki işaretle Ramador Racası _ 
nın torunu olduğunu isbat et _ 
mekti. Bir Kuruburu 9etcsi ~ r 
hadı da elimiziJen ardı. 

- Kaçırdılar mı? Peki, ni _ 
çin? Maksat n dir? Bu iş kimin 
h , · uyor? 

· ı Jun Nebabından 
uz. On.un fil ti de 

lnu. I'clir .. s:re büüin 
vak'aları hikıJ. •e edoocğız. Fa _ 
kat acele etmemiz lii.zı.:.u. Her 
şeyden önce Racayı haberdar 
etme'.k e:erektir. Eğer hemen bü 

Bu ihtiyar Fran , t otuz 
senedcnberi Hindista.nda ynş:ı _ 
yoı du. Bu arada. bir çok defa. 
lar, ıb çok b nlıı.r v: göı;il. 
memiş, işitilmemiş şeyler gö _ 
rap işitmişti. Bundan dolayı 
ooğUlt'kanlılığını çabuk topla· _ 
dı. Hayreti, sukiına e.evrildi ve 
kendisine anlatıla.nb.rı itidal i_ 
le ve bütün mantJğını tophya _ 
rak dinledi. eyı iyice k v _ 
rnyınca acele eden g ne o oldu; ı 

D rha.1 Racanın gittiği daire. 
ye, yani Prens e ·kanın ikn. I 
metine tahsis iş olan } ere 
gitti. Fakat Raca ondan evv]e. 
m.eaeieye v(Uaf oJmuştU. 

Mis Birbek dak evvel Meli. 
kanın nasıl kaçınldığını ve Fer 
hat isminde bir geııein torun 

E:<t.<jkın ı •'ı il'inde, bunlara ina. 

Hızır 

nıp ak IIwm gcldiğiııı 
tayınd müt reddit hrıyretlc 
balnnı~ rdu. 

B'r kaç kelime ile öyle eyler ı----ı 
sô enmmti ki btınla.ra İl mak 1~01 
elınde değildi. Fakat bu kadar 
mUhım \T, hayati şey! M kcn - Şaban Ag""'ustos 
du le na l uydurabilirlerdi'! 16 

Mis Birbek de Bralmıanlar.ın 2 
rei i de: Maksvel'i bu ciIU'..;;et_ n---c-u·ıı. .. ARTESI 
l ri t rtip v-e ta ... bik eitirmel.lc m 
itham ediyorfarch. BUnl GiSııec o~ !kin . ..# 
hit ol rak Fer:tıadm aıl ni v 9,07 ~ 
dostl:ıMnı gö teriyorl.a dı. 1~:;~ 1~:~~ 17.oı T' 

iste bu sırada idi kı L •ı· .J 
er'nın refak. tinde (' • » Ys f' 
ark da 1 n ı rı l f O 1 · ~ 
Raca u.rnğn k ı. t ı.. 

l Ar-k•:sı '"" 
ı . 



~KARA HABERLE t l 
Tıcaret Vekaletinin am i Hi. dis a 

ffer tii;lü ... L_ •---- fe1 '"'k ı~ 
aet-b ıuıalat eıyasının piytts&da v ii1 a 

est satılması kararlqbnldı ol ylar e n z merliMôılıoıil51& 

~ri ihracatı kontrol altına alınıyor ~~~u~ ~= Tör-en-,-W-i-:d,_s-or_Ş_a_tosu 
+t\ISUSi "'Ul.-j_L•mi de h<.'m lemen WÇ bir iıabcr 1 k 

1 Ü::- n_,JTl Z telefonla b.ildiriyor: gelmernistir. [{ i ı i S e Sin d e tf a p J 1 a C a 
~---:-_~ 2.8 (Yeru Sabah) l . "'ing:ilı.z .kaynaklan vaziyetin ,J 
~~kili .dUzı. va.lillkle~t ~ bulun1_7bilecek azami v<>- iyileştıP.i, karga.Palıklo.nn turna- Londra, 28 (A.A.) _ .Kıra'. nin t;r.butunım ~ğu Wind-
llt ilrılt; .. 1_~ım Y&parak ıi~ ~~Bekiz santııı;.e çı- miyle zail old.ub'Ullll, :Milıvcr by Dü.lt d5 Keıfin cenaze · enınh sor §atosu kilisesine ı;ıtmel: U-
ieli 1.1.M.:~ &aıMaa illlalla.r., ştır. nakları ise kar '"a.lıklaı-ın d~- Vinds !l" sa.tosunda Sen J j -ki- zere otomobille kı""lık sar4yın 
ltıaU~ bJay ~ teneke ~ 2 - 1942 kırkım mevsimin- vam ett ğıni :bildırmck'tcdir. lisesı..nde yapılmasına karar ver- dan ayrılınıştır 
itaıat nuıates-. bcr tiırlii it- ~en ~V"rel _elde ol_!man derilerden "Berl"n rady mm Yeı-i1ğı ~']tir. ı Düşes tabutun .önünde diz ~K 
be t ~a&rıızt IPtYasadu ~ tJZe.Tfudeki yapagı ını"ktan kı!'- :bir habere göre G ·, ha}>iEha-ı IK~ 1)"" • • müş ve birkaç dakika dwı. ..et-
gı atılıuaiil kar taş er- kılıruık suretiyle sonradan so- neden kıral vch .. me bir mektup Londra: Kent ou..,esi, zcve·- ını.ct ı.r. 
lU Serb İh.ttyaç tahiı ı ~ ~dı ktZ smı~me ındiril~ bulunan- g-Ondcımiı= tir. Hint l'dcıi. bu 
lard,ı C&tc pıy ad al ları- ~a "\, 'bır def 1a mahsus olmak mektub 'Dıi~, kon<T?"eıı~ ılmlkı ~ ~ 

Yasi4y. Ynlar1n .rar~ı b ~Ii.1~ tifade ~elCTi l·ararlaırtırılmış- halk tarafınd:ın yapıldığını bil- . ıB e 

daki 

.3 .. 

Ekmek -karnelerin" 
\tapıştı.rılan yardım 

PUhan hakkmda 
o 

a be rczan: A. C. Sar•\ oğla 

- B~ tarafı ı ınclde - D 'ÜnkÜ .nibdıamwda, iddia Oo 

J IKRılımR Z..,Jia1ı lunduğuna gö e Ayvanss.-
Va~ton, 28 (A..A_) _ A- ray cihetinde kiıin Atikmust.afa 

merika .ha.va ıkuvvetler'"';... en~- Paflll. m.ı:hallos.inde tev.z' ut yıı.pan 
dc.tli darbelerine hedef ;n Ja- birliğın ekmek karnesi dai;ıtma 
pon deniz kuvvetleri Salomon :ı- :ışım yapıu.:ken .bclıe.ı· lmrnc· b~ 
daları ımu.harebe ısa.hasmı ter- ~a (lOJ kun.ıR alm~ta .okhı
:ketmişlcrdir. J~ geri çekilme 1 ~ yazmış. &lırııeKa.">I sem
ıhareketi Amerikan tayyaııeleri I tindeki bazı bır.l..klcr n de 
.ilci ta~ gemisi ile bir zırhtı yine beher karne için yüzer pa-. 
da dahil olm&ık üzere ~ 3 J8J9()n :ra .almakta <Olduklar.mı blldlı-nıi1 
lıar.p gemisi hasara ~n ve vatandaşlardan - zorln ol· 
sonra yaıprlnn~r . .Japonlar iki mn.qa b le - bw-aç keser gjbi 
günlük bir muharebeden sc.rn-a p:u a ıstemenin doğru ol mıya-
ortadan .kay'.balrnuşlardır. ı -c~'llll tcbaruz .ettlrm ştik. 

Amerikan bnıbriyesi 1700 to- Dün o rwntaka 'Havli. m rumıL tibı ~· Manıru.tura ç~~ ~~- ~re, yukarıd:ı.kı hükümden is- ;syana teşvik etıı.uro;,g.tm. bunun 1 rt r !1 

dec f ~ediIC'cektır M pı tır. Ellerınd' bu ka'bıl mnlı ohm- dirnıı.ı ve İng.ılterent..'1 bır an c:v M"h ,, I . A •• 

ğııı r erı 1lllalı ıÇtn ıtizunw kt~ ta yuk~rıdaki k!lrurd n istif,'ıth· vel Hind1stand::ı.n ç-kilınesı rn- ! v~r e s.yası munase· 
bı tut ~alc·ilerın enurlerin! ~- et:m. t 1stıytnlcrlıı 23 Evluı '912 zumunu bır dt!fa daha ıtcltrarıet- b'"'tım 'kesmcğe 

1 nilfıtoluk İngraham muhribmm j Başkanı telefon :ı b"Z?~ t bana 
Ça ng - Kai • Şek 'in taarru· battığını bildirlnektedir. müracaat cdero'k vatanda~lar 

zu devam etmektedir ıo Gar.ı: D;ilıa na&:ır.a u~ dan ?..o~ .ram ~planın dı~nı, 
1 

uurnur. - - t':~ ak.~na kadar (~nbul. miştir.'' k.irar verdi 
beti tı~ ımr ve Hers.n ihı acat ba~Y.on- liaik. Kn'IMiidıılchrdMI D~ 1 

Ç"""'kı·ng 28 (A.A.) - Mart?'""T' Londrn 28 (A..A. \ - V<ıcing- anc~k gonül rı7.asıylc H.a~a _Ku· 
.... ..,. ·~ ' ' • ·" A -;. _ ıınnwıa. yardım etmek rst·ven 

Ankaıa. 28 'trc>!S!lükleııne muracaatıa. deri- Lo.udra., 28 (Radyo - S.19.,4{') Bueno, Ai'rl". • 2fs \A.'.\..I 
\ek nde <A..A ) - Ttea.rct lerının balyalarını muhürletmc- - Ka kutadan bugün alman ıb•r fiarici ..,. nazın M. G ımrı7.ll il .. 

Çang K ı Şek' n -0 t:: ç n'dc ııo gün tondan ncşı·~Icn resIUI tebl ~: yuı'tdaşlardan yine gönül riza. 
e 'el ro.,c:ladığı ~uz de cı et -ı S,011 çnrpışnı:da10 Japon .gem.- Site karnelere yapışttnlan pulblr 

ı _ . ~ bi dirilnustir leri lazımdır. te]P.raf, tıir iki l1ıJ.dıse.nin iati3- Harbıye ... -:azın M. T 1az.:i ve 
ne.t.tedır. Kinng:;,ı ve ç ang eya - sı hasara. ugratılmıştır. kab lind ~~. l · mu ı e uç -uu'} ruruş ıane 

Jetlerinde zaptedJen 15 rdcn .. - • toplandığını 'VP znten t:ı 19C do ~l . e Coruı n lüzum U7a·- .. 3 A - 1200 gram~ kadar olan nru.ı"iy e 'Kmıf'!Standa :vaziyeti!l Bahriye: Na:::;:uı M'. F tti ril! 1 

ıu r lecek kırktt ....... d ~· ale~umum IJmzu den! rmdcki ,,... . normale doi;'TU gıtfğini bildiri- parl~ento harıciyc <ınctlnıenin: 1 
Ulde 1..,.ı-_ ... ~ er:ılenn pagı •t<?>•nl • · · J.... ıde, Rio ironferanslnda mubte -

!ınan .h berlere öre, Japu ıl.ır ç·n 'f .. •• • • 'lir mhayet ver lmPSI ıcıu İcab! 
t arruzhı • ~.sındn m h m Şu& - monu gezısı den emn 'V~rmış olduganu bfl-

~ Pağı ıu-uıahileoek ........... W!U :ıç.ın kGntrol ya- y.:>r _ı 
r Uzunluğu ıh.akkJ.nda:~.:ımi 1 pılmasına lüzum olmayıp bur la H.:tlk, mumiyetlc kanşıklık- gru,~ t:ar~ından t.asiye c.-dilen 
le a.vnen lrler'i ki'Jnıak 1 ı:a.-, nn Yalnız .ağırlık balnmııda.n lardan ibtkmış,tır "\•e asayi§in av- t.Ectb:iı:ılerın ta.;~ınatı c~l· sın
~ati!reı detiJr.r.uıAa.~~ır-İ Dllll"aknbe oluımıası ha.ltkmdak! detini sabırsı1.lılda 'beklemekte- -den oi!l!'ak '!Mihv re mun' &-

) ve Tislıui ktui h:ı..ıra limanh- clirdi 
.,~ cekılmişlerd!r. Bu va li - - 'tlaı tar4fı 1 lnc.töe -

U'.!C- karar mahfuıd r. <lir. J betlerin kes~c.si p.rojesı _lıa'l:.-
n anl.ırmdmı Aınerika::ı tnyyarelerl r.nr varJır: Bnııbrdan birisi ts Ha~ Kıurumann er vehila 
T .cyo'yu kolayc<i bomb~lıyabilec<•ıt den astifack' .ıit:, :m n..;ı 4 l r te 

0 Nehru Ka~nuşt J ~da gez:-~lı 1zahatı vermışl.,~ lerdir. 'tan.bulun imarı yo1ımda sa.de· nrin etmek :h.:ç :::U!>he yo~. ki he 
dilen gayret arasında sclırin en pmıiz'..n siddcU arzu ttı.(üı• 
mühim ıncydanlarındıın bir.i O· oir şeydir. Bılha&ıa run·a bayra· 
lan T.aks'mde hıö.nıi nnmuıa i>i-:- nu ılrn.ttasn11 le !tlaımy h zırl u rd t f • ı Vişi, 28 (A.A.) _ .. Corriera d~r: Bu g.ızlı ce1sedeı:ı sonra Ha-u er 1 e r I• Dclla Sella" gRT.etesinift Bn~- 1 rıc.ıye Nazır.ı ıM. Guu:ıazu, he""-

- ea ıkaküki ınmhbirine cıröre, Pan- ı ha.ıııp b'~ ? yaIUI;~ .bulunmak-
'l'ı,~- ı tarafı 1 ne ae - dit. Neb.ru hapishaneden kaçma- tan istrtlitfı.f etmıştır, - Sa! tar.afı 1 ınc~e -

t ~f~. II~e ~ıfi ri Atitlii, M. Nurj Alu, Esat afi k lın ~--Sinde bulunan Alnı 11 kttvvet-
1'.1 ""..,.,,., ed ı 

1
Akçetin, Cemalettin Akpınar ga muv a 0 uştur. M dd ,., lcrınin 'Dıiyük bir tehlike-ye dil-

~~~ ~et Güzc
14 

-ınıet Kutbay, M. Tevfik Ural: Ül a a g şeceklcrini b)dirnıCktedir. 
ıer.-:"'Grenera.lUı·e ~~·f .ı.t Mazhar Bilgen Kc.nıaı Ai Tı·carel Moskova, 2s (1.L.A.J - &i-

~er, tr~bay.· ~. M:H lodan ve 1 ra1ıgı1, Abliurnı.lın'.ı.an, Safi - eteklen•nde ta.nova: 
......ı ~ Kayan, A. Kemal El:güdc~ Ke Sovyet kıtahrı iajev'" çem-
.l:>eniz ;:;&il~. mal ~erd İdıis l\!urgug, 0 . Vekaleti _ if.aJ taNıfı , •n<l•de _ berleyen 45 ubive~i bhrıp -et-

<'tlcıı lUgbay~ll:aJ.liğiae t.erfi Fatıik Ödemi§, Vamık Erkaya !:ar. . tıkten soora seme g -n.:ı. !ardır. 
ı:. at tn-an A. 7..eki Alp. M. Celile,.ti"n Ak..' - aa1 urafı ~ lnohJe - ekctlerıne devam edıyorlar, 1 So'kıık'larda -ev.den ot.e unıhare-
Qn .. , '~ T~dırda bırinci ı;;..;ı;.. 85 1Jrnrnş- '.A.da~" etr.afin • toplamm beler ccrı:.unu et:mekt dır. Al-

as. a{'~!· der~ye terfı edeıı !fil~ Y; Ş\ürrü Duysak, A. Ce bir. 6...... düsman ordusu (6) ncı ve (4) manlar fu~ altmJ. yerleştir-
/\ı.._, llnlcr· d hay, A. Şefik Tiitker, Alı 2 - Bu fİU!'ltlar Çu.l..-urova.nm iınciı ko1ordu1<lTl1lllZ tn.tn!md"n n'lıQ old··1~ı ~-1 +oplnn ve bomba 

c.. uuurah-A ıf'- u.TTa man 'Orbay, M""''ffer T"' ~-1 ~· • 'k , ......_ Ll.IUD.L. 
'il~nıaelıt.itı --ıı JO.~an 1bk .. Gii~ıer. Muiıittin Ulns;v,.... .... Adunıı., Ceyhan, Tarsus, Mersin D .. 41unıl.uıyar, 'Ul.nncstil ı ~hO• Uumuz ıtopiarını kullamnuktadıı1ar. On-
d~rnir. Tüter !l:I illuaa.u ~Y· Naz f G"" • • Jlft.. ve Egenin .İzmir ve Nazilli ve upmar 1 cametirıdc şn- !ara hor ne ll:ı.1ıamna olursa .ol-

tı...-. - nnay, Tahir Akuıcı N111 .,a . ..ıı.,..gru· g"n;., iL' ... 
r: .. utiyntta t - j . ' l,ğd.ınıı Igdır merkczle1inde 9421 l!>' uv " L~ uır çevırm.e ve sun muk~ve::net etmek emrıi \'e-
~ c:deıı: u~a.Iliğe ter_ ~1 Yurdakt~I. M. Salih Güçer J 4.3 mahsuliı bir kilo çırçıllnnmış, takip hareketi yaınvorou ril:nİ§ old.!gund:m b.üytilt ka-

l. liakkt em, 1!1lmı Erkal, HUs:ımettin fakat balyalıınmamıa pamuğnn Düşman baş kumaırdanbilı y.ıpla.ra u,.;r.a.na.1.1:.adırlar. Bir-
All>ıl~ Al ay. '!:_~ıo~_n. Adıl Akalın, A. Os _, aok:me azami sa'tlş fiyat.larıdrr. :Mwatdağma çel.."ilelnleceklerini ÇG., mahalleln ate~ içinde ve 

~ar~lar: i tet'fı eaen kuııınay Kobenez. :3 - l3u m&"kczrerj ihli\-a e· umuyordu. Fa'kat Türk 'Ordusu- f'ehir dum~arla ku.plı bulun-
l-Ialit A __ Binba ~ tem edPn piyade den istihsal rnmt:akaiaıı.nın aza- nun •yıldırnn :;-ı'"bi seri flllreket · mıı..ktadır. 

g le, AznJ' ~ Bü.ıtı.aae in öz 'Y'-"~aaı'an: 1 mi fıyattarı, birinci fıkrada ya- lleriyl': çekilıooğe vakit bul .ma- Daha 61malJe taukhır müa-
Yar-bayı ~ kay, Htdayet rdöumez A. Celil zılı esas merkez fiyatlarından d2i1. ıbır muharebe 'Verm_ { meo- ta.hkem .hatta siddetle taarruz 

Ilı~. bin~g~ terft oo~u it r _ ~ba'k, Cem Koçak, Beh<'et D iıakikıi n:ıltliye masra'flarımn .buriyeti~de .kaldı\'.. te 'hıı I?~- etmcktedir.1er. 

RUSYA'DA 
. .. da tirilm . d treri • dz:.,öınıız §lt b yılı güırl ~ ok-

gezı !\"ocu gE csı, ~ rurur..ı koruyacak Tür 111.ıır.at 
de burada M'ıili Şe'f' ı yüwk lanı ıç.n e yapsak azoır. 
san 'at kıymetini ha'z bir hl.ykc· ıAnc k ekmek :karr _ ri f! h 
linin dıl\,ı1mcsidır. İ1:>tanbul Belr - halkl.B giinliık gıdıu.iv\. lik:ı 
diyesi bu kar.ara ~re bir zn· b r mevzuda ala.kalılar n b.raz 

beri d oden Tak ıfuln l&ra.ı b «ıarekN t"'tm-.lerı v 
~nda"_" _ .. ev.am . bu g.:>1ul ıv.as •Je- rıi ek ü 
smıde'kı İnomı g$1slnın 1re-a.o;ı- beş kun ia.""ı"'n ır ·" gi ' ş-
nı tamamlamağa. muvaffuk ol 
m~""tnr. İnônu gczisınm aC".lnu.. 
mcrasinıı ya.1111 saat 1~.30 d1 
}'apılacaktır. Vali ve Be~dıye 
P..cisi Doktor Lütfi Ku dar bu 
münaaebctle bir nut.uk söyliyE'· 
cek ve Bclodiye Mecl.isiniıı şehir 
ba'lkmı temsılen .ittifa.kla \le nl · 
kışlarla ıvermiş ttldugu karaı

lardan birinc:ı:;inin tatbik sah:ı
eına konul~c:mnu anlut::ıcak v~ 

1sta.nhulun Milli Şefimi~ k r- ı 
duyduğu bağlılık ve mir.net C!U} -

gula.rına tarciiman olac3ktır. 

* 

• cılm 
bır t 1

-

Za: "l.<lnıil Gıı . '11'1- gan. Berker. O. Nuri İlker 1b - tmz,li suretiyle buluımr. 1 lt&rebcyı ~andan AtatilrK Cemıp'ta Stal.ingrad muhare
t nıettin }{ V. '"'Alı: r Aka Ni rıtlıım Bur t. Duımur; B'uran- 4 - Birinci ftkrad.a -yazılı '<>-~ m.el'.hu:m da:r;e buyurdulıır ~- 1 besi §iddetle devam etmektedir. 
~~ Necntiala.ceıbe l:IU&nı Er : Y. Naci Ta.vuz H"l . • 'S:i.5 merkez'lerden pa:mik alan lı:umnn~ll.Jl dıışmarnn top, tiif ~ T"nıOQCnko ilk defa olıı.raJi: i.h-
i.ııakkı öner r, krü Sıre-. Kemal Ertiirk 'Atı~ mı Bay~ek. bılitmum istihlak merkezlerinin atcşlc:rı altında b~unan mııhı..· tiyatta bul mduro1.1oüu m:hlı al Acı bir ölüm 
\'i Uharreın S iFa.bı ttın Ayku~ Vedat Görka.n' M N ~Öoglu, ar.ami fiyatJan bu lfiyatlanı. 1hn- ı robe meydanında. ~.ızzat buhma· faylarını kuilruımaktadtr. hta.ııbu1 • :ıril Mfidür1* ıne- 1 

E kmek lmrne'.k•rine yardın 
ıPUlU y&p~tuına .w,..!n ll DO 

kadar .ince ve fena tatbık edıl
d ğ:i takdirde h lk i.ızer d" •ıt 
d rece ltötü bir tesir yara.tbğını 
anlaı.na.k :iç n Unka.panmda 'bt 
Ja.trveci vatrm~ gunderm1 
-okluğu. şu :mek:tuibu. gJzdeu c~
~.!rıuek Wichr 
·~ahallemime hs!ka yıeni 

ekmek kamelen 'Ver:m~te obm-~nç, A.li ~'1.ekin, L\itfi Gü' ntir, tamail E;de~ ;~~- . ~~ - t.ik:i naktıye masraftanmn iTa-•j .rak J~.1ı.r·~ tehliltc.ye oymal: murlarıudall Yusı.:t Ko,:ı..rııu·ın :re 1 ~a lQ Akan ,.011 Alını t ınaz, Tahir Ertan' zı ı . - vesi suretiyle bulunur. J suretı~ e k va~ Jmr.:ıl z f b geui C<!\•:ıt I:Ork naz d:ıh.ı pl'k k ı-
'Y, l{ .. dı. p' ecnı ttin G,;,.. tn;;...... Se tt· , Nuretüıı 5 - Çukur,.._ E"e ve (ğdw fcdııkarlıklaruu bır ıkcre dalıg. a er ayraffil rtık yaı tn ikc.n tutuld ı;.ıı hasta1·~-1 .uı.ruan bay ...... knıneıer~ d!\:;l-

tırkcn · h " ı k ...... b~ .... ~ caa ın Akın Umraıı -·-. b •• t · Jd ,. 1 
~iaba.şı1ı er R if Ya~:.· - Kocatürk M S 1" ' mınbkal.an. haricinde kalan is- gos erınış o u. t:ıa $if~·ap nlanuyaral, ver ıt eun .-

bı.ay :y~ ga terli ka · Ali>a ıı'· · e .1m Mete. tihsal nııntakalarından yetiseıı l 30 Ağustos ~amına. doğru - Bat -tarafı ı incide - tlı: 1 -:- Nufllb b~ (25) .knn•ı 
c,li.ı .A ~ılar: l -, • y ga terfı eden sUvari klevland veya akala cinsi PR.-' düşman (Adatepe)1 de 'bır yı- yi 20 Y'J m11cl 30 Ağ1.Iö"'tos gürtU Dun .k.c.Jl.i..ı.tu .seven alh.ad~;ı-l:m ve, Ililulıa.lum·. n :nı~a verecek -

~!l))tak p·ıkau Ş Ta.lınin ö Yaı bay~nrı: muklarm mahalli azami satı;J 1 ğın enkaz haline ş,elnı!ı:ı pcıı~w mdirm şti. dost.lım taı;.ı:!uıdnn Me kn kn<'~'de :nız. Ver~~ sıze karne "!....."' 
~~lıı Güıı:yhat.!.1.et.t ıı Ayb:ırl .. s~ Tahsin Yüztiak, Abdüssanıet fiyatları, istihlak mahaller.inin olmuştu. O gece bır kısım dfr~- Zafer ve Tayyar(' B. yrann °- ki aile k:ıbr..s.tıuıuuı deme ılı t.ı·. , ır'.lm~ dı,ye ba.lkı morlayar. »U 

tın Y · .ı."lUJnı y·· d saygın, M. Li'ıtfi .Erkün_ dôrcfüncü fıkr.a mucibince te-! man subay ve crleu m r "I"İI 1arn.k kutlayac:lğımız lba mu- Kcdct·didc ailesıne t:ıaye!.kı.Aıi.z.i cıhetin a~llü waka.lı!.lara. büd ... 
~1rrı ö~ın, Saı~hatt..ın ~~· {Sona l'a.rm\ , essüs cylem"ş 1'iyatlanndan ha bir halde kaçmak istedileı. oı-- kadde.s günü bıze kazandı..ranls- nrzcdc.rız. ' nlerek dıklv\.t N;.Z.;U ını çckmf"· 
~1".ıloğ1t1 n. ~uba.rıau 1hs ' · 1 rcket suretiyle, nakil masrafla- manlara sığınd11aı. I•akat mı l rın ba~da buhınn.ıı Mılli Şef ___ lllDl_:!l: .. l!.:::mır!l!'!'llr.!'-
::_ Alı .A...J_alah m .ırunk ~ ·Dtınrl rı tenzil olunarak buluııur. c den süvari, ccnupt:Bn cm bmn- ll:met İnönü nün bugün !Yine -
i-. ~~ },( ttin . U811UaJ· mesel ASI' 6 - Birinci fıkrada zikred!l- ci kolordulannuz tar afmdnn t.· Türkün en baı mda önder olması ----.,.;;..,- 7..fıli'[!J! r~ Y'RA."dl <:F,l!J' [N.!. •l'?' ı:ımc. 
.a~Ctf'V~ık, I. liakı':!'hnKurtbC ıl ~: v mıyen sair cins pamultlarm i~· j sir edildiler. hudutlarını ~cpcçe\T~-~ .a- L A""' f E Din 00 tik pr ~MI: 
"Cl u t "h 1 tak sı nlerk""lcn" de n·· b ,,3 tos, k!Ul v.o barut koAaö.ıUn JClll- .. .. • • o E ... A ""al lllir 'l'&tı' :>li:e, Se_ ı saı mın a ""' n uşman, aşkunıa·ı.uam da ~ k _ 1 L K ._ 
.... ""' ~ k • f' tl b" · · ı:ı..:ı de de mutlak ınir hw:ur, mutbı. ~ iuı "'andano.;.1 ır Tipı Ce _ A i ~mı ıya an ınncı n.ıe·ı- dahil olduğu halde ıkı ttolorri•J ") 

A•tı..'Salibattiı u;. R"'rnzı .. :-0yo_

1 

. umanyaya sipariş land cins.iııc nisbctle ve tekni~ kumandanı ve tekm1l kurmay ıbir hakimiyet ve mutıı:t bir re- T l, R IC Ç E 
y -~ l.lh 1 

• tan edııen bandajlardan bir kalite farkln.rı gözde tutularak, heyetler yle ibei dü nıa 1ıı ka- fahla Y ·ama.kta -Oldugumuz ve Ü R., D LJ S U 
tbua.!!arı: 1.crfı eden pıva.dı! kısmı yola Nkanldı Sümeri>ank eltspcrl-eri ile b.lınii-j sı Murntdu.ğı etekl ıınde ne<>ıp .ilelebcd d .. böyle ~ ~c~~ı- l A f ~ J~ 

>., Q. -.ıı\ :E Tr . r• şaveı c mahalli belediye enciimen I 'J.'"llrk ord ı ·una t('.:::lim oldular. .zn. ne sağlam ve k 1 ır e · ._, 
· ~h •rMıt 'M F amvay ıfüırcsinin Roman 1 · t b't l n·- b' .. krula 1 min ttır. 1 G A R y 1 MAOELElfol 1 PAUL€TTS A t< 1 M ~= .... 'l\t t'tn "7,. • .' i A .. ık '"ava ..,ı·p .... rı'• ettı·gı-· bandlıJ'lar - eıınce es L o unur. j U§IIlanuı ın mll8 t ve }>et: uk dd . u""" ol ,. &.o ~ Ft ı..ı., .ı'-'•""" ar "'T . ' J J ' ., ...., 'J 7 y 1 rd ] lt ' uu fil a es gur.ı u:i•..... - r .r.. O p .r: R C tA R R O L I G O Ot> ~ R O ... d"'<:J l h iltT> r, ır. •• '" ın. •'lf'<."n,et _ d - - u '::'- a esas m vazo ~-, çok fcdı:.kirlıldarlıı uc scuode .u ... ...., ,.. 

" "·eı "'ı· A 'me·-- ~ııun"'nto an nnihim bir kısmırun yo~ mi fJ""'t :ı..ad'--dan L.er . 1 ed :ı..rrcli~ -'l. b dugu· E>cirilde test etmek ilY.cro - L E ! ~ .•• ~ ~ .. ..-.. ,.., ... çık ld - d.. 1 nu.n ~za. .1.. l2 ı.=·.uı u . 1 ışga euı gı yuıulllllllZ, ll b . "k ıV •• l A 'o e 
k.' ll1u.fj '.l'n~~· &dtk Pııı-an' an ıgı un tPlgntfla. trnm - han~ bJ:r suretle fazlasını ~m·- 1 .suretle göz yumup aça.cak kadar Dumlupmarda yapılacak ll~'U .EJ;.l .. fi~ n J 

bı ın, la'"'ch ..... ı· ~· cr 1ll'ı 'Kır' ~iJamy ı:umştı"rum. müdürlüğüne bilat - ne gidenler :hakkında Millı Kn-j kısa bir zamanda g-crı alıı:mıs teznhW"at.ı.n, bütün tcterrüatııu ~i'd!:ttiiF.i!6 
~ e.r ""' .ı."at-+- - d K ~ "k"" 1 · t · · ev clki nüshaJarınuzda yazmış. __ ----"' ~· A.. 17ü ... m •d' l\f. Fahn" !da .... _- ı"n Bu .. kre-+Ak"ı mum"" .. ,, - run a anunu \U um orıne ev- ve düşman vatanın lırullUı .sruc- b"" " tt ldn,;;, 
~ .(\_.,. y . =ı ':]\..<;; ""' f'lm 1 dı 1 'k . ta tık. Ayrıca utun yur ~ ~ -e;1 A 1 b d , .. aıbreıı . .,._ __ . ye~ınillı. H m sı1ı Suleuman Sedes traınvay ı n eeza an n ma tızere - tinde ihobrulnwş o1uyoıdu. ·1· t" · -.J d bu·ıuk bır Ce o 1"r epO aranl' ·or h .ı: a ı ·'""'" UZa- J nnııi takibatta bulunacağı ~in g- oi vı uyc unı.t.Ue c -·~ \ '- ';y ~ 

llb 'Y ıga tCl'(i d mal:temesı de temin etmistir. olunur. mc---- nıerasinı programı .hazır l.uu:::ll6· ,. 
>ı lları: · c ıı pıyade Bu m. aı.zemcnin 15 gun· e k"d."r~------------- -.r' • 

t .. ;' ~ .şClı ~ " s~!l hirİCİ owamele tır. . . Sil"ked, G:ılata. ve II lıç'in W..p.c e y;ııon 
~· Aıı ,ıÜ~~tuu v • . Al §lla:. gQıderllme ine çalı - l<ômfir bayilerinin 8efdiye vı.,.. Bu nıerasmıe sah leym kc~ ma .. b ıt bır depo nr, nmaktadu. 
~ Al.._. - A.kaou l.f. 1 ~ yapanlar para Cezasına muta.nlıkta Y »lacak .b r .k bı.. Yernış V:ıpur i kcl l.ar,;ısıı:ı:Jr.ı SUmcr Bi!ııf.:: Scll ıl n ~ . ;rı;. n:ıües-

tienı :ı l "' y:ıkııı 

~~1u' Ö::-UU!'rııh-- ~· W:af'fer dare malzeme v ba d · • b" Mür" Ü ı __...,; ile ba.~ı.,ncu•nk ve bi:Fıh:ı._-
~an ~bıngöJı~ Ytlnz ıaz, t dileten sonra yeni ~r ~~!~- ye yenı ır acaa ~ ;TaksündeWfk bu· geçıt ses<'.:! 1 bul s.ı~ J3uıO!:Ul~Q .ı,acaat. 
"'IÜl ' 1'41ldıri i 1 :;"ki A seyrüsefer tarifesi hazır.lıyacak Etibank kömür tevzi rnücssc_ çırpttrdacak ıoes.mi y pıl cn.kuı·. Telefon: 21~39 ·Cl'*r!&ilceta!l!:'ıı:.,.....e-,:::u~!"'!!ID8 
l. li;~ l(enıaı B'::çay, Ya ar & ve seferler arasında hususi ta sesi kömür bayilerinin 'her tür. St'D günle~ bıw borsa az:ı_ IJelm~~ru J' -----------------
~ ~ lltaç, }: c b.ı Eıi~. lebe tramvayları ihdas edecek- fü yolsuzluğu .önlemc'k ve dola_ !arının borsa harici muamele Emin ü Hall·ev. xle saat 21 Anlr.arll Jlaliliğindeıı 
~ Uti. ~<:1· Ne t ~t :1Y.l.ClO~ gece amele .seferlerini ço<Ya.Ita · yısile her semt.in kömür ihtiya_ yapbkl:ırt göri.ilmeJ,."tedır. de t~ı mar ... ınJ sonra .J?,u 

h ı Ök~~. 1. Hakkı ö ti'rk ca.ktı.r. b - cını tcsbit etmek mak6aUile Bunu ehcnuniy Ue nazarı dik alanda haiıf1ler t..ı.ra.ı:ındnn ~ı z 
lla\:.• 1.1..t~ ~lehm:n~t C ınaf 'llı..r HU bayilere, bayilerin semtlerinde kate alan Borsa, Tıcarct Oda _ söylenecek ve bir kon r "Vı::rı e-
tı ~ :vı- ·h~ ru~vış, Has· ı10_ Parti konrıNl~rı· bulunan vatauda.şıann beyanua sına müracaatın bu gibi kinıse ceıtti:r. . 

~ ">.il.2""" ~ 1 :J1 l1ro melerini toplamalarını ve bu he leriu nakdi cezaya çarpttrılma_ üskil ar Üsküdar ! alke>' • de 
aı.: Vehbi & ' :l im Er 1 :EylU.ldcn 27 EyKılc kadar yan.namede :gösterilen miktar sını "stemistir. <i .istıld..i.ı mar~d n o~· ı ıiı_ 

~ r ... ~ Ak dil Salal.lıatt:ıi parti o~ ıkonı!rcleri yapıla_ üzerinden bayilere kömür ve - Bu araıin dün 15 i.za.nın bor_ nu bi..~ ükliı,.,ü-l'uıı t l nr w ettı
f t ı\ı~· ... ~· lt'e~~ ~ a 'h~ ~- V.ıUıy t Parti ldare Hey dleccğini bildirmir-ıtir. Fakat ba sa harici mua.nlele gfüd - ·ı t _ recek s··vıev ,erııec ,. Ba.ltv
u Yıtı, A. ·~vı ~ t Suııeı Hü - etı Reisliği bu hususta. bir liste y:iler bu h' çok müskfü oldu - bit olunmuş ve keyfiyet T caıetı c ""lu' ·wn (Anda ı . ) i-
~ lı A. Q. On ;al, llilimU ~la.mıştır. Hangi gün nere_ ğuııu ileri sürcıck Belediye tk Od.asma bi.tcfüilmiştır. s imli pivesi temsil e l t r. 

• q ırş· \l1&1.lOJ<:lcM Tu eve~ .!ta ta kongren'n top t.isat Müdürlüğüne müracaatla _11•••am••••~mımrm:••m8!~ik'C=~z;;.'!lli-. ~t. ıı. Nuri- Tuk ll!av. ~acagı alakalılan. tobliğ edil_ tevziatın egkiaen olduğu gibi .il 

İstaııbw Belediyesi llfu 1arı - ----.:.::.:: er, lfay mıştir. beyanname vermeksizin kömür 

Memurlara bedava k ~~~l~~·~~· ~.~~~~~a:y;:~n':n;ı 
Umaş leri tevzi müessesesine vern.E' 

h lerini istemişlerdir. İktisat Mli " '-iJt . •------- dürlüğü keyfiyeti incele.ınekt.o_ 

L:11_:1ar :uaal ettikleri niimunelik di'Toprak Ofisi U1111111 
~" t t kllfluı ~Vekalete göade d. 1:ı.1tı..:n Edi-.. ııılA 

re ı tına ba ... 1 ntti d r 1 uuuı u rncuu 
1 .. a meınurıa 

ver1 ,.. ur 1 a be wa la . ra \llerilecek laımq_ Edime (Hwıusi} - Toprak 
Ofis Umum Müdürü b11 sabah 
İstanbuld&n şehrimif'Je geldi. 
Umum Müdllrün ref:akatin<'lc 
Ofis Sat.iŞ lıCıidül'Ü de vardır. 
Umum Mudilr bwadıa tetkik -
twiDe baQladı. 

r1 n htır k<JR(> ını y ık. :n:lan bırer ııilınunelerini imal 
t f b k lınct b l.~ n edere\ V.ckilete göndcrmı· ti• 

aı· rı bu N'" •· lll~lci a b anı 1S\l8 ~ uınuneler muvafık: göıiUd"" 
lll llaucat ~b~~'!".: - gulan·· ta'kdirde derhal im 1 · b~ 

-rı acaktır. 

lst. Vafi 11e Belediye Rigaset·11den : 
htanbulda baFcntan BOyilk M ilet l\.tecllsı <-ııym azacına: 1 
30 Ağ tos Zafer & yramt murıı "' p • w u suat 10 et.-: T k-

sim meydanında Y1'!lllncak g ·ç•t rc<:m n t kıbc aat 12.30 da !no u gozı-
Iİllİırı de a ~ mer..., mi yap lacııkt.r. 

lst.."'\nbLılda buluman .say.m mc,Pu:>lnr:ın bu ılı nlere huzu le aeı af 

urınclerl rica olıulal. (li2 ~ 

l 

lı ;;;ı 

nde gu c-

J..,taııbut Defteraarlı;;ıı .. lfan: 
o. N V'i 

511 .ıl 1 w bUl Kıot öğrctm;: .1 okulu '"1 !)5 '8 
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WBNI SABAB 

TEJ.R/KA N· 182 g LMAC ~g 
YÖROK ALI l 1; 3 45 678; 

Bunlan söyliyen Aliçodur. kacıkh Hasan. Kanburun nasıl 
Ben, hülasasını yapmış bı;.lunu- yenildiğini görmüşlerdi. Molla 
yorum. Yörük Ali, böyle Yötük kendi kendine düşündü: 
Ali ıd Çok kereler yazdığımı - Yörük Ali, işıni bitirdi. Bh 
bır kere da.ha yamıa.lrtan kendi- de bitirsek bari ... 
mı alamıyorum Çünkiı çok gil- Y.Orük Ali, babasının yanına 
zel hır zdiır. Cahıl, okun.ası gelince Çalık sevincinden oğlu· 
yazması olmıyan Sultan Az,zin nun boynuna sarılarak öptü. Ve 
nıef1lıur baş pehlivanı Kavasoğ- trözleri dolu bir halde: 
lu Koca lbıahime sormu.<Uard1: - Oğlum. çok üzüldibn doğ· 

- Usta! .• Hayatında en çe- rusu. .. Bu, Kanbur osman, Alla.
tin, en usta, en ıyi oehlivan ki- huı belası bir henftir. Her ne 
mi tanırsın'.. hal ise, Diba.yet herifi meydan-

0, butuıı 'Ma.kamaeı Hüseyin- dan çıkaıdın hayırlısı ile... E
Jeri, Kuntecı Hasanlan, San pe .~ uğr~tırdı seni... Bilirim 
~hınetl<>n Kara lbolan, ila... ben, onu, ne aksi Kanburdur o. 
hefJSın hattiı. Kazıkçı Kar. Re- F kat b t maglübıyet ona yeter. 
i b r ya a lrnyaı al: O h ç ummaz ı böyle olaca - nı. 
şo l ış Korkuvordum kı, berabere g -

Dt UtıUDU oylemek la- der bu güreş ... 
zır K ın4E" hızım hepimız ha- Dedi. Cazgır da: 
omhırlı . Asıl peiıl van Yoruk - Afenn sana Yoııik! .. Ba· 
AJ ıdi. yıldım çaprazına! .. Yalnız çan-

K< lbrahimın bu, sözlerı razına mı ya? .. 
millı mdır Çünkiı alelade bir Deyınce, Yörük Ali, kaşlarır.ı 
adamın a.gzmdan çıkmamıştır. çatıp: 
flaıJı~J p ve b r devrin baş- _ Usta! Bu, güreş çoktan 
pt ıliv: ı agzından çıkmıştı~-. bitmişti. Fakat hakkımı yedı

Al bö~le mce ve, _e!,ll!ı • niz! Boşuna uğraştırdınız. 
Hatta Ahçoy'll - Hakkın var oğlum!.. Fa· 

. . . kat 'allah, billah gormedık a<'ıl: 
Y rll'!Un kkası yuz yırı_n~ diıştliğünü, bize ~apraz geldi. 
o olsa. ımı hcpınızı Hakem heyeti de görmemiş . 

pt r ckmış. Es ı pehlivanlar da... Oğlum, 
h rluşun.meden sunla- sor babana! O da ~örmemiş. 

rı ı:ıt ylcm tir . Nasıl karar \'Crebılırdik ... Bana 
K~ olayd · Belkı o 'a- ~ücenme... Biz hak ad mıyız. 

lut v~ l rillk onu ... Herıf ne ka- Seni ÇQk sevd"ğım. bilirsin. La
da· lnıcu ıd :vse, o k:~r beli kın b şka türlü hareket ede 
111 ön uzenno dÖ\ uJmuş ara· mezdım. Sen yalan söyleJ11('7.SiD. 
h d y,ıl ne benzıyordu O .d' re- bılırım. Ve, herkes te bilir. Fa
f'.C d vulmustu k , ne~esınden kat günah bizim değil ... Kor ta-
tuts: eJınc sınır. gclırdı. Jibinındir. 

y ı uk Al • muste nalardan _ İyi amme. ... Ne olduysa ba-
dı ( n JJ aJtçılıgı da meşhur na oldu. Bo uboşuna uğraştırdı 
ahı d I Hıtngı b·r nehlıv..anın henf beni! ... Ne ıse, bu ış de 
altına duşerse berbattır 01 un bitti demektir. 
J~ 

Hf'r ~ hal tse, J-'lH'eşJer de - Nasıl buldun Kanburu oğ 
lum? .. 

- Çok ıyi pehlivan .. ~imdiy.! 
kad.ır güreştiğım pehlıvanlanu 
en ustam ve, cetıni. 

- Şahınzade lle araSJndaki 
fark ... 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 1 :• 1 

1 1 1 1 1 1 1 l 
1 1 1 1 1 • l•I 1 1 1 • 

1 l ••ı•I 1 

,_l_LL~ li;4-I•: 
·-

SOLDAN SACA DOCRU 

ı - Günahkar (D), 2 - Tersı bt:ı • 
bat bır llettir ( 4), teı i Turkçe bır 
erkek adıdır (4), 3 - Zulmeden :ı

tıl n (ı i kehme) (9 , 4 - Kulh. n 
b y 0

H le. Buy ık ka deşcJ m' 
(6), sonuna bir (k) harlı gel c 
lezzetlne doyum olmaz (2), 5 - Sa
hip ol nların zh dinlem · (5), şa
fak (3), 6 - Rumca b r rnkam (3 , 
sonun (E) harlı gehrse celımı de 
demektir (3), 7 - Y. mn ız (5'. 
8 - Sonuna «S• har!f gelırse y 

olur (3), ter ı bir erkek iımıidır. (4), 
9 - K~yif erıcı bır zehri içn e! (9) 

- Dünkü bubna~nm halli -

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

·-------Hususi 
ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 

Nlpntaft - Çınar Caddesi •• 

KIZ • Er.KEK - YATILI • YATISIZ 
Y U V A - 1 L K - O R T A ve L 1 S E 

(Talebemıze den; eaatlerıne ıl.lveten ucretaız yabancı d•I kurları 

1 - Yt-n ve esk talcbenın k yıt ışleı ıne 9 dan 12 ye kadar baluhr. 

2 - &ki Uılebenın 5 Eylulc karlar kayıtlarını yt'flılcmeleri gerektir. 
açılacaktır}, T E L E F O N : 80547 

SÜ•BR BANK ---~ 
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 
1 - MuesseM:"mızın Derı ve Kundurn Fabrikalarına daıml 

iŞçi ALINACAKTIR 
2 - Verılecek ucret i çın~n kabılıyet ve kudretine gore gunde 120 

kuruşbn ba lar, bu ucretten başka feYkalade zamanl ra mahsus % 25 

ödenecek, ayı;ı<'a oğle yE'meğj ve ış elbıseaı "erilecek tir. 

Arzu edcnlerın 24 AgustO! Pnzartesı gunundcn 8 Eylül Salı gUnhne 

kad r her giin ve 10 Eylülden 19 EvlulE' kadar Salı \;e Çarşamba gün

leri Çorşıkapıda İstanbul Ayakkabıcılar Kooperntıfı merkezinde Fabrl

kamlZ mumessıli Smoplu Mehnıet e milracaat euncleri ılan olunur. 

Mobilya Yaptırılacak 

Kanr Bü'imwdır 
thtiktır a12sg 
Milli Korunma Kanununa ınuha-

.. lefetten auçlu Cerrahpaşa C. ai 25 
No. lu dukkinda bakkallık ticareti
le nıc gul Ramazan o lu Cemııl h k 
kında i t nbul Milli Korun a ma'!
kemc "ndc cereyan eden muhakt: -
mesi ncticesınde u lunun filll sabıt 
olduguncl:ın Milll Ko unına Kanunu
nun 31, 59/3 63 maddeleri mucibin
ce beş lira agır para cezası odeme
sine ve •7> gun müddetle de dük
nının kapatılmasına ve huküm k~t
ileştijınde ücreti s~luya ait olma'... 
üzere karar hulls sının Yeni Sabah 
gazetes nde neşredılmesine 2/6/IH2 
taıihinde karar verıldi. «9300> 

Kar9r Hölisasıchr 
fhtikAr 42/226 
Milli Korunma kanununa muha

lefetten suçlu Çorapçılar 5 No. da 
man fatura Ucaretıle mefgııl Ya ef 
oglu Ne im Le ·i hakkında tstanbul 
Mılli Korunma mahkemesinde cere
y:ın eden muhakemesi neticesi dı• 

suçlunun fıili abit oldugundan Mıl
lı Korunma kanununua 31/2, 59/3-4 
63 maddeleri mucıbince beş lira acıı· 
parn cez sı ödczneaine ve •7> gtn 
muddetle dükkAnmın kapatılma ma 
ve hllkilm kat'ileştiğjnde ücreti suç
luya aıt olmak üzere karar hulA a-
sının Yeni Sabah gazetesinde ne ıt:
dılmeslne 9/7 /942 tauhinde knı :ır 

verHdi. •9294> 

7.30 Prognm 
.82 Haftanın Be

den Terbi -
~esi. 

7.48 A. Haberlt'rl 
1,35 Müzik (PL) 

13.30 Protram. 
~8.44 T6rkçe plrut 

lar, 20. 
13.45 A. Haberleri 
14.00 MözJk (Pi.) 21 00 
H.40 lstanbul At 21.15 

;y.anı;ları tah 21.45 
minleri, 22. 

ı..-o Proiranı 22.so, 
ıe.u lluzık. 22.50 

...... Btllli8lll 
thUklr ol2./240 
Büyilk:ıda Park O&e 

lunduğu ~rada 31 k 1o 
bey nn mc \ermemek 
yim t:lu D. vid hakkl 
Milli Koru na M hk 
yan ede muhakemesı 

suçlunun fıili sabit old 
li KorWlma kanununu 
83 uncü maddeleri m 
ra asır para cez ı 

hüküm k:ıfıleştiğinde 
ait olı lak üzere karar 
Yeni s. bah gazet ind 
sine 30 6/942 tarıh 
rildi. 9297> 

thtlklır 42/276 

Maarif Vekilliğinden 
1 - Yemden açıl cak koy kadınlan geXJCJ kursları ıçin aşagıda dns ~1··--r·o·R·K·ı·v·E-·c-O_M_H_U_R_I v·e·r•ı 

ve mıktarlHrı yazılı on ıkı kalem ınobılyıı • n ımalı kapalı zarf usulile ek-

sıUmcye konuhnuştur. ı 
2 - İşbu on ıki k:ılem mobılyam 1 yapıldı~ yerde teslim etmek şartil,. Z R A A T B A N K A 

tahmuı edilen bedclı 14.425 lırııdır Muv:ıkknt temınntı 1.081 lıra 88 ku
ruştu,., 

vam edip durdu. Üç saat oldt gu 
·haldf- dalu bala Yakacık ı lfa 
11aıı da Kanbur ()sulan da ha
HmıJa.rma day:uuyorlardJ. Her 
ık tarafta da yorgunluk alame
t y ıkt Giıreşe nası) basl. dı-
J,:ı.n;u o <>ydıler. Giıreş tempo - Her ıkmı de bir... Yalnı'! ------------ 3 - Eks.iJtme kapalı z rl ı iUlile 10. Eylul. 942 Per~enıbe günil snat 

15 de Ankarada Maarıf Vekıllıg· at n almn komuıyonunda yapllacaktır. 

Kuruluş tarihi: 1888 - Seimaye&i: 1Q8*»0.000 
Şube ve Ajaas adedi: 265 

zu mamışt.l. 
}. ~ ı yıne ıcabınd hasn ma 

ıd· Yörük Alı de a\·nı 
d . J:ı,akat bir tr lu 
mlarını me da \ l.ın 
r rdı. Yorük AJ .. o 
gure yaptı~ h .. lcl 

tı tıırlu K 1 yoramıyoı du. 
K ma.z Ka.nb r. l'.oru~un ter.,, 
gwt> dcfedt: eg m d·ye 

Yanı sozü 1 kısa-

Şahinzade daha kuvvetli ve, a
ğırca. .. 

- Şimdi Mollanın gi\reşin i 
se~ ~del m ... Bu fırsat kacınl 
maz. Nasıl olsa yRMn giıreşe<'e· 
ğız, yinelim .. ded . 

Yomk Ali, yagını s ler k gi
vı di. Mollanın gureşını d"kkat· 
le takibe daldı. Molla, Yakacık-
1 yı, üstüste bastınyol'du. Fal·~ 
Yakacıklı b r kol yını bulup alt
t n kalkı~ordu. Yak cıklı Ha 
a , güre~ berabere gotUrmek 

ı ın cabalandığı belliydi. Moll:ı. 
h iunın bu kurnazlığını anla
dıgı ic n durmadan hamle yapı
yordu. Güreş, nihayet beşinci 
sa ti buldu. Çalık, güreı:dn uza· 
masından mmmun ~Juyordu. 1-
çınden dua ediyordu: 

- Ah. şunlar bır berabere 
k i:;a! .• 

C ztnr d aynı dü.~ünced • id". 
O da Molla ile Yakacıklı Hasa
nın berabere kalmasını ıstıyor
du. Eğer Molla ı!e Yak cudı 
Hasan berabere kiılırlarsa baş
altı gli c dogr dan doğı ıya 
Y<" ik Alıyc kalacaktı. Tıpkı 
evvelki bir Y,Ure~ e olduğu g b 
Yot ul Ali de r.m c med n baı:ınl
tmı alacaktı. ~ öruk Al , M"lla
yı ç usta buldu. Çalık, Yörü
ğe sordu: 

- Oğlum! Molla ile Yakacık
lı Ha.sanın güre ini n ıl bul
d1.1n? 

- Eh! Fena değtl.. F kat 
Molla, pehlh an henf! Ynkacık
h d.'\ öyle.. Lakın MoJJa, pehli
van her f!.. 

- Güıeş ne olacak der in? 
- Yaka.cıktı H86&D, gure 

berabere gotünnege ~alısıy r. 
l' k. t Molla, üzülüyor.. Ben, 
Moll nın galip gelmesıne taraf
taJ ın . lsters Yakacıkh gel in .. 
l\ ıl o'sa bir gil bu h iflerlc 
k<Y6UmU pay e<fecck dcğıl mi-
yim? 

Deyince, Çalık; duraladı. Bir 
şey sôylemıyeyim dedı. Faka~ 
nma~et dayanamadı. :Mırıldan
dı: 

- Oğlımı, 'bırak berabere kal
sınlar ... Nene lizım, alıp ödillü 
gıderlz. İ§in mi yok? 

- Babl, sen, her vakit böy
le dUşUnen bir adamsın? .. Ben, 
bıç de böyle dtiştlnmem. lıleyda
~ Juran kırana almak isterim. 
Maksat yalnız ödül almak değil
dir. Çarpışmak ta lizım. 

- Sen, bılirsin ! Sana ne söy
lesem para etmez. 

(Arkul var) 

Kan ... muwSldlr 
1ht k r 42 87 
Mllll Korunma kanununa mu ha -

lefetten suçlu S ked Hud vendıgar 
C. si 31 num , cin ba k llık tıca e-

le meşgul Rız:ı oglu Alı Sel 
h kkı dn 1 tanbul M llı a 
mah e de ccı eya eden m ha -
kemesl net ce inde uçlunun fıılı sıı
bıt olduğundan l\ ılli Korunm Ka
nu unun 31/2, 59/3--4 63 m de.e
ri mu b"nce be lir aiır par c 
sı öde e ine 'e 7 gun muddetle d 
kiınırun k po lm na ve hl ım 

kat"ıle ti ' nde ilcretl suçluya aıt ol
m k u e e karar h'Ul asının "'le• ı 

&ı h gazetesinde n~edılmca•ne 
25/6/942 tar hinde k ı ar verlldJ. 

1931'> 

X.JWRIY'-ldlr 
1ht kAr 42/299 
ı 1li Ko unma k nununa muha

lef tten uçlu Beyoğlu Tozkopa1.ı1 

camii !Ok. k 12 numarada hamallık 
ücaretıle meşgul Hayim oğlu Rafa
el hakkında t tanbul Mılh Koru ma 

ı - Mc lıllyalar ah esım ve şa \nameler lstanbtılda Ni§antaşı, İzmn·· 
• ~'umhuriyet kız en.st.ıtulen Mudurluklerınde, Ankarada Vekillik Le
vazım Müdurlülünde ~rulebıl.ir, 

5 - Ek ltmeve jlôtekli olanlann 2490 &ayılı kanunda yazılı şartbra 

gore muvakk t temınatl n ne teklı! mclttuplarım en çok jhale saatmden 
bır sa t evvel Velullik ıı<ıbo alma konusyoııuna vennış veyn ıondermış 

olm ları l ımdır. POS16d.ı vaki olac, &ti:ıkmelerden meıı'ullyet kabul edil-
mez. 

6 - Eksılbneye ıstekli olanların, evvelce bu gıbı r.;lerde 'e asgal'i 
8.000 ııralı taahhutlerde bulunmut olduklıınnı gosteren belgeleri ibraz et
meler1 lAzımdır. (9331) 

'4şyanın dnsi ve evsafı M.ikt.'lrı Fiy tı Tntnrı 

Portatif masa 50 adet 18.- 900.- T .L 
> S·ıodalya 1250 > 10.- 12.500- > 
> Karyola 50 > 14.- 700.- > 

Elbıse dolabı 50 > 50.- 2500.- ., 
Komodın 50 ~ 22.- 1 ıoo.- > 
Portatil dıkı& ma ası 200 > 43- 8.600.- > 
Elbise askısı ~20 kışılık> 50 > 32,- 1.800.- > 
Yemek dolabı fi O > 2.'i- 1.ıso.- > 
Mutbak eşyası dulııbı 50 > 22.- ı 100.- > 
Kilıt kutusu 60 > 5- 250.- > 
Yazı tahtası 5-0 , ıs.- 750.- > 
Preva aynası 50 > 34 50 1.725.- > 

32.875.- > 

de cereyan eden mu - ========================:=:=:::"'"'"'.:-::= 
kem ı neLice inde suçlunun fıılı 
bıt ldu ndan Mılli Korunm k. -
nununun 21, 55/2, 63, 56 maddeleri 
mucıb ne 20 lira 80 kuru atır pa
rn ez ı ödem ine ve hukum k t
ile ti nde il etı suçluya ait olm k 
lı"f' e lcnrar hulA :ı ının Yeni Sabııh 
gazetes"nde nem-edilmesine 7/7/942 
tarıhlnde karar ver ldl. •9307> 

M lli Ko un a ka ununa muh. lc
fett n suçlu Nışanta ınd B:ıyt r ef. 

Ölrebaen ara .. yor 
ı - Söke Hususi Ortaokulu JÇJn bir öl:reimen alınacaktır. 
2 - Öğretmen lngillzce ile bırlıkte ihtısası olan diler ıkı ders okutacak

tır. 
3 - Mekt.ep benuz kı ııuuflı olduıu içıa tedrı.s 

sırdır. 
4 - tngtllzce uzerınde bilgi ve tedris kabilı~ ve kudreti idaı emi <'" 

bılhassa ehemmiyetle rnü1'hnza edıldij:ioden muracaat l-denler arası ıda bu 
gıbiler tercıh ~J.ece.ktir. 

Yukand yazılı evsafı ve kanun.1 ııartlan haız olnnl. rın (10 Eylül 
1942) Perşembe gümıne kadar ıekll!.k>rini mektupla Okul mudurluğune bıl
dirmeleri nen olunur. 

S. 15 num rada kuru kahvccillk ti- ======::;::::====================== 

caretıle me gul Temur oglu Ali Cey ~-·•••••••••••••••••••••••••• 
h n hakkında ı tanbul Mılll Koru - D ı D il J J ı 
m m hkcmeıoınde cereyan eden mu ev et emiryo arı i in an 
hakernesi netices nde ıu lunun fı l lt.•••••••••••••ıill••••••••••••ıl sa .t oldugu dan Milli Korunma ka 
nununun 31/2, 59 uncu mad.del f 
muc b nce beş lira ~ır para ca sı 
ödeme ine ve 7 gü mUddeUe de 
dül k n nın kapatılma na ve hh
kum kat ·ı tlğinde ücreti suçluya 
ıt olmnk u ere karar hulA .\"\ 

Yeni Sabah gazetesinde neşredılme
sine 3/3/942 tarı hinde karar veı n
eli. c9315> 

Karar HttlUMıdır 
thtlkAr ol2/298 

Muhammen bedeli 12000 (on iki bın) lir:ı o1n 10000 n bin) adet 
kömur ku!c , (15, Eylul. 1942) Salı gunil :ı;:ıt (l5 30) on beş buçukta 
Haydarp d Gar bınası dahil ndeki omısyon tarafındıın kap.ılı zarf u
sulıle satın alınac.-ık1ır. 

Bu e gmnclr ısteyenl rin 900 dokuz yuz 1 ral k muva kat tem .ı.ı 

ve kanunun tayın etti~ı ve ı ablrla tt!klıflerıni muhtevı zu na ın1 :ıyııı 

giln saat (14 30) on dort otuza kadar komısyon re ilgine \ermeleri Ja
z.ınıdır. 

Bu ile ait şartnameler koırusyondnn parasız olarnk dagıtılm. tadır. 
(9333) 

latanbul De/terdarlığından 
Muhn men 

ı>o&7a No: Nev'i Bedel Tem&.aat 

11212/10 Sultanabmet Kuçuk Ayasofya rn ha lesıı ın 250 19 
Suterazısı ı;okajında Polı kar:ıkolu , rkasında yı. 
iıh tahminen 15000 adet uelıkli tu~ a, 

Mılli Koruruna Kanununa muha
lefetten suçlu Galata Kuledlbinde 
Bereketbane mahallesi Hac1 Ali so
kak 1 nuuıarada kömür tıcaretıle 
meJIU} tmnail otlu Akif hakkında 
btanbul Milli Karunma mahlcerne
sinde cereyan eden muhakemesi n~
tice&inde suçlunun fılli sabit oldu-
jundan Milıt Korunma kanununun Yukarıda yazılı tuiılt.lar 2/9/942 Çar,şamba günü sa.. 15 de Mılll Em-
81/2, 59/3, 59/4, 63 maddeleri mL:- lAk Müdilrl{iiunde muteşek.kiJ kon ll'yonda açık arttırma Ue satıl caktır. 

cıbince 8 lira 20 kuruş ağır para ce • 
zam ödemesine ve H gun müddetle le b 1 kte 1 • ;yona mı catlan. (92~) 
de dlikkAnının kapatıt'iiiasına ve hu-========================================= 

t o • ~ile ~ er ıh UÇ •YJ.A•keri Tıbbiye Oltulu Miidürlilğünd~n 
y 1 Sab h g o ed 1 e- 942 yılı de ı estnde o ul muzdan m un ol. n \ 
sıne 28/5/942 t r!l- da bulu a ta b, ec ı e d ~ o' u n l. l ı. 942 t r 
d 4920 > Askerl Doktor t tb t O, ı;e K ğ ı:ı :ı 1 ı 1 n olunur. 

Zirai ve icari her türlü bankla mıııanııeleier! 
Para biriktirenlere 28.ı800 lira ikramiye v 

Ziraat Bankasında kumltara lı •e Jrumt>aruız ıasarrul 
en az 50 liraJt bulunanlara aenede ol defa çekilecek kur a 
plltna göre ikrıımiye dagıblacaktır. 

.. ... 1.- LINlık ..... Ura 1100 ... . ........ 
4 • - .......... . .. . - . ,... . ,. . . . .. - . .._ . 

DiKKAT: Hesaplannda'ki Pli alar bir sene :çlnde 50 
düsmlyenlere ikramiye çıktı!ı ~nlt hrde % 20 fazla iyle 
&m'alaı" 11•eıle dCl?t defa 11 llart. 11 B.lm.-l 

lüJ ve 11 Biriaeikian tariblerillde •ileoekll! 

Almanca ve lngilizce Lisa 
Vakıf iki Memur Alına 
Ankarada Mali ve Ticari bir müessese için, ti 

ta bihakkın vakıf ve muhasebe hakkında da malu 
ticari müeseeseleı de bu gibi vazit lerde çalışmış ol 
ve bir de Almanca bilen iki memura ihtiyaç vardır. 

Bu sartlan haiz olan isteklilerin bonservislerin 
Ankara (505) posta kutusuna mUraeaatları. 

Yüksek Ziraat Enstltilsün~ 
kayıt ve kabul ıartlan 

Yuk ek Zırnat Enstıtu ılnun Z•raat, Oıman, Veteriner 
p ra ız ;) ntılı, paralı yatılı, yatı ız talebe alın caktır. tste 
942 ak an ınn kadar en tıtü rek•orlilğüne aşajıdaki vesık 

ctmeleı lftz: dır, 

1 - t tcnılen es kalar, A - kendı el yazıs le h n 
talebe ol rak gınnek i tedıı?ını bildiren bir dılekçe, B -
gunluk ıUplomal rı H'ya n tı:rl kteıı tasdıklı sur tlerl, C 
resi, D - Aıil knğıdı, E - ö ·negı nst.tuden veya vı1Ayet o 
zir:ıat mildurluklerınd n :ılınac:ık sıhhat raporu, F - Be 
lısten alınacalt iYI h 1 kağıdı, G ·- Alh adet 4 5x6 foto 
tam olnııyan, '• kt nde gelmiyen pulsuz dilekçeler kab 1 

2 - Para ız yatılı g'rmek tiven tal belerin 25 ya ınd 
mn ı ve seçım imtJh nında muvalf k olm&liı şarttır. S 
kaı a Yilksek Zırn t En!!tltlıs nde, tstanbulda Sultana 

e 1ktısnt. Mekreb nde aşn ıdakı günlerde yapılacaktı . 
7/10/942 Çarş mba saat 14 30 da Turkçe kompoz y 
8/10/942 Per be saat 8,30 'a Matematik (Emsal 
8/10/942 P be saat 14.30 da yabancı dil (Frans 

bilı .. cc dıllerinden b rı}, 
9.10.942 Cuma saat 8.30 da biyoloji, 
9.10.942 Cuma saat 14.30 da fııık. 

10.10.942 Cumart i at 8.30 da kimya. 
3 - Paralı yatılı ve yatı ız t 1 be ~ il) n hanı 

Parah yatılı talebeden t.;: t I mudd ti h riç b r ene için uç 
ucret alınır. (87 

Satılık yeni te 


