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GAZETBSI 

arp ne vakii bitecek?! Stalingrad boğuşması 
lngiliz devlet adamları hiç hayale kapllmamakta· 
dırlar. Onlar harbin daha hayli sOreceğini ıöz 
MQnde tutuyorlar ve hazırllklannı ona göre yap1-

vorlar. Bu hazarhklarm gerçekten mQthif 
olduiunda fOphe edilmemelidir. 

Yazan:HOSEYIN CAHiD YALÇIN ... " _ .... 

Şehir müdafileri 70 gün 70 
gecedir ugku güzü görmediler 

~~--~--~-------~-------------------

Bir ikinci eııa1 tarlldD kardetmedlftl 
g1n geçtikçe llmııror, lldtletbd 

il• m•harelle 
arttınıor B irçok dostların ve oku _ beklenilecektir gibi görö.ııüyor. 

yuculann benden bu su_ içeriden yıkılma gibi bir sür _ 
al n cevabını bekledikle _ priz ihtimaline gelince böyle bir Berlin 3 (A.A. )- Alman or_ Ladoga gölü cenubunda.ki mu sir aıınmıştır. 244 zırhlı tank, 

l'ibuni biliyorum. Fakat maalesef şey ne İngiltere, ne Amerika duları başkumandanlığının teb_ harebe tam bir muvaffakiyetle 307 tcıp, 491 mayn topu ve 84:3 

bu 
meseleden çıt yoktur. Çünkü hakkında. akıldan geçemez. AL liği: bitmiştir. mitralyöz, birçok harp malze -

. gün dünyada harbın ne va _ manya acaba yıkılır mı? Bugün Stalingradın şimal kısmına Kara ordusu kıt'alan Alman mesi ganimet alınmış, yahut 
kit biteceğini bilen tek bir kimi iktisadi harp nezaretinin par _ yapılan hücum, dün her tarafta tayyare teşkillerile ör.nek ola - y~k edilmiştir. Düşmanın tele -
le tasavvur edilemez. Bütün bu lamento katibi tarafından G.lıas_ tesbit edilen hedeflere ulaşmış ~ak bir işbirliği y:ıparak dUt - !atı 28 binden fazladır. Yara _ 
harbi huırlayan Naziler pek <_:a kovda verilen bir nutukta yakın tır. Şehrin cenubunda ve şima_ manın cenber içine alınmıı 7 lıları saymak im.kim yoktur. 
~ bir sulha inanıyorlardı. bir istikbalde Almanyanın içe_ linde kuvvetli şaşırtma taarruz tümene baliğ olan kuvv~tıermi Moskova 3 (A.A.) - Cephe_ 
., auırer daha geçen sene için AL riden yıkılacağını ümit ettire _ ları şiddetli savaşlardan sonra ınadla. yapılan 'sa:vaşiar esna - den bugünkü gelen telgraflar, 
!nan milletine nihai zaferi va _ cek hiç bir sebep bulunmadığı _ akim kalmış, 41 Sovyet zırhlı sıuda yoketmişlerdir. 12370 e - Stalingradıiı batı şimal varoş_ 
detmişti. Bunun üzerinden bir nı söylemiştir. Görülüyor ki ln_ tankı yok edilmişti~. larında hafif bir selih haberi 
ilene daba geçti. Hila s dh gö _ giliz devlet adamları hiç hayale Rjev kesiminde yapılRn taar _ ı• n g ı• ı ı• z vermektedirler. Bir işçi mahal_ 
rtlnürde değildir. lngjlterede kapılmamaktadırlar. Onlar har_ ruz hareketleri esnasında ve lesinde Alman tankları tamfın 
~ki harp daimi ve tabii bir bin daha hayli süreceğini göz_ düşmanın mukabH taarrn~ mü_ dan vücude getirilen_ çıkıntı, 
... yat tarzı imiş gibi bir düşü - önünde tutuyorlar ve .hazırlık_ daiaası esnasında ylizlerctı es_ir uça k 1 a r 1 §iindi ortadan kaldırılmış ve va 
ntış ve yaşayJ.§ var. !arını onıa göre yapıyorlar. Bu alınmıstır. (Sonu 8•. 3 su. 4 te) 

Bir fabrika geziyorduk. Di _ hazırlıkların gerçekten müthiş 9\ ,--•••••••••••••••••••••••··~ 
-L ld ~ d •• h ed"I- l' .-ıııı••·-·· M••llll-•çatÖr fabr·~anın filin kısmııım o ugun a şup e ıaıuıeme ı _ , 

tı:;~~ü::ıt!~d~ı~~d9;m ~:r~ !!~~=~n~~~~e~ı~~~~~.= Heryo tev··' Almanyaya va işgal ıcermen fe-i 
~1?~i~:!~.E:·: ES~:FE::~;:;~i~:ı kit edildl 1 aıtındaki .topraklara derasyonu 1 
laı- h rbın ne vakit bit ccğini tere mahfilleri daha ziyecle har . ı k t 1 . ,

1 
1 1 

~ :1m~y!;~~; i:i1:::1~e :~ak!~~~~ kag~;~~~~~r. 11111 meclls reisi 1 10 8 1 8 r Al•a••ar Bolbda 
~ unoyorlar •ve bu_ u~ bom~r~ı~anıannın deh_ ltlr temerklz llam-1 98 Roneçle ltlr 
au asııa.rt bfr ıamıan içinde te - şetı ve tesırı ınkar kabuJ etme_ 1 ... l .. lı b 1 
~ine ugrqıyorlar. Burada. har,_ mekl.e beraber şim~iye kadar 1 p1D8 g1Dtl8r0dl .n manıllr fJSa lnB ltlrUll llU&CakJ&r 
Ulll aooa ereceği dakıka şimdiki tecrubeler bunun dü man mem_ • 1 l F. 

.. ...._,_... ikinci pllııa geçmiştir. Za Jeketinde hayatı durdurmaya ! Londra 3 (A.A.) - Vjıti_ 1 fB lfBn ran81% Stokholm 3 (A.A.) - Ofi: 
ft.n 11a.r.anmak için yapılması kafi gelmediğini göstermiştır. ı den gelen ve İsveç radyosu fabrikaları fld• Bu sabahki İsveç gazete -

erine toplamışlardır. ladık~rı Tobruk'da d~ esaslı ! baberlerin~ ~öre, eski Fr~- del/B bombalandı terinde dün yapıla!! beyanata 
a tn!tiltereyi gezd" -ımiz ve planlı zararlar yapabılmek L : sız Başvekılı Edijard Herıotı atfen pek yakın bır gelecek_ 

iDARE YERi 
N111U081Da1liye: No. 17 

Telgraf : Yeni Sabah lstanbul 
Telefon : !0795 

Her Yerde S Kuru' 
EZ--

• Ih ti kir la nasıl 
pençeleşmeli? ,.. . 

Mllll korunma sistemimiz ve gayesi 
' 

Yazan: lrrm &ALIM OBUZ . 

Sayın OJcuyucularıma, 

Hakimiyeti Milliye (Ulu .. ) g. ze _ 
tesindek1 ımzalı neşrlyntımdan so trn 
uzun seneler günlük gazetelerde de _ 
'\iamlı olar, k yazı yazmndım. Bu_ 
gun cYenı Sabah yazı bey'ctine k:ı_ 
rışırken ıJkc;nce nıe·le.e tamamıle 
kendıml 'ermenin ve okuyı cula _ 
rımla tekrar karşıla ın:ının ı;e'li nemi 
duyuyorum. 

Memleket mevzu. · ·M yn arla o_ 
kuyucu birbır;ni t •;ımlay n ıki un 
surdur. Bırı de d; de ~r~e dıgerı 
ten kıt eder, biı i '15:r ıe\ zu, d~ rnn _ 
mazsa digeri bunu ıster. Bu mıi bet 
menfi te ırlarde:.ı isti!. de edecek o_ 
lan i e haluk, tın kendisic.lır. 

Onun ıı;ln bugunden itıbaren eli_ 
mize alnc:ıgımız Milli Koı unınn ka _ 
nunu çcı çe\·esi içindeki gen\ ınev _ 
zu rnuk,ıbil tenkıtler 'e ı tekl ·le 
işlendikçe bundan memleket i tıfnde 
edecektir. 1939 Cıh n H. ı bının dı _ 
!iında 1·. ln·ı ol la b ı. ber gerek 
hudufüırıın\zdnkı tıehl te) ı k, · ılM _ 
rna kaygu u, gerek e du 19yı ran 
ate ten m tees ır olma b kı ınd n, 
Tilrkıyede de b fe\ k 1 de h le o 

1 

re bır k r ı durma sı ı meyd n 
gelm tir. Mıl\i Ko un nu u ıle 
vi.leut bulan bu s' te 11 korun_ 

ma sistemi demel; dogru olu : 
Memlekette bu sister.ıın uv .. fa 

kiyeti, mevcut buhranı dah az lU_ 

teessiı· olaraK atlatmak 
gelır. 

Son senelerde Fiyat 
ı lerınde vazıfe abnam 
bır muhit ıçlnde tecrübe 
Memleket ve ınk lAba ka 

ri olan bu mevzua bir tak m 
hns mısallerle kanuni, id r , çt 
bakımlardan tema etmek, u 
'am eden ve de\·am müddet n n 
çusiı belli olmıyan bugunk h lle 
muc dele k b liyetim"zı işlı 

Daha aııağı kademelerde v fe c 
renler·n halkla teması, me' u de _ 
mek için, guzel bir ve ile t ıı ed 
Y' r. (Sonu a •. 2 a"'. 1 del 

Bazı öğretmenler _______________ .. ____________ ~-
Talebeden 942 baskılı 

itler bütün itinayı kend İngilizler bıle o kadar bomba _ 5 tarafından zikredilen Alınan 1 1 leri Oslodaki Alman mnhfil_ 

atılmega baş_ çin kli ik usulle e ya i deniz _ : tevkif edilmi1tir. Vişi ma_ 0 te "Büyük Almanya" adile bül 
!!lllll-tııtr'mjlıtr.r.-ı11tı .. llf'"'l9ı~~a...J~ımı~·uı· :JIM!li-1\.-'Y&....luµ'Q kamları bu tevkif hakkında Londra, 3 (A.A.) - Hava yük bir Cermen federasyonu_ 1 k •tap • S t •g 0 r l Q T 

lh t"k. Şimdi de ayni gayret kuvvetler çıkarıp tahribat ya.p_ tatsillt vermemişlerdir. 1 ~ Jıahe1'le ~ ewna İ aun ilin edileceğini yazıyor_ ı l l l 
" oğukkanlılıkla fabrikaların maya müracaat ettiler. Onun L Londra 3 (A.A.) - Lon_ gunü ogleden sonra şımal fran 1 lar. 1 • --111111••• 
bü .... aı · şah"d 1 çindir ki bir taraftan hava si _ : dranın savapn Fransızlar sada geniş bir sa}Jada. yapılan • Bu telakki ve müşahede A , 
Ça~~~amde:~::ı edi~or~ u;~r::; }ahına fö k iade ehempıiyet ve_ i mahfillerine göre, Herriot, ha.va akını hakkında iU tafsila- i İsveç siyasi mahfillerinde ,. Biz de olllara, VekAletla te11u.ı .. der-
" <:ok hızlanıyor. Burada sala_ ~~~~:k~! ~?t~~~ kd3:'vaa~u~~~~e= :

1 
!~f;:~~~~~i~~k~r~~: ı tı ;~=~:yüz av uçağı i ı ~~~~;:::t~~~~a~:=:f~= glslnl O~amalaruu tanlJ8 ederiz 

b
h.i eU · r.a tlar 1944 den evvel har ı ı · · · ~ h 

n bitmesine ihtimal vermi- yor. Hazır bulunduğumuz bazı belediye reisı Valsles Ba· le biıyük bomba uçak!an teşkil ler sveç mil etinın sı~ası a_ I Dün bir muharrir arkada~. söylüyor; sızlan1yor. 
Yorlar. Fakat mutlaka 1942 talimler yeti tirilmiş olan as _ • ins'de bir tecrid kampına 1 leri iştirak etmişlerdir. Arala - yatına bir temel teşkıl ed~ bir kitapcı dükkanında Rahıt Bu hadise heF sene tekerrur 
de b"tcce~i iddia ettikleri de 
Yoktur. Bu sabahki gazetelerde vaffakiyetle harp t:dccekleri Londra 3 (A.A.) - Tıme_ Zelandalı, Polonyalı, Norveçl., l lı bir millet olmak ıtıbarıle yor• JığJer derg'is"ni muntazam o-
Ma erol Smuts'un Afrikadan ge · kanaatini veriyor. Fevkalade ıah 1 sin diplomatik muhabiri 

1 

.Belçikalı ve Amerikalı avcılar istiklalini muhafazay_a kat_ Bır baba, çocu~na aldığı kusalar vekaletin tamımlerım 
le. ide 1944 den bahsediyor_ val taha<!_~ü~ etmezse ilin soıw ı şunları yazıyor: . bulunan fil~ar 5~ Foc~- iye~e ~~tmiş. oldu.guna bu 1941 baskılı .tabiat bilgisi kita kolayca anlar, çocuk \'elıletım 
du. Hnalde sulha kavuşmak i_ yakın degıldır. (&onu a.. ı au. e d•) evulf, 190 duşurmilşler ve bır vesıle ile dıkkatı çekıyoılar. • '*nı geri getirerek: sokak sokak boş yere dolaş-
çin daha epeyce uzun bir zaman Hüseyin Cahid YALÇIN \. ........................ - •• -' (Sonu Sa. a su 4 t•) \..-............................ .1 - Öğretmen bu kitabı kabul maktan kuı t!ırırJar. 

Alman Führeri 

'fakında bir suıhl 
taarruzunda mı 

bulunacak? 
o 

Nevyork, 3 (A.A.) - Nev· 
York Tımes, Hitler tarafından 
Böylenen nutkun Alman sulh 
taarruzunun ilk ali.rnetı oldu~.,, 
ııu ve bu nutkun Almanlar ta
l'af ındaıı Meinkampf da iler1 sil· 
!Ulen nazariyeler gereğbce do· 
gtıda yayılmak üzere tasarlanan 
ProJeleri ortaya çıkardığını y:ı 
Z\Yor . 

Gazete, Bitlerin yakında ye 
ili sulh taarruzuna geçmesı muh 
temel olduğunu söyledikten 
'<>nra diyor ki: 

Bunu bekliyoruz. Bu da ge· 
ııe beyhude bir te§ebbüs olacak 

(Sonu I•. S SU 1 d•) 

ingiliz 
kıtaları 

Japon uçakları ·Zeytinyağ meselesi 
Günlerce Vllkl- Al"k d l 6• l .. 
nln taggaresinl a a ar ar, yat arı tuccarın 
glJzle~lıler yükselttiğini söylüyorlar Mısırda Deri llare

keOerlne tlevam 
Çungking 3 (A.A,) - Reis Ruz _ 

edlJOrlar veltin phs! mümessili M. Wilkle, se_ -Belediye pl11•••11ı esaslı bir şelıllde 
lıo11trole lıarar 11erdl 

Roma, 3 (A.A.) _ İtalyan yahatinin 8.000 kilometrelik son mer 
halesi sırasında Japon uçaklarını ber 

orduları unuımt karargahının taraf ettikten sonra dün Moskovadan 
859 numaralı tebliği: Cungking'e gelmillir. Yeni zeytin rekoltesinin Jie-

Elalemeyıı et>phesi cenup keı M. Wilkie, Şanzi eyaleUnde Japon nüz idrak edılmemiş olinaswa 
mıı birdıelltlin ild yUz hruta 
ytlkseJmeMndeld sır ve hikmeti 
anhyamadığmılZl düıı yazmış. 
tık. 

Bu hususta temasa geçtiği· 
(Sonu la. 4, IU. 1 de) 

simindeki düşman asker toplu hava ilslerini pek yakından ıeçmlı ve zeytin yağı ihracına da ba.e
luldarı ile taşıt vasıtaları top - ve diln sabah Cunıldnı'e takriben 80 Janmamış bulunmasına rağmen 
çunun şiddetli ateşi altına alin kilometre mesafede Şenıtu'da yere (40) ile (60) kuruş arasında 
nnştır. (Soıtu a.. a ao. e te., mlibayaaı edilen yağ fiyatlan· 
Doğu Akdenizde deniz kafile ========a:=====-===========-==ı===-miıı----======-======-=-=--=-• 

lerimiıe refakat eden av uçak 
ları dört motörlü bir dUşm~ 
teşkilini yakalamışlar ve taar
ruza e-eçerek bunlardan birini 

(Sonu h. a 111. 8 te) 

Sayın İstanbul mebusları halkı dinliyorlar (Gazeteler) 

etlmiyor. Mutlaka 1942 b skılı Bız, bilhassa, talebt>yi hci 
olacakmış. hangi bir vesile ile sınıf al-

Kıtapçı, elindeki teblığler der mayız diyen öğretmenlerı de 
f"isini ve vekaletin emırlerıni bu yanlış hareketini maar 
~östeıiyor. Fakat zavallı baba, müdürümüzün en kısa bır Z<ı· 
öi{retmenin, 942 baskısı gelme" manda yapacağı bir tam;n l 
se çocuğu sınıfa almıyacağıuı düzeltmesini rica ederiz. -········---·--··-··-·--·· -···----··-·-·--······· 
lolAYLARIN MiZAH'! 

Bir ma•ı11111enln llbamıarı 

Yazan: AKA GİİND'CZ 



- f 

illi 
(Oaştarafı 1 incide) ıazmı o-elirse bu fevkalade h~ 

tstnnbul Fiynt ııtu c Bürosu en m tbk şekilde d vlet mü
-fi · ı. r 1:; ... hiç blr nıeslcktc dahaleslııi icıp cttirm kted'r. 

•olrr ı kadar muteaddit zümrelerin Niçın? Bunun cevabını yukarı
n:icnfaa 'eri ve hfıletl nıhiyelcıi ile da arz ve talep mekanizmasına 
dognıd n doiruya b:.r kaqıbşm:ıdır. temas eden cümlelerle bıraz da 

uc 
r iy r i: 

Beled·yenin cevabı 
Gazetem zin 8/9/942 tarihli 

nüshuında çıkan «Celepler fa_ 
aliyete geçti» ba .. lıklı yazımıza 

Belediye !iU cevabı vermiştir: 

«Alikadar daireden bHdlrildlği_ 
ne göre her sene mutad oldufu 
llzere et fiyatları bu mevsimde 
düter. Fiyat duşmesı zamanın lh. 
dııs etti{Jı §arb g re mevsim n 
m aactesı ve ruıkll lmklinları 

lstnnbulun m zud ki hu.,"USfycti _ vermış oluyoruz. 
nı de göz önünde tutarsak bu tecrü_ 2lira harp hali is l iın-1 

nlsbctlnde arz ve talebe ı;ıire ta_ 
ayüün eder. Bu sene citHıtı a ke. 
rlyenln mukavelelerinde sığır eti. 
ne laa~ı rııjjbet, çoktur. Bu hU11Ua 
fehrlmiz et p as sın tesir et_ 
mektedlr. Celoplerın 1 hsaı mın 

takalarma sevkıyatı tanzim için 
telgr.ıf çek p çekmediJcleri, çekil_ 
miı iSe bı.rn r ::ı ply ya tea. 
müı hilııfındn olup o-madıöı in. 
celemeler netlcesınde antaç la_ 

belerden edinilen kımııatienn neşro_ kfuılanhı henı ithal hem de il
,._., ....... .,. memlekete bir blımet. olur retim bakımında:n zayıflattığı 

~ ndey:m • gibi beynelmilcl ve d:ı.hili nak 
Bu düşünce ile rcalistı-idool:st o_ liyatın ıintizanum da bozar. Di

tnr.ı.k knruıatlerlmi nesre başlıyorum. ğer taraftan istihlak ve helak * çoğalır. Bütün bu hallerin m .. .ı 
Milli Korunma Kanunu lftyi- arzı üzerıne menfi tesirler ya 

'bası mucip sebep mazbata- pacaıh muhakkaktır. Eğer nı.ı.-
61 ''Son za.ma.nlard:ı. Avnıpada · liyct unsu.."i&rı.na az kıymet ve
:Jıiı tüm siirm.etke olan s'y.ısi ren ve arz ve tale ... hareketlcd 
gerginliPin mütcadd't millet arasında tahakkuk eden bit 
Jc:r nrosında harp haline inkı - fiyat sistemini kabul ile iktü'cı 
lap ctmesile, bu harp tehllk~- edersek bu fıvat mlihakk k 
sine yakın ve hatta uzak mem- :fahiş fiyat olacaktır. Tatbıki 
lck tierin, fevk id ahv l v~ misallerinde crördüğtim.Uz gılıi 
şerııt içinde kalın sını,, Tüı - clindc malı bulunanlar, hakiki 
:ı ·y de - M.ılli Korunma Ka- arz azlığı yetmiyormuş gıti 
aıunu - adı altında b'r disip- bir de sun'i olarak arzın aul
lm n kurulması için mucip se- masun hizmet edeceklerdir 
bep n.ddt'der. Malı saklıyncaklar, stok viıcu -

Kanunun nesri tarihı ola.ı da. getırcccklec, ilıtıyaç sah p -
1 O yılı baslangıcı ile 1942 !erinin ıbtiynç veya hırsılc 
y1h gayesine yakın otan gezi- mebsutcn mütenasip olarak fı
miz arasında uç yıl gibı b'r vatı vi.ıkseltmeğc · savaşacak
zaman pnrçası geçmış bulunu- !ardır. 
~·or. Bu zaman içcrsiııde kanu- Görfüüvor foi başıbo~ hır ni
nun muhtelif tadıllcri, neşrobı- zam icersinde ve fcvkalndv 
nan karama.meler, teblığ.ler ile şartlar ·dnhilınde bu mckarıi.:
bir tnraftan nazari kanun ve ına ahlak fesadına doğru al.ı. -
karar nam lcrin tatbiki e mc- b:ldığıne yürUmcı-tedır. Hangı 
ınur edılenlerlc bütün b r ce - mantık ve hangi cemiyet otori
mi) et mckanızması ı nde feı t tesi bu hale musamaha ıle bs.-
1 r n bu hususta.ki h::ıreketl l'i- l bilır? 
l diğer taraftan tatbiki olıtldk İşte gayedeki bu saıihlik i
üzcr bugün Ttlı kiyed b.r le buvünku vaziyet milli koru.'1-
m l1i korunma sistemı vüa ıd. ma sistemın·n gerek nazaııy.ıt, 
gelm ştır ki bu s· temin de g.ı- gerekse tatbikatı üzenude bır 
yesi mazbatanın işaret ettıgi münaka.ş:uıın rucydıını:ı gelnıt
ft"Vkalade hale karsı ko~m.ı- e scben t udl cdıyor. Çün -
du. ı kü üç senelik bıı· tecı:übe de\·-

H:ılen nrur.anyatının ka.: u ıa res aden sonra sı temin bizi 
taalluk eden cephesinde d nt.- tatmin eder m hi\ tte olmadı
mc e de tatbi.katıııda b raz drı ğıru söylemek mccburıyetinde
helezonlaşan bu sıstemin bıı yız. . 
çıkmaza gnncmesı 1(' n gasc- Vakıa Milli Korunma Kanu
sinı s:ı:rıilı kılmak ve bu gase- ıi'u mucıp s hepleri, mevzuun 
ye ayak uydur.ın kesın kana _ bün"e ve gayesım kavrarnaı:;ı 
atleı le ta atı vurutm k lu - ıtibarile vaz dıldı •ı anın tatb:
z:umu hıssedılnı.cktedır. k :lt tecrtibcsW e rağmen ol-

.Bu s lt:ıncle gayenin blinyl'.;ı,,l dukça b ı mük mmel yetı ar-
b ~~ :tısacli vakıal rd n ze<l r. Buna rağmc n tam tat-

nüı tur. Zıra bos le fo\ 1 .... 

1 

b ki b r k te ah p olma ı
ha .. rde rz ve tal p me gımu icaıdır ki sık blk t .. dillcı 
asrnın en hbcral k.mse - \•ucuda g-elmı tir. Hal.. de k"-

1 • n b h.: teslim ed c gı bn nunun ı. rnıncğe muhtar nok · 
ye • , maıüm olan s ·yrıııi talan ile bu zaruret kendi 'ni 

m yeceğı muhakkaktır. gö terntektedir. 
.11 aran nz:ıldıgı ve tal..! Şunu itiraf elnwk lfızım gc-

c ı ıldı0'1 ııoktnda ıstıhı:;r.ı.I lir ki kanunun ne rı sırnlaı ın
ı .. ı. II ı talebı tatmrn edect!n da ki ruhi nhV'21lını ze nazarur 
\ ~ nıuv.ızcneyı meydana gdi- bugün daha b db niz. Bıı bcd-
1 .... {'k durumda de• ldır. Bo,}lc: bınh~ n hasın bır menfaat ka~
tJ ı cmıt ;çcrs nde pek tubiı-ı gu~ıı elektı ikJ nen insan ct:
u k, ı ekabetın de rolü ozalır. mıyctine kal'şı, o z man daha 

ı:hu ada doktr;n rnünaka.şası-ı hüsnwııyct sah bı olduğumuz. 
na g- r mıyece,.., :mız ~ D lıtx-· d n mr, yoksa t tbıkattaki n.k
ı al uı., mudahalecı mı olmak saklıkları mı ilen geld gi,ıi 
1 J1T1 O'l'lır tan.ında kldıalar.ı. kestinnek guctur. 
cı VC'r ' rnuyer k, M Ilı Ko· I Yabız şunu ışaret etmelidır 
t nm.ı l\.ruıwıu !a,,ıha ı ın t.ı- ki bedbin! k bızı ıçıne cek ... n 
r ı ett gı fevkalade hal n ~rnn b r kus u da. olab lır, enerJınıiıi 
h. unma ı:;istemı nazarıyatı.ıa tahrık edici brr hamle kaynağı 
1.cııı n olduiZ mu kabul ed c<...k da. 
l'f: bu il. vlwl:ıdc hale kaı ,.;ı Be.db nliğin iza.lı etti ;ımh. 
kovma harekctınm, yanı gaye- bmnci şıkkı ınkıliı.pçı Ttiı kiyc-
nin ıktısadi y. pıcb oldu;::wı... nın mn tartcs n uyar bir hJ.
\'C iKtı. al kanuni ıına a\ak leti ruh'ye d ld r. 
uydurmru:.ı lazım ge1d nı ıll·ı ı Ccmıyetı old ıgu gibi bul-
sm·cceğ'.ı.Z: Kısaca ı.zah etmcı. mak ve btlmck hamleleri ba-

cakbr.» 

lstanb ı t ran 
Dün Üshüdarda 

halk n dile ferini 
inledi 

Dün 'Oskudar merkez nahiye_ 
sinin parti kongresi yapılmış _ 
tır. Üsküdar parti brıslronı Lut_ 
fi Aksoyun riyaseti altında top_ 
ıanun bu kongreye iştirak eden 
azalar temsil ettikleri yerlerin 
bariz ihtiyaçlarını söylemişler 
ve bunların hallıni istemişler _ 
dir. 

Dun öğleden sonra İstanbul 
meb'usları Osküda.ra geçerek 
Üsküdar Halkevinde yurddaşla_ 
n dinlcmi~lerdir. Söylenen söz.. 
ıerin yüzde sekseni hayat paha.. 
lıl!ğının bir n evvel önüne ge _ 
çilmesi hususundadır. 
----nııc----

Diz apağı kınlmış ! 
215 nunıa lı vatman Hakkı 

oğlu Mehmet diın Bebeğe gider 
ken yolda tecriıhe tramvayı ıa _ 
rnbalannd n birine rastlamış ve 
basamağına ntlamak isterken 
mü a.7.en~smi ka) b...~erek düş _ 
mür-ıtilr. Vatmanıh sukut neti _ 
ccsınde lız kapağı kırıldığından 
lıast..ıhı>n..~ 1' ldırıfmıştlr. 

şarmak l ın. mani dL'bril, Rmil
d r. 

EJer IDl'\·aıubahk> sistemde 
de bız:m btdbınlıgımiz Milli 
Korurmu Kn.nunwıun vaz'ı sı
ralnrıruh me rzula ilgili züm
relerı tam tahlıl edememekten 
ileıi gehyorsa, tatıbıki tecrüLe
nin realitesine dayanarak ham
le ) apma.k icap cdcı ; yok, hfı
dıse )~alnız tatbikat aksaklı-

ğına inhisar edıyorsa, o zaman 
haınıleyı t tbıknta istinat et
t ıınemiz Hizımgclir. 

Her ha gı şıkkı icap ederse 
et.sın, ılli Korunm sis.temi
m n ana pren ibmcle hata ol
madıgını :yanı fevkalade halin 
mevcut olduğunu ve her disip
linli insan c m yetinde bu hale 
karşı tedbir almanın hır vazi
fe teşkil ettiğini kabul etmek 
gerektir. 

O zaman g yeye ulaşmak 

üzere nazari vcyn tatbiki too
birlerin iı: lenm slııde daha 
kat'i adıml rl yürümek im
kanı hasıl olmuş demektir. 

ltENl SAl:i.~.n. 

Karne usulünün ilgas ndan sonra ---ıc·--... 
''Uçan kale,, lerin 

başh evsafı 

,..,....,...,...,...,...,...,...,...,...,...,....,...,...,...,...,...,...,..,...,..,'V'V...,...,""""""""""""""'""'""~·~........,.. 

·-·· merikalılcırın mcşhW' 4 

Vilayet bunların an ihtiyacını ofisten temin edecek f alıat •• 

çan kale,, tayyare}~ 
den bir tanesi du~\.iş ve 21 
kişilik murettcbatından bır tO' 
ki ~ralı olarak kurtulmllt 
.B1;1 .habere enemmiyet verıP 
mızm sebebi, harp sahnelerin9 
çoktan işt.r&.~· eden "uçan kf.• Muhtelif ba.kmılnrdan İstan

bul ile ilgili olmalarına rağmen 
bir hududu ci ndded len 

1 

Ka.rtıal, Pendik, -Sarıyer ve sai
re gib.' mıntakalarda oturan 
halkın ka.rn usulunUn. ilgasın
dan s nra ekmek ihtiyacbn-

Mallarına fiyat mıktanru gös 
terir etiketler koymıy n sekiz 
yüz esıcl al· mda:r memurlar 
tarafından yıldmm p!i.ra ceza _ 
sile tecziye edılınişlcrdir. 

Bunlardan tayin edilen mile _ 
tardalti p rala.:r da ıtnhsıl olun_ 
muştur. Eyiul ayı içinde muh _ 
telif fırınlarda (7175) noksan 
tartılı ekmek müsadere edilmiş 

run ıne suretle temin eclileceğı 
hakkında ilk karan bozacnk 
mahiyette ik.incı bır karnr he
nüz alfiltlıdar makamlara tcb
Jrlğ OO;hniş değildir. 

Bu yuzden Eyüp kazasına 
ba~ Kemerburgnz ve Sarıye-

re bağlı Aya -a ve Ç köy le,, le. 'n ancak b r ik' d fa dild 
halkı ile berab r bunlara mü- tüklcruıi ~tınem:.zden ıleri P" 
nt!l.Si.l olan d uer mıntakalar yor. Mihver do bundan fasl' 
Jınlkı mütJı'. bir tanda 'L:llllck dUşilrdüğüniı iddia etnıemiştJr., 
sıkıntısı çekmckted rler. Halbuki uçan ta.lclel', ı gul aı. 

İstcııtlbul vali ve belediye rei- tındaki Fransada, Cebclutt ırılf' 
si doktor L~ .fj Kırd rın mesu- ta, Mı.&ırda, he tta Pzaı. s , Jc • 
liyeti üzer:' ne alarak .ı t.; bi t l faal yete geçn<ş, son , J 

e i fırınla 
ek bul n 

ma.hJ.llere ıc:ı vn ..il hak- bı..nlar...ıan b.r f u t yy. , ı 
kında of s m:r v ıdı ni yaz- Cebcluttarıkt3n kalkarc:ık A1'· 
nu~tı.k. Fakat of ste yal1ıız şeb- deniz istikamet:.nde uçtugunıJ 
ruı ihtiyacını .k .1ayab lecek Mı ıver Imy.-ıaklan haber , eı 
m ktarda un mevcut bülunmak- ma~cıdı 

a tadır. B"n. en:. eyh karne k.ıl- Aınerıkalıiar gC'5;Cll yıl bıl 
kan ınah:;.:Ilere y. pılan bu yal'- ı 
dımlar sehre mahsus ~ un an cnısa ...ız tayyarelcrindcn b r 

kıs:ni lnb' tereye gcindcrrn -
ayı-ılmaktadır. eli. 1ngıLzler .Kcndı tayyare • 

Bu vaziyeti tu·zıh edecek lerıle bunl :n kullandılar. F ı· 
ve bu gıbi ekmekleri bulundu _ ınahlyetteki kararın gelmesı u- kat .. mch "uçan lc'ale,, letı A • 
ran fırınların sahıpleri de ayrı_ zarsa. ba sefer de sehrm un mm ıka.lı ekıplcr kullanm:ıltta • 
ca tecziye ohınmuştur. Bu işle_ muvıa.zenesi bozuhc ktır. Şehır dır ve son defa Roucn'a y 

1 
ri takip eden §ube müduru bu hududu haricı add.3Cl len kaza· pılnn müth's ti.ı· hücumu Luı 
.iwhatı verirken §Unları da ila_ lann !kayma.kamı rı <lün vııa - lar yapnu~Jardır. 
ve etmiştir. yet.e gelerek ' l muavini Ah- Bu Amr.ika nıah uçan ka' 

- Maksadımız halkın zaı·arı_ met Kınık ile bu J ll ele hnk- ler, yani. asıl ismılc 17 Boc·· ~ 
belcd. kındaı göriişmlı:ılerd r. t' ı · ı na ve ıye nim.mlaruuı. tıykı 1 ıp nm ıususiyctıeri şunfardıı : 

rı hareketler .içın esnafı müte _ Diğer taraft: 11 alınan b'r ha- Tayyuren n umumi ağırh~ı 27 
malli para cezası verdirmek de_ bere göre, mC".,elcn n halli iç.in tondur. lGOO bcygiı 1 k d ı t 
ğildir. Bu gibi cezai-arla müte _ Ankarad:ı. yc.'li bazı kararlar motöni vardır ve bu mu• '>r ı 
nebbih olmıyan kimseleri yola ittı.naz edilin t r. Ve bunlann lo tayyare saatte 490 k!toml 
getirmek için mevzuatın verdi_ yarın vilayete b •• d.nleceği ti- l't' g,bı rnüth ş b'r sümtı' uO< > 

anit olunmaktadır. ' 
ği imkanlar dahilindo h'arekot """"'"'.....,.... metre yti u;eğe fırbvr.b Imekt -
etmek suretile işi önlemeğe çalı dır. Tum yiıkselişi l2,000 mrt· 

er gün İr mİ tar şıyoruz. Bu hareketleri Validen redir. Bu kabiliyetinde~ dol y· 
almış olduğumuz emir üzerine ''l'ç.ın kule,, ler gtindu ~ h -

art yo her an daha. çok şiddctlendire_ cwnlannd!l muvaffak oluy ır· 
Ş b uhtclif kt~ı~... d ceğiz ve bu suretle halkın za _ lıır. 

e rın m no IU4.lm a_ ranna çalışan satıcıları zarar Çad ra en Beş cndtılıt postalı:trı vnrd 
ki bakliyat satışı ile meşgul o_ B•ıi o-cı de kuy-·ı-tacl•r ]{ t 
1 &..~kk u f 1 h t, vercmiyecck hale koymağa çalı J-11 .. ld .. ~ ı·ıuı. 
an u.:ı. a ar asu ye, no u şacağız. yı uııırırn a rndn • ri mitralyöz rıcat h .. I. 

mercimek vesaire fıyatlarına or 0 de · e y~rıyor. B"rı tanyaıe ı 
d k l h . b' b ı Alakadar memurlar piyasada .ı _ 

ta a ma u ıç ır se ep o ma_ Aynı çadırda iki işçi gövdesi altındn, ötclr s ı:; ivd 
<lığı halde hergün beş, hatta on ki yolsuzlukları dün de takip ve nin i.ı tünde. ikı~i de C<'nalıln· 
kuruş ilave etmektedırler. Me _ tesbit etmişlerdir. &ğlr yaralandı dadır Bombalarına gelince bı n 
sela bundan ılcı gün evvel Üs _ ~ Evvelki gece sabaha knrşı sa lar üç ton 11.ğ'rrhj;"lnda b 

1 
bom 

ldidar cihetind"ki bakkallarda at 4,5 raddelerinde Erenköyle bı ılc tanı 4000 kii ıııwtı el k 
nohudun kılosu altmış kuruşa Esna cem ıyetlerı· Göztcpe a!'"..ı.sında clcl,trik anıe mesafeye gideb !ıyur 1 r. , rn 
68.blırken dün bu fiyatlar yet _ 1 lelerinin kunnu:ı-; oldukları ça _ lngıltcreden Berlırıe rki el fn 
miş kuruşa çıkarılmıştır. Bak _ dırlnrdan birme yıldırım dtis - dip gelınıye muklcdır l.ı I< r 
kn.llar savanın .kilosunu bil -0. müş ve uyumakta olan amele - B ı korkunç silaha k r ı 
ıtuz kuruşa mnktadırl:ır. Ve Bir kooperatif !erden tsmailın l arnından gire_ manlurın yepyeni ve mü' ı Mr 

fasulye fiyatları hazmcdilebile _ rek zavallıyı dt:ı hal ö :lürmU$_ t yyaı clerı yok dt>!-'rt•t r J '\'\ 
cek dereceyi şınıştır. Baş dö.n_ teşkiline tür. Bundan ba ka y ne ayni çn ki gun Anı rika1·' tr } ıln 7 '' 

dürücü bir hızla mütemadiyen karar Verdi dırda İsımil ve Hasan adında dı tayy re im: atının h t 
yükselen bu fiyat · · şehir seke cliger iki işçi de yıldırımdan a _ 1'. ihv r tayyare ır!:,!<'.nhH ~ 
.nesinin yüz e ksen beşini teş_ Esnaf Cemiyetleri mücssisleri ğır surette yarnlanmı tır. Ölen t ~ 11 haber ,.e ıyoıl ır iı. \ 
kil eden m hdut v muayyen §ehrimizdc bulunan biitiln es _ lsmailin defnin~ ruhsat veril _ m'lul, r ayda 2:iıl(I t.ıyy:-.rt' v 
gelira kimseleri çok feci bır naflann iştirak edebileceği bir miştir. pıvoı larmış. Elbet ,ı. pü•!la 1 

duruma Sdkmuştur. AlaAkadar _ ıı. f ·nıı< ·m~~taLl dn var ve clb<'t it :ly 
v ti.OOperati teşkiline lm.rar ver _ y " d k ı ı ,_ 

.tar bakliyat fiy, tlarının yük - agmur an SB leye ar ' I} raz ta~ yare yaı 1 

sehnesine sebep olarak Ofise mişlerdir. .... 1 1 ln.r. Fukrıt mesele y INl 

bağ1ı olmıy~n değirmenlerin Sermayesi 90 bin lirayı bula _ Ugrayan fren müna Ca afi da det. ld'r. Tayyarelerin k ı ı· 
cak olan bu kooperatife her es_ İk' ·· d "'- · d d tesi. onlın ı k ıllarıanların tccr ı· bakliyat öğütmelcle meşgul oL ı gun enU\.:rı eYı:ım c C'l "'Ası de ba ir-ı.t" S'l\11 k clnr ı 1 

mal .. tcrmektedı'rler Ko naf girebilecek; buna mukabibl yagm-urlar Ankara _ 1 tanbul 1.1e ~ .ı • 
arını gos • h' seci 1 o oynuvoı·. Bu c ihc .. ; de ilk 'sb t d . h 'etı' ta""'fında:n ıs ar ardan l nr liı-n alına_ tren hattında tahrib t ''illlffiJ, _ J 

or ınasyon ey •"" caktır. J • .ed '.1 lngıl'zh.•r oldulaı : l''r, ı ' 
evvelce verilmiş olan karara gö tır. Bu müna~betle evvelki g ·n harlı ı l'n wnrn İngilt"r n 
re serbest değirmenlerin yalnız Kooperatifin teşkilindeki ga - Haydarpa adan hareket eden el Jde 12no tcwyare ,·aı h. .f ı . 
buğday, arpa, mısı.r, yulaf ıvc ye esnafların ucuz mal temin e_ trenler yolda kalmıslur, doku - manlar 30Ull t.ıy,\'arcy!P hı 1 J 

el d debı'lın l 'd' K ı·r zuncu .işletme müdürlügu-·· tren _ ak darı öğütm en memnu ur c erı ır. oopera ı ya - u ) ) areyı m ~lup edc.m ı 1 ·ı 
ve bu kararda bakliyata dair kında i'saliyete geçecektir. !erin geri dönmelerini bıldırmiı:ı !ngıJ !er haklı oiarnk hfl 
bı·r ka"'"t yoktur. Bu Va?.iyeti tir. Diğer taraftan dün fiab:ıhki kfl.2'.anıısn bu bir a\·uc ln,., J ~ 

J • na göre bu gibi bakliyat unları_ Ankara treni dt) Haydar pasaya 
fırsat bilen serbest değirmenci_ k tl 1 .şt. o- d' •. . .. genc'nın ka.z nmış olac.ıg ı 

nın nereye ve ne ma "'" a sa _ gc "'memı ır zren ı,.ll!lız' ""u ler de piyasadan mebzul miktar ..... " • · . c. söylüyorlor. 
da topladıkları bakliyata mü - tıldıklan da belli değildir. Bina re Doga.n cayı le G yve ~r sın_ BEHfT r SAF.\ 

. d - 1 • enaleyh bu feci vaziyete bir ni da bir yar yıkılmı tır. Mun kn_ .... _ • • • • • • _____ _ 
tealhk mevndı egırmen er.ı.n - . . . . A - lfit bu yüzden s kteye ugramış_ 
de un haline getirmektedirler. hayet verılıiıesı ıçın alakadar :t 
Fırınlarda cıkarılan .ekmeklerini makam~rın iktit..'\ eden tedbir_ ır. Hayırlı ahbap 

-----o·---yalnız buğday unundan im~ e. Jeri alacakları tahmin olunmak_ -=1·--~-" !_~_!!_I dilmeleri mukarrer bulunclugu _ ita.dır. --=ı_ 

,-=---=-----------aı1-----=--=-------=-;:=ıı;ı=-:=ıı~----------~----...,,.,.,..-...-- Komşusunun çocuğunu 
kandırarak annesin-en 

500 lira çaldırmış! 
- Hiç kimse Amma içimde 

nedense gizli bir korku \!ar. z..ı._ 
ten bu garıp memle!.ette korku 
duynıadı~ım biı an :Y-' tur i 
insanda Hindistanın her eyi 
:ren,,ı, havası, çi 1 ri, a Ja_ 
ı ı, suları ve hay\; ları yalnız 
korku hissi uyandırır. Onun i. 
çın Sivadan mc hamet \'e yar _ 
dım diliyordum. 

- . Sana Sivanın yardım ed"'
ce;;indm emin mı&m? 

- Ne vakit oncı deha 
sem b n. hemClı 
tir. En on, ben· \ ba.r-ıl
taral;: aldıkları zı man bir sa _ 

l.:ı.r. Bny -
" ,. •. utı·,,.,...,., ge_ 

a. 

t1 

1 --
- Evet, fakat sen bırakma_ 

dın ki Duamı tam ml:ayama _ 
dım. 

- N dr:n ruı.sıl oldu? Fakat 
simdi bun~on bırakalım. O ka... 
dar m 'ud m • kı telika 
M 1i ka 

I•'crhadı gözleri fal taşı g,ibi 
acı ı tı. '1rn.nın sırtı il tün.. 
deı.ı pcn erle k yola arasın 
da bir n taya takılıp luOpııı:ı _ 
tı. Melikayı ü k t ncmek isti _ 
yor, fakat g "cl yord ı. Kckcli. 
yor, b r ey S>:yl yc:niyordu. 
Mclika mernkla g r dönmek 
isterken Ferhad karyoladan fır 
ladı ve Iellkayı koluncbn tuta.. 
rnk birden kendi tarafına, yeı e 
cektı. İki korkunç yılan. Vücut.. 
lcrinin yarı n::ı. kadar dikilerek, 
parlak gö erini onlara dikmiş 
ve hüeuma hazır a mı~tı. Fer _ 
hat, hemen komodınin gozlınü 
açtı. Otom tık si hını k:ı.ptı ve 
derhal ıki el ate.cı etti. lki yılan 
b r an a c:ı.nsız y re dfötüler. 

Penı; re.er 'e balkomm kapı_ 
sı kap ı idi. Yı n :!rln oradan 
girmesi mu;mkün d !'ildi. Ha bu 

O h:tldc ona ki ll'raz \. l koridorda. bir a _ 
beni d ' "' mna nl Bu· yak · · i tın· tı Dı ı cık _ 

k r vırhah b r mabudun nu : k ··nm önünde b·r hayal 
ben rlC' v r ımı"lı d eme iyıı . gorrr. ·1 bir ka adım atmı5tı. 
n ..,.. ı-. ı 'mdi de.' b'~· u b ı _ O • d1 bu vı!:uı ın k p. 'ln 

r1 1 l{ , • :ı 1 'Tl ı ihti -
el'ntle 

olat'ak koridora f ırlnmak ister_ 
kcn Mclıka. boynuna sanJdı; ıtit 
r'yor, yntrnnyordn. 

- Ah, prens, pren$im; beni 
brrukma Gıtme . Bı.~ımıza 
b·r felaket gcıecek diye korku _ 
yorum. 

·Ferhad Jıal etl'afında meçhul 
dıismanlnrııı dolamnakta oldu _ 
ğunu hissederek öyle derin bir 
t hevı. ür. hissediyordu ki dişle. 
rıni gıcırdatarak: 

- Olmaz, dedi. Bırnkrunaın. 
Bu haydutları ayda b raka _ 
ma.,~ Kimdir bunlar? Anlamalı 
yıın. 

Ve birden Melikayı lrnryo ya 
itti. Koridora. fırladı . .Silah se_ 
sinin koca sara:yda ıa:kisler uyan 
dırmasına r.ı.~ ne koridorda 
kimse vardı; n aşa~da v di _ 
ğer koridorlarda bir hareket du 
yuluyordu. Ferhad kapıda bir_ 
ruı durdu. Sağa sola baktı. Kar 
5ıdaki oda}~: 

- Rahmi, Cemşit! diye ses.. 
lendi. 

Sonra yandaki odanın !kapısı.. 
na kadnr kıı~-ırak: 

- Hru,ırı -ı"'qcıim ·-· !Baba:. ..... 
Çabuk ol. Br"·"rn ben. ..... 

Diye kapıya vı•"du. Eğıldr. 
yüksek tavanın iki noktasında 
iki zayıf gece l mbası yanıyor. 
du. Koca sa.rayd1 çıt yoktu. Bir 
tat'a.ft.an da geride odanın kapı_ 

dan dalia fazla bir hı?Ja koştu. 

--
Şimdi bu uzun ve sarayın or 

tasındaki ışık boşluğunun etra._ 
fını çerçeveleyen dôrt köşe f{o_ 
ridorda bir yarış ~amıştı. Bu 
yarış uzım süremezdi. Ya önde 

sını gözetliyordu. Birden bir vı ipi ~ken tığ gibi ince, pire ku_ 
zıttı işitti. Bir kemcnd, bir kur dar atik Hindli Iı,crhadın boy 
şun hızile gelıp boy.nuna dolan_ nunu bir kere daha sıkıştıracak 
dı. Elinden silahı düştü. Yaman bu defa bu iptidai hızla onu b' 
Hindistana mahsus bir hünerle bütün baygın yere ser·erek bo 
bir Lazzo faaliyete geçmişti. caktı, yahut Ferhad ona yeti~c 
Bir saniye içinde bu yağlı ke - rek, yahut yolda onu geçere 
mend boğazına sarıldı. ve ayni kemendden kurtulacaktı. 
zamanda hem gır~lağmı ~ktı, ·Koridorda Fcrhadın kesk 
h~ de .. yüz ~e;·gır ~~':~ sesi çınladı: 
bır motor hızıle keı;dısını çek?· - Yetisin, kimse yok mu· 
Ferhad bu nagihanı darbe ıle · Tutun fiU haydudu. 
sarsıldı ; yere yuvarkındı. Hindli koridorun bir köş sin 
. Bu ~uth~ v~yette, ken~ - sapmış .Je kemend ortasınd 

sn:~ ~ınısemn ımdad.a geimıre- du\u.ra dayandığı için hızını kay 
cegıru ve an~k .k:ndı ~u~e;tıle, betınişti. Ferhad, kemendi yal _ 
o da an~ b!_~ ı.ki sanı~e ıç~d~ nız bir elile tutarak diğerile bo_ 
!kurtu.'abilecegını farketmiştı. ğazmı kurtardı. Maamafih bu 
Ye~ ~\arln.nır yuvarı~~ hareketini Hindliden gizlemek 

arka. ustü yatmıştı. Gırtlagı ilci için kemendi çekmeye deva 
m;ng;e~e aı:as.ında sıkışıyordu. etti. Hatta bir hileye baş vurdu. 
Gozforı korıdorun 8?.n~da Laz Boğulur gibi yaparak kemendi 
zoyu tut:m E!-~ g?nl~. Bu be koluna geçirdi ve yere yuvarlan 
yazlar gıymış bır Hındlı olacak .dJ 
tı. F~kat b~r~en gözleri k~- Hindli kemendi çekmekte de 
y~ .. Rendını kaybetme~ uzere vanı ediyor, fakat ileri gidem( 
adı:. Blı: hamlede kemeııdu:ı ~a : yordn. Kurbanının yere yuvar 
şı uzerınden .~. ucunu ıkı ~! landı~..nı anhyarak olanaa kuv~ 
le kavradı ve buttnı kuvvetini veti · topladı Çekti çekti y .. 
tophy~ ok gibi yerind fır h kemendin hafif eİastikiyeti 
ladı. Ayaga kalktı. d · tıfade etti. Sonra d 

}J?.i çektiği gibi ileriye do~ kr Ptle çekerken bir cismin sü 
y~ruyordıı. Bu suretle gırtlagı rükle!ldi"~-Tli hissedince kcmen 
bır an serbest kalınca n fes aL d-i h if !'aktı. Artık bir m 
dı ve bütün nb.ız < ikliği il'l, kavem O'Önnedi. 
ip'n öt k' ı dan çekil':;; hwn {Arlcusı ,·nr) 

M1..ahtelit takım çah~ma
larma devam odiyor 
12 İkinciteşrinde A ma:n~ aya 

hareket edecek olan lsta bul 
muhteliti çalı~alannn d am 
etmektedir. Muhtelit kad osu 
henUz tesbit cdiltnerncktc bere_ 
ber takımda yer alacak eleman., 
lar aşağı yukarı b lidır. lstan_ 
bul muhtclıti 16 sı futbolcu ol 

Balatta Hızırçıı: uş mahalle • 
sinde Çorapcı sokağında 41 nu 
ınaralı c\·de oturan 17 yoşla• ı ı 
da Mahmut adında bır ço~ K 

ayni mahalde oturan konun 1 
rmdan Melekle oğlu Mustaf n ı 
t ıııki .. ıcrinc evvelki g:in a 
ne ıııın nd ğından 500 lı 1 

c l ıs ve her üçü de ayni 
F..ctı nE'ye giden trene binerl"r 
kcn zabıta tarafıııdao yakı:ı'aı 
mı lardır. 

mak üzere yirrrii kişiden miire·t J#l--~--===---·---"' 
kep olacaktır. Almanyo.da dört T A K V 1 M 
fQtbol teması yapılacaktır. 11k 
ka ılaşma 18 Bitinciteşrinde Hızır 152 GÜN 277 A~· 10 
Viyanada olacaktır. Kafile Svi 
linn,rad'dnn itibar<'ll Alman hü_ 
kfımetiıtln misafıridir. Muhtel t 
takımın · Viyana'dan sonraki 
prQgromı he.'lüz kat'ilesmemi _ 
tir. İkinci müeabakanın Münib_ 
te, üçüncü karşılaşmanın da 
Berlinde yapılması muhtemel _ 
dir. 

21 gün sürecek olan s yahnt _ 
te eski sporculardan Ali Samı 
Genc'in kıafileye riyaset ed0 cc. 
ği söylenmı:-ktedir. 

G tasara y lzmira 
davet edildi 

Galatasaray taltımı gelecek 
hafta için ik:i maç yapm k üze_ 
re lzmire davet edilmiştir. ır _ 
len Ankarada bulunan S n_Kır_ 
mızı'ların bu teklifi kabul edip 
etmiyeceklcrl henüz belli d ;; 
dir. 

ilk Teş. 
19 2 

PAZAR 

1358 

EYLÜL Ramazan 

23 

CUn 

12.11 
7.00 
İftar 

12.00 
18 47 

tkindı 

9.31 Ezani 

ö~lc 

6.15 
18.03 16.19 :Vos 

Yntsu tmsal 
ı.so. 10.33 f..ı; ni 

20.19 6.21 Vasatf 

A60N BEDELi 
Türkiye C:cnebl 

1400 Kr. 2700 Kr 
750 » 1450 » 
400 » 800 lt 

160 
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~bir mcs1 , ~.r zanaatım~. 
......,...,"",_,.n - Hele üçüncü Ahmettcn üçüncfi 

SeUme kad:ırki ®virde (1703 -
1789) pek r: ~betteymiş; ya. 
man elıillcr.ı. ~ ti.'mliş. 

40 vıl evvel' · b"iyük babala· 
nmız, kadiıınl? mz eski ·med · 
dahllrı yı dururl ken La .
galı Şem:::ıy.ı, Cerr: h lı Kü
ç·· Ary. ı:ı.nlata anı ta bitırc -
mezlerdL 
Lnn~ C'CTnSi ~ cn.ca u. u J. 

gıbi kcskm, g y t h zır v.ıp, 

son derece yl bcrabw·. 
edep '\e ter · es yerinde, ölu 
yü gi.ıldürür~ dir., i katılta kc1.
tılta b::ı.yıltır:m . Boyuna B"u
yük ~t Pa.')a, Cih.ın serd3-
kcrl R a Paşaı ca."1rlırl r, tor-
ba torna ihsanlar vcr'rl · 

I kı wlirr.raeti ahır 
tıiltten- kafan vez:rl de o •. ..ı 1 korum:ıd.Wı .için d lığa dü 

• 
1 

f I 
tiarbin mihrQkı doğud dır. Almanya ka'"a kış 
basıncaya kajar, Rusyada taarruz kudretinden 

ı ... dfada edecek ve önümuzd'°\ki hdftalarda 
önemli teşebbüsler yapacaktır 

l'az!'ll11: Emelı li Gene al J{emal Koçer 

ı;atı-

mccbuıduı-

d) 'Mu;1r gailesi, bugünkü 
strut:eJ k tett1b le, Jngilızler ı

Orta şarkın 

rnc.ıt,,'"lnı şnnd den kestirmek 
mümkündur. Öbtir yandan, u
mumi vazıyet, çok dalın önem
li cephelerde öclevh.r tertip e
debilır. 

İkinci bir cephenın açılması, 
Mısır rahnes ortadayken de. 
unkansız gibrydi. Bu, her {·esile 
ılo behrflmişb. 

e) Nil orduı:;u takvıyeye za.. 
mau ve imkan bulmuştur. El
alcmeyn'e yonctılen darbe, Lı
gilız prestıJ ne vurulmuştur. 
Kışın sükunu, Mihverın Mısıı · 
da agırlık merkez.ı tcsısi emel· 
lerıni okşayabılır. 

lkincı bir cephe kurulacak 
mı·~ 

Buna inanmak iÇuı deniz ve 
hava kuv\•ctleruıin kahır bir 
UStunlnk tcmın edecegtue ka -
n:a:at gctrrmek geroktn. Zan
nımca. bu tc: c.bbıis, henüz u -
?..ı.ktır ve olayların g ı.romme 
ba ltdır. 

Kn.fk s hare' atı b r mtid'J.
haleyı d vet ed k m1 . W • 
vcl, bu ddı defa ıncel~ -
m , bu d da. aynı konU}a 
dokun r. İrand ı mliza 
kereler dç_ K 1 as v y t ni on 
p • 1 rdır. 

B rmany - H nt sırurların
da kı orduların b r d ha şansla
rını den.tmel ne ınt1zar edile· 
b 1 r. 1 t!Pc, hır dem ınde, Hınt 
ordolanmn Birmanyaya tevec
cüh edeceklerine ışarct elmışt r. 
Gerçı, taaı ruzun çıkarılac.tgı 
yen açığa vurmak, kıya.setle 
telıf edilemez ve çok def'tı bu 
ıfsalar, şaşırUcıdıı : <ı ncak, Bıı · 
m yanın kurtarılması da kat ı 
hır mooburiycttir : 

a) Japon ordusunu, altı yıl 
danberi, yıprat. n Cın ordu , 
} el m: trr. İkmal yolu, 
B r. Y yul, 
d a eh C'r -

- ıJ (w.;.,,;. ...... ___ -=--===~==;;;;::;;ı;;===ac=;;==ıı 

-o-
Dıyarbal.'1r 3 (A.A.) - Bir_ 

kaç gundenberı ~hrımıı.J.e bu_ 
Iunan Cumhurıyct Ha k P rt 
Gen 1 Sekreterı Memdu11 evk t 

• E dal teLltikkrini h:. ircrck 

[ ili 
iıhir 

1 .. 

ymakam ·ki ene 
ga mahkum oldu 

.J 
terimleri 

On aarif Vekilinin 
baikanhğu d çahşmac: 

larma ba~la1ı 
Ankara 3 (A. 

1 

tt biy T.:mum u 
teşkıl edile bir komı 
gun. o6ıeden evvel l 

tükten sonra çıkarını söyl~ 
bulmu:J: 

dun Bırinci Umumi' 1 füfettiş A. 
bid n öznıcn .le birlikte Mardin 
geçm tir. 

n tasdiki.na - !k ı H ı\Jı Yüc '. • 1 

grad 
v 

r n ctmiştır. 

r ·kimi r arasında değişiklikler 
Adliye Vekaleti ycn1 b r ka arn~ ile Mkimler arasında defifikllklcr 

y pmı tıı·. 

Yaz saati değişmedi 
Ynz saatınin kış mov ıınindc de devam ctme-;i, umum kaloriferlerin 

11 k so uklar ba;il d ı z n y kıl ı hükCımd e karnr nltJ.nıı alın. 

ğinde toplana alı: spor tenm .. 
Jerı ve mısiklop~ısı uz nndeld,1 
çalışmalarına b lamı tır. M ı } 
laty Meb'uım Na hi B ydmn 
rci 1 :ınde Nizamcttin Kı . an, 
\ "klan Arsir, Kerun B""kc ve 
S t Gl rol'd'l!l mlire kep o_ 
lan konu on pazarte güniın_ 

Saman tütsüsiylc tUtslılenıı-ı 
beti benzı sapsarıt saıı.msaklı 
elıyle ov,uşturup gbzleri k.• 
çanaf;11, .zırt zırt zamane hüyUk
lerinin koraklarına düscr, sa 
hıden aglıyormu gıb hıç'c• ı 
hıçkıra., göz yaşları döke dök-' 
uyuklara. kp.panırmış: nııştır. den ı b ı-en hergUn topLuıııC'a.k 

- Baş tarafı 1 incide - i h ı · " Ü f İl!' 

oguşmas 

- PCdeı"'lln k leniz rnlmıeti
ne k :vuştu; c n.a.zesi orta.eh. 
kaldı! ... Vald m cariyeniz, us -
tünüz.e ş:fafa.r, scl.aınün kavle.
ne ugrı:ını; haca.mat ettirecek. 
slı1ük alacak padışah s kkcm 
y k! ... Kerımem hal yığınız lo
husa. döşcğind" masu cı~riyk 
tirtır titriyor: mang ına koya
ca.k bir avuç ıköınürdeıı mahru~ 
muz! ... 

ziyet general Rodintse\ 'in şid _ t a ~tçı sına~ m essese er İık larnk kısa b r mürldet 
detti karşı taarıuz _u le duzcl _ Kendı ı b 11 1 n ıp• dli m:ıdde ılhal eden sınai elcrln bir_ ı......ı 

.tere girm !er.ne ı •um ol ı aliikadr.rl ra tam m cd lmıştır. <' uuC spor t runl ı tr b t li-
tilmışt r. lcc k ve dıl kurumunc tc> kık 

7() gun ve 7<J gccede-nberi Petrol talimatnamesinde değişik ik yapıldı ve k ı ı ikten nrıı. b tı 
Stat •c;rad mü a.fıleri ral a .. yiı Ankara l (Ilu u t muh b r mızd n tclcfonLı) - Petro, ve mlı kl rı_ nl c tu. por lug.ıtilc r a.r, 
zü g· rmem""l rd r. n n t nklard n ç ld 1 man bi old u us l ve rcsı ~ · tatb .ı hak ik o ,ıı ·n hazır nm ına 

l\lf-0s.kova 3 (A.A.) - Royte - kında şimdu .. i petrol t. lirrıatn mc "nde b zı d ikll .ıer y. pılınış ır. bun lan oon'"'ta. b l n:ıc ktır. 
rin hususi muhabiı·i bildırıyor. · k hk • ld 

Don sahilinde sazlıklar ru-a - Dı~ili kayma amı ma um o u Roma Elçimiz vazifesi 
sına gızlenen bir avuç Sovyet s htc dıplomn kullanarnk kendisini kaymak m tayin e iren Kcm:ıl n başına gitti 

Babası, anası çoktan bbUr 
dünyada.; kızını da h k getiı·e. 
Böylece liraları, mecıdiy kı i 
sızdırır, güle oynaya evine dö 
nermiş ... 

d niz Sİ ı;...'1.tfazı n l\re ~"il _ muh kemesine devam olunmu tu . Moma.leyh,n bu suçu tahakkuk ettiğin _ t 
dı B den ki Sene "ltı ay mudd"ll .ıı.ır h p ıne ve bu sU"U dcfaatlc ı lPmiş oldu_ stanbul 3 {A.A.) - Bir m ıd Jar atmışlar ı. u mııynlart il _ .. "' "-(O .. - ~...+t be ı 

zerinden mutemadiyen Alman ğund:ın işbu eczanın aluda birin n zam.mıle tevkıf edıl taı ıhtcn itıba _ C!t:ı. en rı m zunen şe rımı e 
k 1 t . ren ı sene on bır ay müddetle ınahk"ClnuycUnc karar vcrıL1 bulunan Roma buyuk eıçımı"' B. tank ve amyon annın geç ıgı Hüseyin Ragıp B vJut bug-.ın 

iki koprtiyli uçurmuşlardır. Köp G latasaray Ankaraya gidemedi lıavn yolu ile Ro ı 'ya haı·ek~t - . . " 
Cerrahpa.şa.lı Kilç.ük Alinin 

de ~edd..Lhlı.21, ele Rum, Er
meni, Frenk taklıtlcri eşsiz. 
Fazla tütün tiryakilcrmden ve 
s;.garayı birbirinden ynka.nla -
dannuş. 

rülerden geçen tank ve kamyon_ t t nbul Ankar.:ı arasında tren seferlerinin yapn yağın dol yısilc et.mrntir. 
far Stalingrad'da ciddi kayıp - tchun cdile~1emes1nden Gal la .ıroy takımı ile burnda Y :P ı c.:Jt m.ıçlar uı_ -----------
hıra uğra.yun: Alman ordusunu ru , olarak tehir edilınııtir, 
takviye etmek için gönderilmek -----------·-------------..-...-.---__ 
te idi. Bu işi g,örebilmek için 23 

0 va.kitler Saraçanebaşında, 
şlındiki (Mayiat deposu) nun 
bulundUc,au diılilkAnda hekımlık 
eden, hastalarına atla gittığı i
Ç n (Atlı doktor) diye şöhret -
lı İbtratiye çok benzemesi. rıı
rnazanlarda yakasını km-tarır- · 
\lUŞ. 

Kahvede, çaycıda fosuı fosur 
s'garasını tüttüriırken (Bu he
rif oruç Jyıyor) diy.e aksi aksi 
bakan, belki de kaı akola haber 
verecek olan bırini sezdi mı hc
m('.n tıpkı lstrati gibi, Rum nğ
zıyle c eneyı ttrtturur, bak n u. 
d.am bozulup sıvışırnuş. 

* Ben çocukluğumda m ddah 
Nahı İsmete yetistJm. AfJkiyi 
pek iyi bilırim. Daha sonralan 
Sürun çıktı. 

İsmetin Nabi Muhlis, Şaır 
Na;bi misali kelamlılığından tü
reme. Ak sakallı, ufak tefek, 
rivayete göre . meşhur sadra:
zam Ali Paşaya: çok andırır. 
İhtiyarladığı içın tuzsuz. Beki -
ri bağırtıp çığırttıktan sonra 
dakıkalarca solurdu. 

Sovyet sili.ihendazı ile Kızılor~ J apOn U ça_k a rl 
duya mensup 8 er, 48 saat AL _ 
ıma.n ldltlaxı arasında geçirmek _ eaı urafı 1 ın~•d -
zol'llnda kalmışlardır. Bu erler inerek buradan oflcden sonra yme u_ 
vazifelenni gordtikten sonra çal.la Çungkıng'e hareket ctını ı r. 
kayba uğramaksızın hareket J pon makamlan Wılkic"ı n ı va 
noktalarımı dönmüşlerdiı-. yokulugu hakkında eıı buyuk etu_ 

Moskova 3 (A.A.) - Sovyet mıyctiu muhafaza ında 1Srur c m1 _ 
tebliğine ektir: lcrdıc. 

Stalingradın ş.mn.1 batısında Japon uçnklan günlerce h "alıtrda 
Sovyet birlikleri bir düşm:ı.n m.-ı, c dokuını..- lıır ve Uk çevrelerde 
m vziıni h ·cumla zaptetmiş ve bır çok h:ıva tehlike işareUcrı \'eril 
düşmana ağır lcayıp Ut' verdır - mesıne sebep olmuşlardır. 
m· lerdir. 

Londı~ 3 (A.A.) - Moskovu 
radyosunun bu sabahki yayımın 
dtt ··yıe d.enmcktcdir. 

~ 

1ngi1 iz kıta ları 
Vo-roneJ çevresinin bir kesi _ - Baır tarafı 1 in~ de -

minde Sovyet kuvvetleri bir te_ tutuştunnuşlar ve dığcrlcrini 
peye lıarruz 1iş ve 350 A • '--Oldaıı dönmek zorunda bırak 
mnn aslceri öldürmek suretil mı:,ıla:rdır. 
zırhlı korıuıak ve siperlct'i hü • ln~iliz uça.klan Ra.gusa yakı 
cumJa işgal eylemistir. ııında Punta Seccaya mnkineh 
Başka bır kesimde düşman tüf k ateşiyle tna:rruz ederek 

mtidl:'ıfa.a hatlarında bir ged k o. bir kişinin ölümüne ve bir baş 
çan Sovyet birlikleri bir düş _ ka.sımn varalanmasına sebet' 
ınan taburunu bozguna uğrat _ olmuşlardır. 
mışla.rdır. Londra, 3 (A.A.) - Alınan-

Londra 3 (A.A.) - Mosk<YVR lnrın Deyir El Mnruısifae vücıı 
ıta.dyosu bildiriyor: da getirdikleri Çlkıntıyı yok O· 
Bır Sovyet denizaltısı }{ara _ den Lıgilız kuvvetleri, şimdi 

denizde :Marn.sesti Rumen muh_ bu bölP-cnin ötesinde yeni ç11.r· 
rif>ıni batırmıştır. Bund n b !.nşmalara girişmişlerdir. fta.l 

Alman Führeri 
- Baıı tarafı 1 ın .tcı -

tır. Hitler, müttef'kler'n strate 
jıs.ıyle istihza edıyor. Fakat 
müttefikler bu strateJ°ye gene 
devam edccelderdır. Çünltü strr, 
tejilcrlnin mükemmel olduğum~ 
ve Almanların herhangi bir cc;> 
hede harbi bitırnıelcrine mani 
teŞ'kil ettiğini biliyorlar. 

NevyorJc, 3 (A.A.) - Şiku -
go Sun gazetesi H tlerin yeni 
bir sulh tan.rTı.L'U ıhtimnl'ndcn 
'b::ıhzcderek dis or ki: 

Hıtıerın sulh taarruzu asim 
rl tnarrazlar kadar tchlıkelıdu-. 
Hitlert kendi topyckfın haıp 
tabiy.esine en eh erişli zamanda 
sulhu teklif eder. Bırleşik mıl 
lotler Hitlorin siyasetinden 
ckrs a.bnışlardır. Onlar ogren -
mişlerdir ki b r arada yas;aya
mıvacak olan iki alem arasın -
dan harp ederek kat'i zafen 
elde etmek zaı·widir. 
---~ 

eryo ev if 
e i idi Sa.na.tında yektadır derler:, 

ramazan geceleri, io.'.)ın çok p~ 
zar geceleri hangi kıraa tanede 
ise kellı felli paşalar, beyler o
raya koşart onu dinlemcge can 
a.taclard.ı. 

ka Soryet Karadeniz donanma_ yan radyosu bu çarpıc:malarclı:ı.n 
sı iki bin tonilatoluk bir ikmal bahsetmekte ve P-encral Al k - - Baı tarafı 1 ınctde -

gemisini de batırmış bulunm k sanciri bu hareketleıi ba!=:langıc Herriot'nun tevkıfı Fı-an_ 
tadır. Son iki hafta zarfında lfa olarak kullaııacağı bir taarruza sız milletmde bir kere daha. 
radeniz sovy.et donnnma uçak - geçmesi beklendiğıni söylemek· şiddetli bir infial ve nefret u _ 
Iarı beş ikm~ı gemisi il" 60 bü_ tcdir. yandıracak bir hareke tir. Bu 

Her meddah yüksekçe bir yük sal, ve 4 motörlü mavna ve Vi i, 3 (A.A.) - Roma rad tevkif bizi hnyrett- düşüremez. 
yerdoki sandalyesine oturur, o- 4 torpil motörü batırnuslardır. yosu, harb'n başlangıcındanbe· Çünkü Lnval Fra.nsa.smda va ,. 
muzuna yazma mendil atar, ya- >uıc ri ıtalyan demz ve hava kuV\"(;;t 
nına bir şişe.su ılc bardak ko- lerınin Akdenizde 75 deııiza.ltl tanp~rverlik, düriı tliik ve cc -
nur, taklitli hıkayelermi anla - 1 n ,. , .. , z uçak 1 arı nı t.ırdıklarım bildirmektedir. suret görenleıin hepsi lin.yatla 
tm.!ı. Berlin, 3 (A.A.) _ lngiı:z rım ya hapiste b"tirmek ,,.eya_ 
Mendıhn hikmeti söyliye söy- - tsaı tarafı 1 ınclde - bomba ucakları gündüzün ~ap- htıt yok olmağa namzettiler. 

liye bogazı kurudu mu bir kaç çoklarını da hasara u2Tatmış1ar trkl rı miL"}ferıt yıpratma akın H rriot, parlamento sua • 
yudum suyu içip ağza gotbr- dı tarından sonra dün gece Alman tiyle kend.ne layık b r t rzda 
mek; etrafın sıgura, nargıle ~areket s hası Havre'dan ı )'anın ~tı t~praklurına tauı·-ı· Fransaya yenid n votrdım ed~ -
dumanınd n gıcık tuttu mu ö-, Nieuporta k':ldar olnn takriben ruz etmişlerdır. bilectğını dıi tı Jyordu. F ltat 
hU öhüleri bastııına1c; kalaba-! 250 kilometrelık bir muhit iş- Halk kayıplara uğranu&ıır . Laval tarafınd n tak P edılcn 
lı*1n sıcağından. halvlite gıbi gal etmiştır. Bir _ço~ şehlrie:m bilhassa K;cs utandırıcı y:.l Hernot"yu isyan 
bortetken terlen sılmek; lı r Bir yerde av uçakları çok r ldın ıkametg5.h mahallelerm· ettırmeğe sebep odu ve Lava!, 
de kadın taklitlerinde dudakla- büyük sa.yırla uçan kalelere re· de hasarlara scbeb'yet verilmiş tenkil 11 rekctine mürn aa.t etti. 
rı örtmek. fnkai ederek 80 kilometre ka- malzeme ve b..'na bakımından Bu hareket ş"mdilılc b lha.ssa 

Hikayelerin hemen hepsi kaç dar içeri girmişler ve burad:ı zararlar olmuşt.tır. Herriot'nun te"I: ~ft ı e yeni bir 
kere . duyulmu~, bellen~ış, gına uçı:ı.n kaleler, h1ılen Alman ha- Londra, 3 _ (A.A.) - . 1~.f?iliz dcl!l daha vermış bulunuyor. 
gelmış ylerdı. Mesela Hurrev va kuvvetleri ta.rafından tamir ha.va nazırlığının b ldırd gıu~ fjiC:;:a;;;::r:23;:!:.3E::5~!:!:'.lli:!:El'.i\ 
ile Perviz, Elif Sultanla Mah • ve ikmal üssü olarak kullamla!l göret büyük İngiliz hava t~k 1 
mut şah, Billur kö k m alları; Albert civannda M.ıultcde eı:ı· lcrı Rhin ihavzasındakı hedefle 
lncili Çavuş, Bekr! Mustnfat ki Potez u~ ve Şasi fabrika· re taart1uz etmişlerdir. Büyiik 
Mırt~yedı Velcfendı, Şaır Haş- )arımı taaıTuz etmişltrdır. yangınlar çıkarılmıştır. 
metle şaire Fıtnat Hanım, Kn- ~~!!!!!:~~~~~~~~~=~~§::::::!!~~~~~~~~~ 
zaz Artın menkibcleri. önce silindirli fonoğrnflara 

Meddah, şapşap eLni diz"ne sonra grn.ır.ofon plaklaruıa 
vura vura bunları anlatm ~a (Portakalcı Yahudi) t (Sürpik 
koyulur, bwıak ihtıyar, çaça· Dudu ile Belalı ıbıçkm)t (Sulü
ron koca karı, dıllı dı.iduk taze, kule kavgaları) gibi taklitlc.r 
u~.arı külhanbeyinden baJ !ayıp de doldurur, sivı.cya kap~lnr 
Karagöz ve Ottiıoyununda. oldu da bulunurdu. 
gu gibı Ra.zzaki zade, rayseri- * 
li, muhacir, Arab, Acemt Lfız., 
Frenk, Bez'ı'gfuı, aptal taklıt
lcrnt sıralardı. 

* Aşki, .orta boylu, kara b yık-
lı, efendiden zıyade omuzdıış 
kılıklı, okuması yazması 'aZ, 
~ yesi. kıt, tuhaflık! rı ya -
van, ıınamafıh namlıl.ardandı. 

Süruri iri yapı, koset cekiL. 
göz kapaltla.riyle tatarımsıydı. 
Daha üstiin kabilıyutiylc Aşkil 
yj fersah fersah geçfr'!.ine §tip
he yoktur. 

O da mi.irekkep yalnmışlık
tnnyuna züğürt, gelgelel'm uya. 
ruk, cerbezeli, güvende, nazlı 
ve Çlnlilerden. Gı-amofonluk 
plfı..klan da vardır. 

de peylemlı ~er ... 
Ortaya sandalye, sürahi ile 

bardak kondu. Düğün sahih: 
etrafa göz gezdirırkcn birden 
ayaklanıp telişlı teliişlı ger el(} 
ki meddahın kulağına ~ anaştı. 
Meğıersc, 

- Aman arslanım, dem'şmiş, 
misafırler arasındaı Şam eşr:ı -
fından fil8.ne3,, Yanya hancdı:ı.-. 
mndan falanca var. Arap, Aı -
navut taklitlerinden clhazer· 
sa.kın yapma.! .. 

Hemen Süruri, dobra dobra 
açıg:ı vurmaz mı ? 

S"n<'M ı da 
«LA KONGA» nın güzel yıldızı 

JUDY GAR 
cid-t 

Bugün 

Evvelk 
hm n f 
~ 1 y, 

e fırtı~a 
l e k ı a:m etmış, u.., ıe 
d n ı>onr .ı bımz hava c,:m ı:;oa 
el ıı ak b r t kud r <je\ ın 
eden b ı k · y ten sonra yctğ'
m11r b.r lcnb ı e yenidE: ı b:ı.,lJ. 
mı ve bımz sonra da çok sid
dctli b r gımı: k halını alınış
tır. 

Bereket versin kı: bu çok şid 
d tli yat;:nıur pak az siırmüş ve 
t~dr ccıı idclctim kaybederek 
11 ıl lı bır hald yagma.kta de
vam ctmiştıı. 

Sn~ranak e::.n ında şehı ın ~ 
zı .muıJhat nunta.kalannı seller 
basmış. bazı bahçelerde ziyan -
liı.r hu ul g tirmiştır. 

llu at adil fccı bır de kaza ol
muştur. 

Eı nkoy ıle GOz.tepe i ta.syon 
Jnrıı a .ı elektr k am~lcsımn' 2 
mım .ı lı ç dırına _yıldıı m Jtiş
muş .. ur. 

Y ılclınm çadırda uyuyaıı a
mc ı lsmai.lın karnından gı
rc e1< k llbınden gCQmış ve cn
sesındC'n ıkarak adamcağızı 
derhal oldwmüştür. 

Yıldın.m ameleden Has.mın 
da sağ kal~asmı parçalaıımş, 
Hnlıl \•e dıgcr lsmaıl adında ı· 
kı ç de agır surette varala:ı 
mJŞtır. 

D gez taraftan ikı gundenbc 
n yah.ın ddetlı yağmurtar yü 
zündeıı dcıniryolu münn.kaliitı . 
nnzda da bazı aks kbklr:ır ol
mıqt.ur. Euuıcümle, Geyve cı· 
varında lleı yuzi.u Jeıı bir yar 
yıJnlımı.k hnt lxızulmuş ve bu 
sebeple diin sabah Aııkar adan 
H ycla p \.ı}a,l' a hiç bu tr ı gel 
n d gı g bı diln akşa.tu Anka
ı aya har ket edecek llOSta ka 
tarı ciı. h.ırc.•k t edcmemi ·t r. 
Dcmıry lunun Geyve ıle Do

f~anc y nrru;uıda bozulan kıs -
mının taınin ıç Haydarpaşa -
dan aınele ve mutchassıslar gön 
dcrilm şse de aunkii bom ve 
sa.g nnk yuzünden telefon mu -
h bere31 de kesilmiş oldugun -
dan tahrLbatuı dere ·esini layı 
kıle anlamak kabı! olamamış
tır. M h yaptı-ımız tnlıki· 
kata goı , lxızulun h tttın ta.mi 
rinin uç dört gune mutevakk.f 
bu ımçlugu söylenmektul r. ( ._ · 
vak t lbydarp d ) pt ,.,mı z 
t:ıhk K t da bu rn, y ı ey, t 
cd ı m 1ı } lt1.'<iu-. 

Knndıl.lı rasathane.> dc-n du 
ge e net" al· t aldı~ l h b 
~ g re h :varun bu · de k 
p h olaeaı,rı sarulm t dır. 

Ank a, 3 (A.A.) - .:?ıdd 
ı y gmur ve dolu ıı .. e rko, 
udc &5 ev h u0nunı'}tır. 
B ınlard o:ı be ı ... m nı ı 

s 'ılmı:rtJr. Yardıma milht ç 60 
l ye ılk y ı dım olmak w.eı c 

l\:ı l y ceımyetl taıafıodan 50C 
lira gqnderilnıiştir. 

Yazın, Kavuklu Hamdrn.n 
ortaoywılarmda şalcı Hacı Ab
bas olur; bru ında sıyah Aceı1& 
k,il • ı, sn tında mencvışli ku- Meşıı.ıtiyet ilanının crtesr ~ıl 
rr ,l1.n entaı ı, avucu yan .. ğın- a!krn'badan birinm velime cemi-

-• Yooo, benim i ıme karış· 
ma yok. mm darılır a vız ge
Ur. Sultan Hamıt Selaniktt.::1 
gelip yine tahta otursa, Yıldı· 
za çağırtıp mddahlık et dese 
o var diye d<oca. burun Bebe· 
ruhiyi bile araya kaynatrnam 

2 büyük 'e deh, ar Efuınma '.\,ldızı 
AY. i LA D'm Loretta YOU G 

<il ,_.( Ller- uı süze silLe: , yeti dolayısilc Ba.kırlcöydeki 
A ahanda bır kuyu \'ar köşkleri.rrde kına gecesı y,apılı-
1 .. e t tlı suyu , , r yör. Büyük sofada davetli bey-
Ht~,. l 11 b r h.ı. u v.ır ler; acık kapıbıxımn önüne pJ.-
J\p , A . ın , eh. ı avana konmuş salonda hanım-
'I e ortaya lar ... 

alimallah!. .. 

beyfendi de a.l.lrulaı·ı yağdır- Me\simbı en 

K D N i TE SE 
('l İ Ct; saı: mevcut; Süruı iyt 

Herkes kahlmhadan kırılmış, 
Arap, Arnavut talı:litlerinin en 
dan" l·alarını dinlerken o iki 1 
mı lJ.rdı. Buglli s 

Semw
4 
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NEZLE· GRİP· BAŞ· DİŞ 
ve büttin ~ğrıhm derhal Jil.eser. Jler eC7..atrnc1en araymız 

--"~ - ...... 53 - Tevfik Amir Koca
maz: 26 mart 1891 de Mirsad 
mecmuat•m çılranyorlar. Hi
kayeler, nesırlcr.. Abdülhamit 
id ı·csinin verdiı·diği tevbe ol
masaydı belki, bugün de kalemi 
elıııdc olabileC€kti. 

rornuza en genç bir sima ola
rak girmektedir. 

Bu altmış bir taneye katıla
cak bazı isimler daha tesbit 
etnı~tik. Abdülaziz Mecdi, dok
tor Hüseyin Suat Yalçın, Hay
reddin Nedim ... Ne yazık ki, 
bunlar benim araştırmalanmm 
dc\ram ettiği sırada dünyaya 
gözlerın iyumup aramızdan ay

Soldan Sağa ve Yukarıdan Aşağıya 1 
l - Demokrat bir Avrupa hiıkü 

meU. 2 - Biı- nevf gaz alınnkton e-
' -

Kız 
Erkek 

iLK - ORTA - LİSE .-.. 1m1-...~ 

ist·kıa Lisesi Yatılı Yatısız 
Talebe kaydı için her gün mürneunt cdıleblllr. 

54 - Mustafa Hayı ullah Di
ker Tıb fn'iülle. indeki kürsü
siiıı<Jı n geçenleı de Büyük Mıl -
let Mecl.si kürsüsüne geçen i
lim adamı; ilk yazısını 23 ni
san lbDl tarihli Resimli mec
muada okuyoruz. 

55 - Büyük Millet Meclisin
de Muğla mebusu Halil Mente
şe, İz:nir idadisinin üstadı Ha-
H Ziyaya i>cğcndirilmış bir 
imtihan vazifesinin 2 mavıs 
1891 tarihli Hbnct aazctesin
de n~ri ile biZ:m kadromuza 
gır.yor. 

56 - Hatc.m Süleyman Tan
iiot';du. tzmirin Bnsın ve Talim 
fıayatır:daki hizmetlerine Hiz
met ga?.ctcs'.nin 2 mayıs 1891 
snyı ... Jıda gene üstad Halit Zi
yaya bcğcndirilmiş imtihan va
:: fesiııLrı neşri başlangıç olmuş
tur. 

rıldılar. 

Sa.fileli Ziyanın hemşıresi 
Beh ce Z.ya hanım (Ahvali a
lem) adlı bir tercüme romani
le bu kadronun ikinci kadın 
siması olacakken kendisi.:ıhı 
hayatına dair bir haber ala
mayışımız bu adı kadro dışın
da. bırakıyor. 

:Mebus ve zirai eserler mu
harNri Faik Kaltakkıran, Fars
ça ı:amus muharriri Yusuf Zı
ya ŞükCm, operator Cemil Pa -
şa gibi zatların da ellı yıl ev 
YCl neşredilmiş eserleri oldu
ğunu oğrcndik; buhları matbu 
oüshaların fotoğrafl;ı.rile tevsik 
ctmeyj usul aldığımız ve Edir
ncde veya Kıbrısta çıkan gaze
teleri elde cdcmcdiğımiz için i
sknleri ve Murad Şerif Ali gibi 

f 7 - ~'i'ustafa Nazmi Akolan jJk yazılarının mtiı:;arından son 
F · :· chir Temyiz reisliğinden ra neşir için kalemi elinden bı
cmc:'·l ye ç1Irnuş bu zlt. Müi- rakmış ol.ınları da listenin dı
n Jhu\kfun g-ibi teliflcrmden ~ında bırakıyorum. 

mir, 3 - Bir nevi ufuk çan, bir harf, 
bir harfin okunuşu, 4 - Sonuna 
«R> gelirse reddetme olur, bir harf, 
uskcr, 6 - Şnns, Franstzcu dost, 
7 - Bir uzvumuz alfabenin ilk hor 
fi, emmekten l'mi;, 8 - Bir harf, bi;. 
hnrfın okunuşu, arupçn mana, 9 -
Tababette buyılmaktu kullunılır söy 
leyip yıızdırmu. , ' 
- Dünkii bulmacanın halli -

~oro PROGRAM! 1 
4 ilk Teşrin 1942 -

ç i evvel, Sırozdan Bursada 
ılk Yazısı 50 Yıl O··nce nesre 8.30 Program. l 19.30 A. H"berl"'•i rıknn i ılüfcr mecmuasına gön- ::ı • .. "" 

dcrd t';i :;!irlcrdcn b:rinin 24 dilcnlerin tesbitindc 13 mart 8.32 M1ızık (Pl.) 19.45 Serbest ıo 
mayı., 1891 de basllmasile yazı 1892 tarihini esas nldım. Bu 8.40 A. Haberleri duktka. 
a.ıcır..bili:e doğmuş oluyordu. tarihle jübile toplantısının ta - 9,30 Muz.ık (Pl.) 1 10,55 Müzık: 

. .. rihl arasında çıkmı!j müddette 12.30 Progrum 20.15 Konuşma 
58 -:-- Scn•etı Fünu.:ıla 'l?era· eğer ilk yazıları rıkmış olan 12.33 Muzik (Pl.) 20.30 l\lüzık 

b<.'r çı ·:nnya başl~an M-ırsat b::ışkaları varsa onları jübilemi- 1 12.45 A. Haberleri 21.00 Konu:ma 
:n"c.'llu:;.sını':': 6 .. _ ~l:>~~tos 18~1 j zin gelecek devresine almak 13.00 • füztk. 21.15 Müzik 
bayınırıd!l. gordugumuz bahrı - tabfüiil'. 14.ôO MUztk: R el lınh:ıı· at ko_ 

ŞEHZADEBAŞI, POLiS KARAKOLU ARKASI 

Telefon: 22534 

istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

.Mukaıl:lmuı Kfü;ülqJazar Muracliye sokak Jlacı JlaJrettiıı 
nrahalle i Sabun 'e Yağ fabrika~-ı ~nlıihi Alı.nıct Uah1di.re: 

l\liktları, lll'lhiyırti \C neden do~"tlui?;u 2.;1.; snyıh 18.8.t!ln 
günlü "Tun,, ve 2232 sayılı 19.8.1942 giinlü .. :\lünnka-.a,, gazete. 
sile §tan eilllen 2:>533 lir.a 10 lmrt1s borcunuzu 1723 savıh ka
nmıla gösterilen 30 ~iinliik mii<ldct zarfıtıda ödcmt>diğinizden bu 
para~, n;ım:ret 10 giin i~in~lc \'t'znenıize yatırmadığınız • taktirde 
'l'alıı-ifi Em\tıl kamum hiikiimJerano göre hakin.uzda tnl<ibat 
yapıliı<"a~, tebliğ yerine kaim olnrak iizere ilan olunur. 

Şampiyon Mecmuasmm at yarışı meraklılarma ilam 
Ankaraya tren islememesi yi.izündcn Şampıyon rnecmuosı bu hafüı 

meı.:burcn Ankara at ynrışlannn iııtlrnk edememiştir. Bilet alanların Çar 
şumbuclnn itibaren aynen pm·nJ:ırı facle cdılccektir. -

Şampiyon Mecmuıısı 

lstanbul De/terdarlığından 
Muhammen 

Dosya No; Cinsi bedel teminatı 
5lll8/G9 Bcyoglu Sutlucc muh:ıllesitmruhor ~.?mda 

eskı ve yeni 50-52 No hı lG528 metre murab_ 
bnı ars:ı 13386 900 

Yuknrıdcı yazılı gayrlmen~uı 23/9/942 tarihinde kapalı zarf usulile 
arttırmaya çıkarılmış i e de talip zuhur clmcd·ginden b:r ay içinde pa_ 
zarlıga bırakılmı~ tır, 

isteklılcıin ,mU\-.ıkkut teminat mektuplan \ c nu!us hl!\ iyct ciızdanl. ri_ 
le birhı..te bır ay zarfında haftanın p;-zarte i \ c Ç.ırş, mbn gunleri s. at 
14 den 16 y k.ıdar Mılli Eınlfık .Müdilrliigune mtiracaatları. (248) 

• ye mci<~cb.ndcn lbrahim Aşkı T" . . 1 . . yo Salon Or_ "ulurının ne_ 
lı b ·· d d · ı· orcnunız ge ecdt ay ıçınde ... 

l 1za yazı ugun c cnız ı - ve ün:.versitenin konferans sa- kestı sı. 21.50 Ankor,1 son .,amımımrl.'!::!::aı 
. rs'n ı tnl.m kaurosunda de- 18 00 p 1:1 )onunda olacak ve burada, bu · ro rııın b. har ut ko_ 

.. .. - .... d .. ~ Kİ AP 

Meraklılarına müjde ı;cr}j bir yui ve bir çok eserle- zaUann ctı afı bütün basın 18.03 Mtlz k R d_ şul rı 
r. ol:ın Ibrahim Aşki 'l'anık'ın 1 n o 

mensupları, ilim Ye fikir fı.lcni yo ans r licl'l rı. 
ıcJ.r. davetlileri ile sarılmış olduğu 1 ı8.4s MilL k. 22 oo Müzik (Pl) 

59 - İstanbul mebusu Ali halde jiibıleleri yapılacn!ttır. ıD oo ıc ru ma 22.30 A. Hal>erlerı 
·imi Alt.yüz bize ilk şnnnı Arz ttığım c~aslara gbre bu 

CLbus .dfa Zade Ali Kfımi} im- listeye ila\•e ed;Jecck başha b r 
~ ~le ve Mirsat mecmusınm ism kalmış mıdır? Bir de bu 
'l:l '1u ... tos 1891 nüshasile ver- törende basın 8.lemine en son 
r tır. girmiş b.ir ismi temsil ederek 

60 -- Alımct Cevdet Öğret- bütün yenilerin duygularım 
n r..ı:ı;!lu; ilki 31 ik';ncikfı.nun söyllytb lccek bir gence söz 

R:)2 de cıkmış bir mantık ri- vcrcceğ miz için yazısı bu ya.· de:ı aşağı düşerek başıııdan ya_ 
'c i cılır.r k iı::crc bir çok ders zının neşrinden evvel çıkmıs o-

1
• ralanmı ·tır. 

\\.: edebiyat eserlerinin lLc;tüne l:ıniarckn en genç kız ve erke- .,.,,,;:~~~~';."""'"•~,.., 

Eln yeni ingilizcc ı umanlar, çocuk llikayeleı i ve romanları, 
,küçük hıkayeler, mükafat kazan.."'lllş eserler kiro ile verilir. 
Şerait gayet elverişlidir. Kütüphaneyi bir kere ziyaret ediniz. 
AngJo - Amerikan Kütüphane~nın üst katı, Tepebaşı .Meş

rutiyet caddesi No. 63 

Devle Denizyol an i. U. . ilanıan 
l oc::ı.zadc Ahmet Cevdet JmZ':L- ğin adını ve adresini bulmak ırnmpla_ 'd:ililliiı:ıımllrmı:s:::ı:=~~~ıı:ı::;:::::1;:.cı::zz:iii:l:::l:.m:ım:cm&CJca:ımı:mımmi;i 

nı l.oyan ve bugün Beylcrbe- ihtiyacınday12. rında, goklcıimidn k.hrı nnnlarını lznıir su··r'at Po .. tası 
y nö ki EV~nde yatağından çı- ~imdi bunları bana bildirmek yeti tiıeı ıı, v-.l"l b.r nesıl üremek_ c3 

l fn,yan Kilisli bir öğrc.tmeni- suretile bu saygı Vazifemiz: tcdir. Mılli yaıdıındun hız 'H' kuV\et Bu hnftnya ~ahsus olmnk üzere İstnnbuldan 4/10/942 Pazar günü 
ı .zaır. yapmakta bize yardım ctmcle- alan bu ç:ılışmalnr ıçın Turk Ha•n suat 13.00 de tzmır yoluna kıılkm sı l.ızım gelen 1Zl\11R vnpuru ıstnn 

Gl - Bir tarih üstadı olarak rlııı biitün aı kadaşlanmdnn Kurum ... na iıtı <'I 1 iınizle de yardım buld. n bir gun rota ı.1 5/10/942 Puuırtc i saat 13.00 de kalki.lca ;tır, 
l• d ~; m z Efdaleddin Te1dncr ve bütün okuyuculanmdan ri - 1 (37G) 
c. 16 mart 1892 de Tercümanı ca ecliyoruın. 
l ık mtte nC'şredilmiş bir man
~ mcs le b:11,ım ilk jübile kad -

-SON-
IWtlu Tarıl[ US 

es Bakırkôy Aııkcrllk Şubesinden: 

l - 339 do.ıumlu ve bunlru·Ja mu_ 
nmelc gören yerli ve yabancı erat 
sevkedileccktır. Bunlarııı ubedc top_ 
lanın.ı gtinü J fiil. T~rin/942 Pa 

lkram!ye 
Adedi 

1 
4 
6 

20 
80 

160 
1.200 
1.200 
4.000 
8.000 

160.000 
1i4.671 

lkrı.ınuye lkramiye 
Mık tarı 'I'utarı 
Liın Liru 

30.000 30.000 
10.000 41).000 
5.000 30.000 
2.000 40.000 
1.000 B0.000 

500 80.000 
100 120.000 
50 60.000 
20 80.000 
10 80.000 
2 320.000 

YckOn 960.000 

• .. Ma.dl'~'. i7;ahıe, makine, cfoktıii.k ve kimya yiU,SC'k mn~~n
dtç;ı yctiı;hrilmek ve bunlaNlnn bir lusmına mensucat ve Juıı,,"rt 
ihtisası yaptırılmak iizcre nıib:ıbaka imtıilınm ile ynbaneı nıeıJJ· 
Jeletlere 60 erkek talebe .ıröndP.riJecelrtir. · 

1 - i'.\liisabalm :nıtihanına gireceklerin asağulaJd şartbıtJ ' 
ha.iz olmaları Iazundır: -

A) Tiirkiye Cümburiyeta \"atruu1aşı \e 'l'iirk rrınn
dan bulunmak, 
B) 17 yat-mı bitinniş, 25 ya.5ım geçnıomiti olmak, 
E) 1~i hal ve nhlak sahibi olnıak, (1941 - 1942 de:rS 
l'lhnda mektep miidavi.mi ohnaya.nla.r doğı'u1uk idi.· 
ğıdı ibraz e<leooldcrdir.) • 
D) Bulnşıcı h:ıst.alıkl:ııta malfil ohnamak, ~ıhhat~ t9J11 

olmak, biinyeı;i mühcııdislik yapma.ğa n ımu:leoo tef· 
rik edilooeklcr i~in oroklanla ralı~u·nıÜM\İt lJU• 
hınmak, 

E) l..ise olgu;ıluk tliplomasmı ihraz etmeli ve~ a tıtı 
clar<'rede tahsil ı.;Öl'lliiğii Ma.ari'f \Tel,;iliğince ta~ılll\ 
f'<lilmek. 

% - Birinci madd~le .)jaı.1lı ev~fı haiz otın t.aliplerin J\Jl· 
b~ lU. T. A •. En!.Utiisü Genci Direkförfüğüne l'e t ... tm1hııl· 
da Sumerbank İstanbul ~ulws]ne hir istida ile 21 101 1912 ak 
şıtnmııa, kallar rniiracaat ehnis olmal"n lazımthr. t .. iitbufa ~ıı· 
~-~ ya.zı~ı tahsil kollarnı~lnıı haııh%inin takip ecülmck i•M 
nil<li~ tasnh e4:1ilc<.>ektir. · 

3 - isfülaya a~ağıcla ~,n;,ıh ve~ ba.ğlanacautır: 
A) Nuru .. lıii\'i;rnt ciizd:uıı veya sureti, 

1 B) l\fekteı• ıliplomasn·eya vesil~n..,ı, 
c) i~·i hal kağıdı, 
.D) 4 adet 6 X 9 eb'a1lında fotoğ.r.af. 

!.J - lıntilıa.n :w 10 1912 taıilıinde Anlmrada ~1. T. ı\ 
Ens1itüsii Genel Direkförliiı"ünde ''e t~t.anlıulda ~imwrh11ıı'h 
İstnnbuJ ıı.nhesinde ~'3Jnlacalitır 

5 - • İmtihana ginnl'k ş:u-U:ı;ı·ım haiz olup H''."lil\i huıı ol:ı 
ra.k vennıı;. hulananlann 23 1 O 1942 h\rihind(• ı.ılıhı nıutn ... ,,, .. 
leri icra etlil«>ceğirıdc•n im taıilıfo saat dokuzda Aıılm.rn·.İ.ı · ı. 
'l'. A. Enstifüsii (;l•nel Dirt•htörliiğiinıte \'e Istaııbulda ~11ııı1 t· 
ba.nl< İstınıhul ~ul.H·sinde buhııımnl:.ın şnrlhr. 

6 - Lntilıa.n a~'lğ1da .) ~w.ıh derı:;lerdnı ~·apılacalctır: 
A) Oehir, 
'B) Gcoınr.tri, 
C) Alitnıetik, 
D) Trigonometri, 
l~) 1'1zil<, 
F) Kimya, 
G) J~ebi diJ. (Uilgiforine gör.e: Frnn'>ı:uıa, Ahnarı· 
o.ı., İngilizce.) 

7 - İmtihanda mmııffnı. ohınhır birinci nuulclı>ıle '1• ıl 
taJısiJ Lr<il.larma a.ı nJncııldardır. Tefrik lıfikkı imfıfl'·•n lı;., ,.( 
nin s.ılalıi.)cti dah~ nele llııp, im tct'ı'k talip!l'"İn j..,t~-,.11,leıi ı.ı 
larda mümkün mel'to~ nazan itibara uluınıalt un:th 1<· h t 
lumd.'l gösforecelderi nıtl\ nffala\ ete \-0 sıhhi mllial u f•lrr.n' 
verdi~ net:ic~~c giirl' yapıln<'a'ctır. • 

Heyt•tin 'ereceği lraı Mı l\!\lıul etmi:\ enll'y gôndrrilmi.\'1.,. 
oo'.ktir, · 

8 - Mnd::n miihenclisHği iÇdn tefrik erli!enkr t:ıh.,ill rin 
l'tl. T, A. l!lnstitibü ne2al"('fj altında ~ aııacaı.Iarclır. UmıJar: 

A) F..<>.n bi menılcl•ete ~önderJınecien ev\ el 7.011~ ul
dal. maden oo:ıldal'I dahilinde en az 9 a~ '.~h rrı 
rok 'e ye\111iye 150 lmmş nla<.-akbroır. 
B) Talf'lte aksaml.nı y::ı!.~nm dil .. ı, rs' ı,oıf'c~ J, \I' 

9 nJ ın hitamın ela ameli (illııtnı:ı:la.;.-ı İ\ i nı.ı t a ln.nlnr . : 
halll ı dihlt>n imtihıma tfıhl tutulaea t 't"' ehli) et f.' .. 
tC'rı ıılPr .) ülrnek tah~il için l ahaııcı mr.mJehPtll're g 1 

dt rilt>c. ırtir. 
C) taj de\ reı;imlc talebe lm-?.ancı ile geçine~·.f>li clil • 
di~i J en.le ilmınet (1\M>ilco !,; \'o ancali lf\ l\al~ı.le h1 1 

tf.at ıı.ı·ı göriilı.ın \ c f'a](ır ol<luldun al!hıSoıla 112 r:t ıı~ · 
rıca hı•r ay on lira~ :.ı liadar nnl,di yardım ~ apı · 
mktır. 

D) Stajda "~ llsnmla nıu,·affaJc olanm :mlar nrzıı ı 1 
füd<>ri t..:!•~lirde yatılı w ıtara:.ız oİan Zongulılıtl 
f.fall<'n Tekniı;;~ en nwldelfıııln ikinci sınıfına imtihu 1 

'dZ al:rıarnJ,; P.;\ ııı derı;; senesi sonunda il .. nci \'C iiçııll 
t•ir "'ınıffann imtih:uılcrmı h!rd!?-n \'erip tlör.lıinch ır.1 

fa tnfi edehilrcehler \ e bu sınıfı ('l.:ı ilanal ire ". ın.h 
Tekni<..l t>ııi" iinvnnı ilo meı.tc•pten nı~tın ol:ınl:ır. 

De\ Jet haITminje SO lirn nsfi rm!ru la ise nim. hi> • 
<:clder.lir. • · 

1f - Illndı:>nden b:ışlrn. nıiılıemlislilder iç~n tefrik eılilecd·· 
• lor <loi;'TUdan <loğ'rula ~ıahıuwı memlekeHzre ~önderileCf'hfl'r 

\C Siimerbank'rn tal in edecl'~i pro~rem dahili.ndP , e iimrr· 
bank hesabına tah~il <>dı·N>!derdir. 

10 -:-- Tale~:r-r a\'dr-t?er;:ıdt> tahsille.r.nin iki nıisJi miııl· 
de le hiı1.ınet edccclderine ve ı:ksi tal<tlird~ falı ·jJ mı:ısraflnrını 
faizi iJe tlt·fatan itrlr,rcc~hierine dair miiteselsU kefilli bir i:ı:ıh· 
hütname 'CJ"C('e!d<>r<lir. 

11 - Ankara \'e İstnnhul:ı tliğer ~·erlerden 'imtihan iı;ill 
gıl"le1drr1"den • imtfünn<ia nnn-affük o?aiılara hreli;:. le dfüıii!j ~(ll 
ı.a:r.ıl:ın H·nlecektir. 

1 ı - ~~::ıden 'l'ctkik 'e Arnma Enstitiisür.ün .)ctooncı mf'fll' 

~< ke~f'!e fal~lıc ~ö?tl':rilmesi_:ıe d!l.ir olup, 'C\.'Wkc ~upılan ili'uıı 
ı<obu ılarua hirlcştırıhıu~ olduguudan burada.kiler.ine :ıykın s-arf.-
lnn lıüldimsilzdür. -


