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iki Cihan harbinde Milli Şef Ankarada 
TOR KİYE Garda Mecus Reis~ Başvekn, Mebuslar, slvll 

ve askeri erkan tarafmdan karşllandılar 
-~~ir ki kapitQJiayonjarıa Dgası tepbbOsafte 

lkldetll protesto· mottetilderimtzden ıeldi ! 
, L · Avusturya sefiri PaHavicini fikAyet için 

. '&M:trazama koştu. Sait Halim Paşa mObahaseye 
iştirak için Cavidi ~ağırttı 

Dün Adapazannda coşkun sevinç tezahürlerile 
karşılanan Reisicümhurumuz lnönü, demir ve 

tahta fabrikalarını gezdiler ve Arifiyede 
de · köy enstitüsünü şereflendirdiler 

YAZAN: HOSEYİN CAHiD YALÇIN 
11 ( *] 

23 Ağustos 1330 tarihin
de Babıilide toplıwıan 

heyeti vükelida, kapitülisyon
lanıı, de,·leUere da.nışılmaksı
Qn, bizim tarafımızdan kaldı
l'lbnasına karar veriklL Bu bap
l!a devletler~ verilecek notanm 
l1lrkçe müsveddesini bana yaz
ıbrdıiar. 26 Ağustosta notam~ 
te~emesi bitmiş ve o günkü he
Yet.i vükelida okunarak ertesi 
akşam sefirlere tebliğ edilmesi
ne karar verilmiştir. 

Ganptir ki kapitülasyonların 
ilgası teşebbüsüne en şiddetli 
~testo müttefiklerimi7..den gel
di! Avusturya sefin Pallavicini 
tikiyet için sadrazama koştu. 
Sayid Halim Pqa mübahaseye 
lltirak için Cavidi çağırttı. Se
fırtn şi.kiyetlerlne kal'Şl Cavid 
A vusturyalıJann bu meselede 
bJr hakkıkeli.mı <>lmadığını, çüıı 
kii A vusturyalıln.rla. yaptığımız 
lnuahedename mucibince kapi
ttllisyonlan kaldıımağa hakkı

o}wıleceğini söyledi. Sefir 
nokta.i nazarımızı kabul et

-. k stemiyor, diğer devletler ı 
m olurlarRa Avustury$1nın da 

n.u, a.f.ilkat edeceğıni idd: ı. edi
Yordu. Buµa karşı Cavid. bu 
İba.reden maksat, karann d:ğer 

ve verdiği karardan vupgmi
yeceği aetiıe anlatıldı. 

W angenhebn i.det& kmlea 
kıyamet kopardı. Cavid, batıra.. 
lannda, bu sahnerlea b&heeder
ken: 

••Bir az sonra W angerıheim 
geldi. Hilifı tabiat bir hal ve 
vazı mecnıınane ıle. K e-dinri 
kudurmuş bir kc()Mt karş•sınctıa. 
zannettim. Söz söylemiyor, hav
lıyordu. UZU?l bir münakaşa vu
kubuldu" diyor. 

Bu münakaşa iki saat kadar 
sürmüştür. 

A1tlkara 11 ( A.A.) tarafMUlat1 telefonl• yazdıMI_ 
mıfltt': - CumtturNielımlz Mlfll fef lnhil bıı ak p m 
•at 22 de Ankaraya d6mrtü ...... 4Hr. Garda . BUy ü k 
Millet Mecllei ftetet AbdUlhaHk Rende, Batyekll f Ok. 
MI 8 araool lu, f9brhrı lzde b '6k!IUNI Vekiller. Cv.,.hıı rl_ 
yet Ha lk Partiei UMtUn ...... Mey' .. Azaları, Meb'ue_ 
lar. Ankara Vatlel, IEnudy et Mtkl6Hii, Attkara Merkez 
Komutanı._......, ve IDCHkf wk6tl Unıftttdan ıca,.t.a_.. 
. .... rd ... 

Adapazarı: 11 fA.A.) - Alıimltr:uaııh..- ı...et lıMi_ 
itil d iln ıece aut 24 de ı.lMUlll W."""'9 b uraya .. ,_ 
nıi91erdlr. 

Geceyi trenlerinde geçir ... MWf tef, ... t 8 de, 
yanlarında M.1tarlf \41ek1U o lfdaiu h9tcle tnfıj~ 

iMrek kHd lleriftJ karttl ..... a gehnfl olan V4111. 

kay...-.. n kom..U.tarla IMrf'd, Ntediye ve MI_ 
leevl reıeteri. vlf~ "e k~ Melftwfarına i•. 
tatta bulu ıw ı "9r ve kentlHerile ~erdir. 

Reı.lıc*Mhcw ı.....,. k'ılnu, bıan.._ 80M'a ...... 

yo1tun d .... ı doNtt,.n A~ haHnat1t ittea tıa_ 
Zlthürierl w &lk ıh ı .,_.ftda otonloblHeritM btaeNk 
.....,. ve _.... ,..,.._,.. gltnılflerdir. 

Btr bllPlk _. ......_ bu tetktkten -r• teb"9'aaı• 
apartı.....,.. lıW -.lddet .arahat buyUl'lln llMI" 
Şef. bu IMNılkMea aiNI attt yapabllllMei h~ ve 
11md l yapeı.n ....._ v-ire ıı,inden befka .,. glb l itl-4 
yapabileoell ...WCUMla allkadarlara waUer teYCih ._ 
Mttler ve .W.W.ra ~lardan sn-..llNc .....,._ ..._ .... 

(8eetı s.. 3 8B. • • > 
Wangenheim kendisine da

ıu.şmakswn, müttefiklerimizle 
fikir teati etmeksizin böyle bir ------------- ---- - - ----------- --------
şey yapmağa hakkımız olmadı- RVllYADA , " PASfriKTB 
ğı iddiasında idi. Buna mukabil _______ l'AhMR lisl 
:~fu~~;:~::~ Alman baskıSt .ıum1UJI ne Y111i Ginede çarpıt-
~ ı::%::.ı=uf:'~.~Dda karsısında bir dUD toplandı • lar şiddetle 

Bunun üzerine Alman sefiri .... 

tehdıde kalktı: Tuttuğumuz yoı ııb·lf bo"'11bldl u---•ekil Filof davam BdiJOf 
müttefiklerin umumi siya..cıetine' VU fiil ..._. 
mugayir idi. Y1ann lngiı.-,.~ ve .. 
Fransa bize harç ilin ederek TDrk-Butgar münıse-
Boğa.zlaroan geçeceklP.rdi. Al- Stalingrad cephesinde 
manlar yardım etmiyecekJerdi Alman kuvvetleri betlerinin mukemmel 
ve Boğazlar dayanamıy'.lrRktı. lerUyorlar ld ... SÖ ID 
T~k·yenin Diahvolmasına. se- o ugunu y yor 
bel)jyet verilecekti. Berlinde bu o 8ofya 11 (A.A.) - Sobra"lfll 

lt 

Japon ileri hareketi 
Stantey ıeçidinde 

durduruldu 
o 

iDARE YERi 

Her Yerele S Kurut 

Adliyecilerlmize 
~~--~-... -~~~--

Az maaş veriyoruz 
HAkim Ye maddeiumtlmtlertadz tiylk oldukları 
maatt verip kenditerini 16.Ytk olduktan veçhile 
terfih ecfemedilimlzi ltlnrf ederiten vOcut ve hiz· 
metlerinden hiçbir vakit mOstalni olamayacakları 

mahkeme kiübleri ife mübaşirleri de unutmamakyıı 

Yazan: SUPHI NURi iLERi 
Bugün de biraz Cümlwriyet 

hü:imlerinderı batısebnek ın&
'buriyetini hissediyoruz. 

Teşkilatı Esasiye lnmunumuz 
maJfiın olduğu üi.ere, hi.kimlere 
ayn ve mu.tesnl' bir yer ayın
-yor w ili.kim memur değildir, 
diyor. 

'!'ün hikimi ti Osmanlı dev
let.inin jf)( günlerindenberi ada 
leti ile meşhurdur. Hatta pro-
1ıestıaDlığı kuran Lüter bile bir 
aralık: <Bari TUrlt hakimi Al· 
manyaya gelsin de biraz adaJet 
görelim) dememiş miydi? 

Fabt blkimleri~z namus ve 
adalet He yüksek vazıfelerini 
göriirierken pek az maaı:; aldık · 
lan~ bi.nbir türlü maddi daı·
lık VE zorluk içinde kıvranıyor
ıar. 

Kendilerine her nedense \ bol 

maaş veremiyoruz. Herhangi 
birisme mütehassıstır d ive faz 
la ücret vennek içın bütçCde p.:;.. 1 

ra buluyoruE da bakımlerımiz~ 1 
gelmce bir türJıi tahsisat verıle • 
miyor. 

Barem kanunu hakimi memın· 
ile bil" tutmakla haksızlık et
mişt.ır. Hiklın menıur değilrl: . , 
memurdan üstündür. • 
HWmJerhn:ız için ayrı bi!· 

barem yapm::tk ve hl<; ohn&ZMa 
bugünki.ı aldıkları maaşın iki J 
mislini kendilerine memnuni.)•t:t-

le temİJl etmek aepimizia bor· 
cudnr. 

Zaten m&IUPn azlığındu d0o 
layı bugün hukuk fakliltelerin· 
den diploma alan gençlerin en 
iyileri başka mesJ.eklert> rağbet 

elaoin elaoin elaoın eeLwine 
ediyorlar. Adliye Vck.lliği d• 
bir türlü haklın bulamıvor. Bu
labilse noksan olan k.ırlrosunu 
tamamlardı. Fakat bu g'diş ile 
haklın kadro:ru günden güne da
nılacalrtıı. 

Barem kanunu hakimi Dl('mu
ra benzetti demiştik. F.ı at baş
ka bir kanım hakimi m l murdan 
daha az para almağa m cbur et
ti. Çok çornklu hakimi ı e dı.!cz 
hakimler bu yardım ve\ a ikra
m tye kanunuyla, me 1 ı ri b:r 
suıette maaşlarından b ' <>r mık 
tar veriyorlar. Yalnız J ;akımle· 

re mahsus olan bu kanl!n ı ', -
kıa maksadı pek in~nn d ı ve 
tam bfr tesanüdti eı.ı redıyor. 
Faknt tatbikatta netic t bar iy
lc hakim m murd'an dah .. z P•
ra nlınış bulunuyor. Bı . kı hfı
kmin memurdan fazla m ta:} 
almasını temin etmek la ım ge
lird ı. Bu i kı kllliyeler ıı n ha
kimleı ·n maaşından krcı. n pa
ralar Jıı b r haksızJık v • (' •k 
çocuk lu)'a hiç çocugu Plnııyan 
haydi yardını etsin, faklll; me-.. 

(Sonu Sa. 3 Sli. 1 de) Jetler tebeasına tatbik edil
~en Avusturya teheuın1l tat• 
UlM: e<rlemıveceğini anln•.m~k 
duğunu, bütün devl"'t lr>r t rhea-
kap.tülasyonlard:uı istifnde 

l!bney nce Avusturya te~sın
dan da istifade edemiyecekl~ri

b' ldirdi. 

karar pek f~na bir tesir ~~- Nal1oroal•ll'de ıld
ıe gi?t recckti. Ara.mızdakı ıtü-
fak naksolunacaktı. w.~gen- delil IQlıak m•lıa
heim Alman askeri heyetinı abp 
yarın 1sta.nbuldan aynla.cağuıı rebelerl otuyor 

::::.:·v:o:~~~ ... -;:a..:: ' Mtltte/ill kum'!nda Madagaskarda son vaz·ıy·eı 
•• ,. ~ Hol ~,....,. hgetl geni planlar. 
veriMn iaahatı dintetniftlr. Bul • 

bile söylüyordu. Berlin ıı (A.A.) - Alman °'*-
- (.lJıetmn edece#) ları b&fkwmandaııblmln tebllli: 

.. ri9taftMl komeu ..... ıeMederıe lalbllı ~decelı 
Mitl ....... ett........_ .,..._.,, Fifot LoBıdra. u (..A.A..) - Gene-.. Çörçil Avam kamarasında hare-Pallavıcini . sözü değiştirdi . 

Zamanı,n fena "nt hnp edilmiş 
duğun 1, İngiltere ve Fransa

IUQ bu yüzden bize hRrp i!in 
~eklerini söyleJ·. Fakat Ba
btilinin her ihtin11il1 gl"zc aHığı 

JIÜ8fı)"a Cahid YALÇlN Alman ve Müttefik k.ıt'alann11t ta_ 
arruz neticel!linde Novorosisk ve Te_ 
:rek k•iminde ,.apdan ÇE!tirı mı.&hare_ 
belerle J't*i arazi kazuçları elde e_ 

blfh ... TIWk • ....... münaae. nd Mac Art:Aur kara-rgüu bil-
betterlntıı miikennnel olduiuntt diriyor• k A h k k d be - 1 • 1 
.a,.ıemiftir. &qvek'il BııtıııMstan ~Jar Ytm.i Ginede 0weıı at a 1 fl a Van afta ... i..! il C U 

(•) Bundan evvelki yazı lar: 

31 AOu.toa, 1, 2, 3, 4, 5, &; 7; J ve 10 
lylOI urlhll nüahalar..nızdadır. 

Londradaki gazetecilerimiz 
------·------

Büyük Elçimiz Rauf Orbay, Türk 
heyeti ıerefine" bir ziyafet verdi 

L<,...lra 11 (A.A.) - tng Jtereyi ziya_ 
"'t etmekte olan Turk gazetecılE'rı 

fıne Turkıye Buyuk elçısi b;r zi_ 
)ıtfet VE' mışt.:r. Zıyalette hazır bu_ 
lurı rı ze\ at • ra ınd ıst hb rrıt na _ 
ltı M J}rendanhracken, Lord Can_ 
ttıeıi Arrlrikamn Londra Buyuk El_ 
ti M. Vinam s;r Porcy Loralne 
baz r b ılunuyorlardı. 

l'urk gnzetecıleri, lnlilterede harp 

Mister· 

için ne yapılmakta olduju hakkında 
mümkUn olduiu kadar dotru bir tl_ 
kir edinmek maksadile faaliyeUerini 
arttıı m ışlar ve dün öıleden s;onl'B 
Handlry - Page'deki uçak imalat _ 
hanelerini gezmişlerdir. 

Yarın av uçaklarının hareket e\ _ 

niekte oldukları bir uçak alanınval 
yaret edeceklerdir. Cumartesi ı6nl 

(8onu Sa . 3 &U 6 ela) 

Vilki 
'tu2veltin şahsi mümessili, dOn KudOse muvasalat 

etti, pek yakmda Moskovaya gidiyor 
ICı.ıdus 11 1'ftadyo. S. 22.H) -

Ilı ~ik Amerika Cümhurreasi Ruz _ 
lelt ın şahsi mümessilı Wendel Wilki 
'-1 bah Kuduse ıelmiftir. • 

\Vendel Wılkı, Kudüste bulundu • 
lu ırıt.iddetçe Fili tın fevkalide ko _ 
"ıı.e.rın mtsafıri olacaktır. 
ötıe yemetfnden sonra yer li ve ya 

ıı.n gazeteleri muhabirlerini kabul ...._ 

eden Wilki, Ortaşark Arap ve Hıris_ 
tiyanlarını müttefiklerin zafer sa _ 
va~larına ellerinden ıeldilt kadar 
yardımda bulunrnata davet etmiş ve 
zaferle neticelenecek bir harp ııo _ 
nunda Ortaşark milletıerinln bi !tir 
yer alacaklarına söylemiştir. 

Wilki Arap ve Yahudi liderlerile 
ıörtiftilkten sonra Moskcw aya ;ide_ 
cettnı illve etmiştir. 

~AMAZ~~ŞERİF 
~ mU'blıM Ramazanın ilk günüdür. "Yeni Saıbah" 
~ ~ huzur, aıbhat ve saıadetle daha böyle mce 

've·i;~:;z-;;n s;hbetı 

ne Romanya araaenda meYCut bü etanley geçıdi dolaylarııMla. y&- • 
~. meeelekrln Krivde muahede_ m bir Derleme .bateketinde bu-, 

~tir. 
Stalinırad önündeki ınösiahkem 

sahada muharebe devam etmek1edir. 
tnadlt muharebelerden sonra ııehrhı 
cerıubundaki jstihk4m1ar delinmiş 'M 

bu mahalde dahi Velga Rebrine -va_ 
rılaıı.ştır. 

R~ kesiminde tarafıRuzdaD 7a _ 
(8oıw Sa. 1 l ü . B te) 

NMtea'de bir hidi• 

T adhisciler bir 
h8ki111i öldürdüler 

alnden eoMa tamamrte haltedil _ Jnnmn.oıl .. -b ... 
ı...~ .... _i _.......: ·~· 1 mlı ohhıtvnu _.ı.-w" ı ve ..-.06 San ,_ 'L-'L.-~ •• 

kı k B... .. tct · ___,,,,_, ge.mıı ~·,ere gore, 
0 ,.. ... gar .. ar .. y-.... n her iki ta 1ılf' ta ~ ka pla 
ıimdiye kadar _.,, ectııen yel_ ~ agır yı ra 
dan ayrıtmadıfını aöyJemlttlr, VU8TBAL · •&'2VEKİLl-

Bu toplantılar~ Uç gün ete~ A NtNY~ 
ecleeekth-. Müatkerelerin eonunda 
meb'uaıar intlbap dlllreterine tl Ow.berra. ll (A.A.) - Avue-
decek&enl~r. - _.(Sonu 8a. S SU. 4 to?) 

'----------~ Transilvanya hududunda 

AFRiKADA 

Cephede yalnız kesif Rumen kuvvallerl 
hareketi oldu tahşit adiliyormus ! 

. -' 

lasriliz ... kuvve tteri aa.anın. merkezine 
do ğr u il...,liyorlaw -Vişl hOkômdne tabi pzetefer lwM'lde 

bulunmadan resmi t*'ili neşredlyorlar 

Londra, 11 (Radyo) - I-'l' t'-1 Fransız miistemlekesidir ~ 
biye nezareti tarafma.n -neşro- le ha.lac ı- r 
luna.n tebliğde ezciimle şöyle I l cmJ.. 'l 'adyol -
denilmektedir; liz }~~ ve t c ;;,.çil, 

"Diego Suarez ümriinün işga.- gun /sa • ıncia., 
linıden sonra, MihvCT~ ı i,r,;~ .... .de 1 J:?a..~khr t. ı .ıkkında bılııi 
edel>ileccğ:i üsleri V~r,.ı.il L •. '\'a.ı ~-4 • • ıı .... ı .... şuır. a 
saadesiyle işg.11 edebileceğw \ - ·~ B~vck .... ,_-ıanm ift .. 'li h 
zi umuyorduk. Fakat ih ı H- katı'lın tam :-.ir muva.ff~ıy 
mi7J boşa çıktı. Biz de yn;; ıuı ve az bir kayıpla yap&ldı • 
harekata. ~ek mecburiyet.11- . söylemı"' ve harekata niçin ~ 
de kaldık . .Adada dost bır ı .:1.ı..: çilmıye karar verJdiğiııi ve ga... 

Suikastciler tabancalarla Amerlluuı açakları l Macar hOkumet i ~Okreşi teessüs ettiği \&kit, bütün .}er. yenin adanın garp aahillııdeki 
bir mahkemeyi b•tı t b lı il protesto ettı =: ~~~- ru~ı~~t!· =~~ğ!ı~ ~:ı~~~riı.. 
Nutes 11 (A.A.) - 'ıehlikeli bit O ru BIBnlnl M.oskova 11 (A.A.) - Röyin: ya hilkumetinh1 Madae-asitar a- Ba.fv'ekilin anlattı•iua göre, 

tıedhifçbün mu~ eanavnda ' şiddetle bombaladı Cenevre'deıi alınan bir habere dasında gOZÜ yoktur. Burası bir (Sonu 8&. 3 Su 6 da) 
ltifi ellerinde rovö!Nrler oldUiu bal gore, Macar bükümeü, Romen kıt - -------------------------
de mahkeme aaıomma girerek at.eş Kahire, 11 (A.A. ) - Bugün. alannırı 'bansüWlnya hududunda 
a~'lllUIJUtr ff 90r«1J hiltimi LeMuse- kÜ CUJDa günü ~ m8ş- tıııbşit edilmesmj Romanya nezdinde 

(hflu la. a SV 4 t;) (Sonu 8a. 1 8ü. 4 tcı ı·eı;men JJr()testo cfm-~tir. 

Alman - ç,ıı hava hiç 

Kömür tevziatı 
El1-fflce hazırlltlllln talimatnamenin 

1'l ncl maddealRI değişUren 
lıararnamegl IJlldlrlgoruz 

Ankara, 11 (Y~ Sabalu.n hw
susl'mubabiri bildiriyor) - tkbsal 
Vl"kiletınce kömur aatll ve tevZi işi. 
ne aıt hazırlanan taltmamameain 
17 A<:i maddesinuı 1'dilme a it k:ı
ramaıne bupn.kü resmi gazeı.ede 

neşredilmiştir. Tadil edıJen maddt-
ye göre, Ankarada hususi ıkaırıet. 
pblara teshin maksadiylc, bır yıl 

içinde en çok ikı ton komuır v~_ 
~ktir. Sobn adedi birden fazla olml 
ikametgi hlara bir yıl ıcmde 11ç ton
dan fazla komur venlmıy«eırtir. 

1stanbulda hususi ;iuame&Pblar11 
bır tem kömur verilecek1w. Soba adt'
di bırden faz.la olan ık~Ahlıu < 
ise yarım torr ilav~ edilecek V t: lı ı 

bir' ikametgih bir !9l1i. icinde iki Wll 
dan 1atla kömür ahlmıJl&CQktır. • 

Diğer vJJiyetlcrde ~e yukandaki 
esasbn-a mütenazır olarak ~eken 
tedbirler en büyük mülki.7e imirle
rı tara!&ndaa abnacaktD-. 

Deariryolları Meslek 
Oku luaa talebe ahnaeak 

Tafeitit dördOncQ 
Sayfamızda 

\. .1 

r GOnün HhamJarı 
~~ 

San havyarla, sıyah havyara benzer tıpkı; 
1 he' ' fi~· :tc.. d a ka.ı defi; gıbıdirler, diyorum; 
DeğiJ aln1 ak, ..(izü c e<:tik<;<t; odunla kömürün. 

da.ha k~ gelmeden e\"V ·l b izUlup titı-:iyorum ! ... 
HtlSElL~ R•~T 



EBU ALİ SİNA Okuyucu 
Diyor ki:,. , ş E H 1 R 1 

Sabahtan Sabaha 

Ya düşmezse? 

• 
HABERLERİ 

Va.ft: 
M. Zeki KOf'11unl 

No.33 
• 

Nakil ve 
lktıbao haklo mahfuzdur 

~ garilıl, Ehil Ali S!na .ue Cadı değiliz ve cadılıkla alaka· 
Ebüllıarisi cadı zannederek ya,. um yoktıır. 

Apartman sahibi laka
,vıt, çöpçü uğramaz 

ve yollar pis .. 'G da maddelerı iatları Stafingra.i hakkında Allıd 
ve ltaJyan itiraflart 

lcalıya.ıılar anısuıda Şeyh liıl. - Farzedin ki cadıya benze. 
san da vardı. Ebu Ali Sina, bit' diğiım için yakalandınız; fakat 
yıl -ı komıştıığu, ibJrlııe hay- hlkikatte cadı değilsiniz, ınao;um 
ran oldlığıı ba harikuJide ada- llWIUZ. Bmıdan ne çıkar? Ben 
mı hemen tanımıştı Fakat cma; size ölüm cernı 7erdlnı. Hilk
l"'Bari sen iruıaf et! Bizim bir mün infaz edilmesi lılzımdır. 
sene önce gizli ilimleri öğren.. Verilen karar bozulmaz. 
mek ma!ıswfiyle mağaraya gi.. - Zalim! 
ren ild k:srdeo oldıığumnzıı ne - Hiç de alim değilim. Zalim 
çaıbuk unuttun!" diye yalva?'- olsaydım, l!!zi işkence ile öklilr
m:r.k şöyle dursun, Şeyb Hasm tUrdüm. 
ta.rafmda.a tanınmalı:. bile iste- - K3til! 
nılyordıa. Çlin.ldi ileride Şeyh Ha - Hiç de katil deiiJim.. Ka-

Şlflide, Osmanbey c!:vaJ"lnda, 
Meırutiyet mahallesinde Afitap 
Mektep aokağmd•, her nasılsa 

fintdiye kadar belediyenin dıkkat 
nazarın. celbeı9aemif olan numa_ 
ra, iaim ve .oyu meçhul bir apar_ 
'bmanda

1 
bir Ağu5toaanbeP'I ika_ 

met etmekteyim, Bir apartıman 

sahibi olmak srhrtile, zarınınc• 

dilediOlnı yapmak aalihlyetlrıl 

-elinde gllre.., _.u..... •et _ 
ll-ali1ti ka..o:;de• te1Wir trtmeyen. mi_ 
safir veya müra.ca.afı:;darın geldik ... 

lorinl ~bar eden elektrik zlll,rinl 

Bir kısım pirinç tacirleri ellerindeki malı satmak 
istemediğinden dün toptan satış yapılamadı 

~~~~~~~~~~~-.... ~~~~~~~~~~~-
iti gün evveline kadar toptan 360 kuruşa satılan 

sade yağ birdenbire dört yüz kur03a fırladı 
giiıılenie her nevi gıd:l ııa.n ile boy Olçf!şmek nfyetinde tfl olaaydım, sizi cellAda ~l.i:m 

idi. Şimdi ona aşinalık ~ etmez, kendim öldfırürdüm. 
mek, bu niyet ve lı:anra veia -YeYun! 
etmek demekti - Hi4; de mel'l.1!1 dcğBim 

\"Dl Merun olsaydım, Anahın lütfu. 
İLK UUKA.FA!r ııa mazhar olup bu memleketin 

ıı:ı!adde:si Ve biJbassa yağ ?<! pi
mcburiyetinde kalan kifoaçının, bir lıi·· rinç g"bi h:ılkın es<ıs gıdasını 
kapıcının bulundurulmaması ve tcŞkft eden maddeler •tekrar 
ayrıca apa~att kapt•nın bir .} i.ı1.:selı eğe başlamıştır. Birka~ 
kU dine do oahip oı.,aması yU • gım evveliDe kadar tc tan 130 

it' 1 .,,... w hertl.met lalr 9abep 
doıa,.&le, .-. ev• eeıç gelmek 

ktırıışa lı:ada.r saWa.u pirin~ diin 
ortadan kalkmış ve toptan mu
amele göri.llmeıniştir. Alii.kır 
darların söylediğine e:öre piya. 
s.ıda pır:ıtç bulunmaYtıJı yenı 
rekoltenin ıdınmak üzere olup 

O memleketin ınırflM hik:imi ınat1aJc h.üimi olmazdım. zünden saatlerce sokakta pinek .. 
»L.\n Emir Abdullah, halk ta- - Köpek! le••; ne aldırnı y&ft bi• m8' ııahl. 
ra.Undan getirilip kendiBine tes- - Hıı; de köppek d~ğilim. Kö binin vazlfcoine taaıı k eden bu 
lim edil n iıo kardeşe birer:· tek- pek olsaydım, kf)pek gibi sadrk meden; ihtiyaçlara k••I' bigine 
me ind rip: tebeaın.ııı devletli efendısi ol- kaim- kMJ ıeımıy.,,.,,,.., g;bi, •-

- Bu memlekptp gelip halkı mazdıin. partımanda, çöplerj muhafaza e ... 
kasıp kavurmak hakkıru size - Seni nasıl tahkir edeyim, decek oyrıca ili• mahal ı.r.ı.nuıw-_ 
ki.m verdı ise. şimdi gelsin de nasıı u~ ! maması dolayısı'le, çapleT"ın. mü .. 
sizi ö1ıimdcn k •:tar>m:.! _ Bu hwıusta bir tavsiyede ballgasız bir iki gün aokak kapı_ 

Ebıı!.1'U ·• !' lcyerek cevap bulunamam. Utanmalı: idıetirn aı 1'i•do ve müteaffin b<r halde 
verdi: değildir; bilhassa cadılardaa .. ve •hhatı ı•uunlyeyi lhl~I ede ... 

- F.ıka• l•u h:ılt!<ızlıktır! B'.z Ebüllı&ria dayanamadı. llrı cek bir t...wa --na da 
bu merr:Ickette kımseye feııahlı: adım ileride elleri srlt.asında.n meyd.,. vermesi ho.kh tiktyetı _ 
etmedik. 1 be.ğlı cMara.k dwta.a. ve katiyen mizt 914.lclp' olmaktadır. Bundan 

·r Abdtıllah, Ebülharise koıwşm.a.yll.ll kardeşi Elıu Al: .......ıa, çöpler! kaldn'f•"°8 me • 
d'.llıa şiddetlı bir tekme indi~ S"ınaya bağırdı; .....,. .ı- b.ı..ti,.. _,....ı.,.,, 
rck; _ Diliai mi kaıtile:- be &dam? )'!!kanda ıri1<ri ll"'ien eekııt• ııli" 

- Doğnı, dedi. Kim..eye fo. Sen de ıayan etsene_ Bizi lııtk- ,,,., ve bazan ik; iiç gunde bir 
ruıılık yapmadınız. Ben d(" sıze sız yere ölüme ınahküm eden uii•aııacak olu•lar •• fikiyet edil_ 
b r_ fenalık yapmak !_liyetinde bu herife llWl de birlraıç kelıme dlğl ,......" da: «Ne yapahm, biz 
dcg: lım. Ne fenalık gorecekse- söylesene. arocaf< gün •f'l'I gelebili•iz, başka 
niz ccllatı3:"dan _ görece~iz. ı Eba AÜ Siı:ıa., öfkeden k•ldn- tii<lu yıpa=ıy"', 91~1"""" ,.... 

- Hangı C<'llatlardan. ran Ebülharise: mü••c•at ve fiUyot ..ıeııııı...ı.ıu 
- B.ı.raz 3orua onlan tanırsı-ı y· . ·-· -ı_ ald d diyerek dünyaıa,. yaratm11 gibi 

nız tyı' adam'--'rr İnsanı zah - me - ın, e- insana k•fa tutula ..... ar1.Llc --
;_ · ·ıd·· .. ~" · · , di. Bir k J11kal2d:ığı b:r -, 

me .... ız o ururn.:r. fare ile ala etmes 'b' b reyley n 111'...ı.Grtüylj- Sokağın 
- Allah senin belıinı v<'"sin. : . . Y ı g- 1

• ~ halihazı• ..,,._,. da "" -ak .. _ 

n• d Muh k d., 1 dam da bizi:mle alay or. f;ov ce c:ı.tlann a... 8. eme e .. le .. üsteL t da · ktnlerini dü,Undürec.ek bir kı • 
medcn ölüm cezası verı1d;ğ TLl v m l a. Jn- f'•ttadw. Semavi ~ tntraven.t 
bu memlekette görüyoruz Ilu- l:ara ~cek r_:ı. kuvvetli r.~va- olmaz. yon; yağmur y1J9m•-. 
rada hak, adalet, kanun niıam bın sukı;t oldugunu re ~abuk' p;af,l<terı geçıım ... Soka~ın her 
yok mu? mıntt · K:.msedc.n. korkm_ıyan, iki ıaraftttdaki hlJi a....tar, pta _ 

- N <: n olmasın!' Var! anmıyan ":- kim_~- lik. çerçOple doludur. Pıyade kal_ 
- llanı, nerede" ~ k&rŞt mesul. ol~~ ~gmı soy- i ctırımta""ı" yır"'1rn kenarları, 
- Iştc ... Ben! Henden iyi Jıyen adamla cıddi kiııaıış. 1 ınaan ll~""'""'it balta vurulma • 

hak, adalet. k·ınuıı, nizam c. UT mal<, ha.vay; yumruk ımllarıı,\k: m•t omunıu gibi otıa..ıa örtülij_ 
mu, Bıı memlekette herk kadar manasızdrr. • K b ı. hanııı ..,. ... °'""· 
mukadderatı benim ellrndc.olır. Bu sc:<leri. hiç !lU heoıız F.mir vud kalctr .... ııe tefr!f edilm•t o • 
Herkes bana karr;ı mesul 'ur. Abdullah, Vezır ffal,t Ve orada j lan bu sokakta, ancak yük .... 
Günlcrden!K'n h ika VrıPm.d rı.. hazır bulunan ansan-lar da dınle-. bir o'TltiVazene ve hakikf bir lıen_ 
gımz zulüm knlruadı. Cocuklan ın.ştl. Enür Abdıılla.'ı, kPn<l sine deoe ~ yUM.imemek 9ibl bır gaf_ 

.OldürdüııUz. kudmlara, kız!..tra b:ic; kıymet nwyCn Et,u Alı • l- ı Jette bulunac•k olurunız lkıbe _ 
tıec:tvüiız cltinız, erkeklerı mah- nanın eağ yarıagına zorlu bir tl.ftiz !""'• ,.-an,,,..k .. mu • 
z nleTe kapattuuz. Şimdi de bak tokat aşketti: hakkak oı, t•'"""'"' incitmek 
adalet ıstıyorsunuz.. Bu bolluk - Vay cadı foylezof vay' l.>c-, tiT'. Bu kak aııf<lftferf mükellef 
ner e? mek sen. beııı kendine l?!l'hat.ııp oldukl.a-. beled ye ,,_ilerini, .. _ 

Bız bü e b I' y yıı.pn1» a · •tm1yonmn. , v-.ıdı,ıar • bi idnn'l"Orlar 
;!ık. Yapmadıjuuız ıı: nılır kı fı. !'bu Alı Sına, ya'lağına aşke- · ,,,, k;, bu kad .. bak""- v" tik_ 
dalet isti,>oruz. Bı:ınların hiı; bı- d• n 'ddctli t kat ytiziln· süz b,. halde ka'"'81at' ~cı. 
rısındeıı halıerımız yok. H rkes d~n 'of" diyecegi yer•e UZ'.J:ı yumulu .,... Bu ımch fiUyetlmi_ 
le beraber tılı.•ımlı ma<•ar•ıya g:. bLr "oh·' ÇPkti. Sonra memnwı- i zın !tlt ol.tuğu """'~· mildOrlü _ 

· np kit.a.p okuyacakW<. "Siz ca- luk ıfad er şekilde güfü.1118P- ğünun naza.ı d'k- arzı 
Jısınızn rlıycrck bızı yakaladı- di; rıa ıava-.&rtutıuzu rk:.a 6-derim, 
!ar Hak at d ıhar ttır. (Arkası \ari 1 ZIYA BALCI 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'·-----~----~~~--------" 

Piyasa kontrolü 
-~~~~~~--~~~~~~~~ 

DQn yapılan bir toplantıda Ekmek ve gıda mad
deleri kontrolü etrafında mühim kararlar verildi 

Dün öğleden sonra Beledi • 
yede bır toplantı yapılmHjtır. 

Bu toplaattya teftiş hey'etı 
reisi ·ecati Ç'ıller ile birlikte 
Belediye İktisat K"'udürü Saffet 
ve biit kaymakamlar iştirak 
etmiştır. 

Toplanuda belediye zabıtası 

TeJH davası 

mem tarının belediye nızam • 
namesini muntazam bir şekilde 
tatbik edebilmeleri için bazı ka 
rarlar alınmıştır .. Bu meyanda 
ekmek ve gıda maddelerinin 
mıntakalara ayrılmak l!UTetile 
kontrol edilmeleri hususu da 
kararlaşmıştır. 

Katiller yakalandı 

ipekçi kardeşler aleyhine Gebe bir kadını döğerek 
açtfan davaya dün de öldOren suçlutar adalet 

devam edildi pençesinde ! 
Gecen ııene Melelı: sinemasın . Dünkil niııılıamıııda Beyko:ınn 

da IÇlım Sa.kızı) adlı bir fihn İshaklı köyünden 28 yaşların _ 
Deli Dolu ismile oyııatılmıştı. da hamile bir kadımıı meçhul 
Del' l>olıı Ekrem Reşid >Ve Ce . şahıslar tarafmd&ıı dôvülerelı: 

·mal Reşıd kard~lerin yazdığı. i öldürüldüğünü yazmıştık. 

bir etin İllmi oldı,ığıı i<;in o. ı Beykoz jandarma ve müddei. 
peret sahipleri sinema sah.ipleri umumiliğin yaptığı sılı:ı tahki _ 
lan İpekçi kardeşler aleyhine kat neticesin.de vak'a failleri e. 

bir hakla telif davası açmıışlar_ le geçirilıniştir. Bunlar ayni 
D! devam. edilen bu muha. köyden Öm~r oğlu Mehmet ile 

de ipekçi kardeşlerin veki' bir arkadaşıdır. Her iki suçlu 
mtid.ıı.t&asında bu da anın mü yakalan•mştır. 

veltlı:ıl'et'ı aleyhine ikaıııe edile. ------~---
m lfı ·, Tfirlı: ainema şirketi 
namma açıfabileeeğiııi ileri sür 
mUş ı de bn iddia nazan iti • 

bara a[ınmaını.ştır. Duru.şma da 
Yacı \'.elcilinin mildala.aswt yap. 

i<;ın bir başka giiBe bira • 
kılnuştır. 

Bulgar ticaret bayeti 
şehrimizde 

Tra11vay idaresi kış 
tarifesine başhyacak 
Tramvay idaresi kış gecele _ 

rine mahsus aeefrler tarüeal 
Din yakında ~iııe ~ıya _ 
caktır. Yeni tarüenin tanzimi 
sırasında geç vakit tiyatro ve 
sinemalardan dönen halkın müı, 
küliita maruz kalınaınal&-ı için 
icap eden tedbirler alıucaktı r. 

~-

Erzurumda yeni 
Belediye •~çimine! 

hazırlık i 
Erzurum (Hususi) - önü _ ı 

müzdeki °" içinde yapılacak o 
lan belediye ııeçinıi için ha:z.ırlık 
ilerliyor. Yeni Belediye Reisli. 
ğine getirilmesi mevzuubahis 
olan isi.mleı: aı·asında bilhas.Qa 
müh ndiıı Şevket Arı'nın ilı.e • 
riııile durulmak tadır. 
Şevket A.n .. evvelce de Er 

zurwnda belediy re!sliği yap • ı 
ınış ve kendisini ha.ika çok sev. 
dirmişti. 

-----•1114----
T ebdit mektubu yazan 
aşık mahktim ohta 

Kemal isminde biri ni~anlı 
peşinde dolu•an Ali Rmı udm 
da bir gence tehdit edici ma i 
yette mekttıp yazdığı içın dun 
asliye 2 inci. C<'zada 24 saat ha . 
pis ve 20 lira para c~zasına 
mahkü:m edilmiştir. 

6ahaJıJık karŞISIDda 1!EkBeme1ı1aediky~e:!lkrtiesat:e:iuM:u.;dı~u·r"lö
1gu:j ;e;;~t~~~= f!k!~~:!1!:~ı!n _ Dünkü yağrnur 

du .. ru·· P~tekof, Bulgar Ticaret Evvelki g~ baslıyan yağ 
• melrte ve şehrimize hol miktar mıır dün. d ·· ·ı •-~-

A.yakkabı fiyat-'arını düşür~k için kavaflara veri
len yüzde otuz beş komısyoncu 1 uğun 

indirilmesi düşünülüyor 

fırmlard& toplanan karnelerin lı Nezareti Müdürlerinden Sime - e og e~ ,......,, fası 
tadadı i!!inden ııarfmaaar etmiş da toz ve küp şeker gelmekte ol lalarla mığanak halindi' devar~ 
. 1 11 · d b"-''-- nof'la ,ı;.<.." iki zattan milteşek cıu • k V tır. Fırıncı ar e erın e ı, .. = .....,,... gunn yazmıştı . esait mese 

1 
etmiştir. Bıı ıniinasebetle s<'h 

karneleri bir pal<et dahilinde kilm. Hey'et Türk - Bulgar ti. lesi de hafiolduğundan her gün .riıı bir çok yerleri bilhassa, y; 
mühtirlü olarak hesapları ile caret anlaşmasının tatbikatın . mımtazaman en "" on vagon ""' mış Balı.kpaza • ,___ . 

. Son günlerde deri ve köseli' 1 fazla görülınektedır. Alıi.kadar . birlikte belediyeye getirecekler. dakı gu Iülderi ortadan kaldır. .,.. b. ' ·ti ' rı ve ~ray gı 
fiy&tlarının bu- miktar artma .. ' !ar komisyonculıık nısbetini bir dir. Tetkik işi verilen hesaplar. ker gelaıelttedir. ı sem er caddeler bir göl 
sı dolayı ile esasen fiyatları i miktar düşilmıek suretilc ayak la karnelerin kar,Jılaftırılma _ m.ı.k ve karşılıkb olarak mal it. Düıı de Alpullu ve Eskişehir. man"''<raınt aimıf!tır. 
pd< yüksek olan ayakkabılara kabı fi 'atlarının dıı muayyen !arı yolu ile ya.pılacalrtır. Key _ hal ve ihracını kolaylaştıracak den 17 vagon şelııer gelmi.ş ve! Y&ğınur o~eden sonra ~esil. 
bir miktar daha zam yapılmış_ bır nisbet dahilınde düşecegini fiyet fınncılıra tebliğ olunmuş eeaslar iizerinde araştırmalar · te 'a.ta ba ı.. mış ve aJ<:ıanıa doğru güııeıı ac;. 
ur. Fakat Tıcaret Müdürlüğü söylemektedir. tur. da bulnnaca_ktrr. vzı, n=ıştır. mıştır. 

~u ~t~rüü~~::,,rsebe~;~iŞ ~, ........................... '"":::::::::::::::::::::::::!'.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... --·.· . ...;, .. ~--.. --.·.----.·. -.-.. ----_--"-\! 
vel,tt;tkikatıbeeonlmaunddıa !iytatbeyülı iş~;:tr;,:ıı:.deşlen, dedı. Bu ~ u" ı· N T E. s R A R 1 1 ••o.~ l ııımt .• Uıl,'t~.ııkLotüs hı delıkanl 
~. ışıne. se p ~ gı e . .Y . Sonra ıztıra.bın canlı bir hey ... ı c a ..,,.,,; ayı oraya gôtll" . 
yun ettıği takdırde fı:l'.ııt yuk • keli gibi korku ic;i.nde bekleyen = - 1-KJQ mem li?.ım. Şimdi sen ı,nı li:öpck 
~~hakkında ta.kibata ~- Meli.kaya: - 1- !ere korkacak hiç bir iCY omu 
çılmesıne karar vermJ->tir. Dı . .- Sen de bunu bir hakikat ~~~""""' dığımı ve benim hütün diişınılı 
~ tAraftaa ka.v~ vwilen amıyordun. Sen de dikkat et. ve belki hayatını kaybedecek • rakile sık bir daire çizıııişlerdi. -sanıyorlar. Kendilerinin yakala l&t'.l.Dll. e:ı..bileceğjmi 'y: . D 
yuzde obız beş komis:Joneu!uk _ BepiıWıe haber vereyim ti. Hepsinin gözleri Ferhaclın göğ . nacağını ve boğazlanacaklarını hal iki esiri baı:tlet ed~ye 

ki şimdi bu işaret yerin, göğün Buna ımılrabil eğe?' Ştt göğ. BÜnde idı. Fakat omühiın gödıo_ beldiyorlar .. Hakikaten ~eri_ cek hır halde wklcn8inler. r:; 1 

utu Tanrısı tarafından ortadııa ıılindplıj LotiB İljlUetilli ııuıhafa.. y~ılığı ve manyati.zma lııittiğ1 ne takılan, onları takip eden te ka ar Tabun toprak arır , 
kaldırılacak, Bilillip aWacakbt'. a· edene güııün lııirinde geae halde silinen, klıyb6Ian bir şey kimse var mı da l:.ıca:ğız. İı te bır k ~ Rııpi. i 

Bir kemikten ibaret olan eö lıııii•itetiai i.ııat etmek, istiklıa. yoktu. Lotüs işareti hala i'erha.. Devletürra.iy elini dostane ben Bu parayı ktipekk .n elıne da 
i'erbadın giğııüne doğru uzaudl lfıni Jı:uta;na&k illlidi olabilir • dın göğsüııde duruyordu. desinin omuzuna Jııoyarak: ğıt. Ben em nim ki cnlara h"r 
ve oraya dokundu. Genç pre'M, dl İşte tam bu sırad~ derinlerden - Tabun 'un kalesi, Mallı.! a.. laareketteıı ·e hadiseden ziyn<le 

lzmirde 

D. ün Romadım geien bir t1t 
graf dikhf-e değer bit" 

ç.ok ifşalan ve itirafları ihtifl 
ediyordu. Alınan mahfilleri St:r 
lingradda.ld ltitilmem iş dereceıll 
büyük giiı;lllklenle ısrar cdiY"':' 
.lann.ııı Ve bu şe1ırin çember 
ne alınması . .kabil olnuyac f!1t# 
söylfiy.ot1armış. Şehre du 
dan fıısaıı ve maJreme aJ,.·wı 
Wım ediyormuş. Sta!i'lgl'Bd e*' 
rafındaki büyük arazi sıra au1I 
çukurlarla kaplanmış Te bu 
kurlara Sovyet kıt:llan. to il' 
su, tacltları sığınmış. Bun! !'il 
h ·· um çın Alr.ıan askerleri b • 
!erce sılahı.n bir anda. at şıııf. 
maruz bulumıyor, ını:ıhakıı:ı• 
bir ölüme maruz kalmamak içit 
ba7.an günlerce yüzleri top~ 
yapışıp kalıyvrmuş. Şiındı bil 
de bıı kupkuru, ınğııı:Ucsız stel" 
t.e, sağaaa.k!u başgöetenııi~ , .. 
asker !er birçok defa !ar afNlk
lam oluyorlarnnıı Nihavet R.1' 
madaıı, &vyet mııkav..:m ıı il 
devam edeceği g±zlen=yoc, h ~ 
U. Stalingrad işgal ed ise Jı;ll 
Sovyetlen , ııelırin yak.n d ııd 
bir adada çarpı.şmayıı d ı ~ 
deceğjnden ıilplıe edilınemCktc 
imiş. 

Büt·· bu haberi ri R ma 
vermiş ofmnsı iizcnndc , J 

bir k re dalıa ç;-ker . · 1 
önce Alman yaz t· arru 
laymea bu taarruzun 1y..,. 1 

herlefô Kafita.q petrolleri oldu"' 
anlaşı!rcıştı. Faka Alnıaı ordtı" 
su Kafkasya da~hırı•ı ı ·a -' 
sarktı, d;ıha iler •c g'tıı• li. Çi~ 
kü bu ordunun wl kolu ,. 1< 
ride dı. Bu kolu Stal"u 
kadar uzatmak liwnı 
Yoksa dah ı ij.i alık· le · 
elinde tuta.-ı Sr v et orJu 
kasy'.ı.ya inen Ai ani ı • 
ıini d·ima telıd l ede::ck. 
keye diışürecekti, 

I:>eııuk bü iirı bu em 
bu gayretlerin "e Ka.ı 
rollerinin a.ı:ı:a.lıtarı St 
dndır. Staliııgnd a l:n 
ısından ccmıba, yan· f~'k!!<sl!lol~ 

iııen d miry h•nun R 

nıı İstragan d.l dıi. ,~ ·!::. 
Sovyetl.-r i~iıı K~fk:ı .lıır 

ıla,.,nı Haz r d · \ l 
beslem ~ ba ~:a çar, 
y·J.<•aktır. Haz •r den • n' 
den ,:deki Rus filos=un ı< 
b kleı~n Rıısl:ı.nn dah 1 • 

ruz Lıa:;lamai:lftn gec·nr .. 
!arı m lıt m kllr. s;; 
z<T yolu hem Baku pctr 
: .ıı, b ın &ıvyet ıkmal;niıı 
bununla beı ' r emin b 
ol ak. Stal :ıgrad dü tiı 
<><ıcıı-.ı. Kafka. ciağlan Alı ı 
rı bütün rıc'.:rol kaynak ' 
t>lrlt• elmelcr;ne gö"üs ı;ere· 
nn• Bunu kiuı bilir! 

Fakat y.ı. Staiiııgrad <! · ' 
He? O za.m:ı.n bir kolu o k"'ı~•··.• 

sarkan, cephesi üç bin k J 
reyi buları Alınan ordıası 
kış hali ne olur? Geçen o 
kısa b. r cephede, hele il. 
daha kısa v daha cok dt: 
yollanııa, ııı:ı ·etere sahip iıiı 

hada ne biiyiiiı: m" üll 
yun eğdıJi nıalilm olan bu ıll 
yonlarca insan şimdi y:ıı.,-nı 
!arla sırsıklam kes liri< n ti 
durucu l&.rlar altında ne h 
gelir• Bwıu da lı:im b.lir• ... 

aıııuc;·wr sAt 

Gitti gideri 
Şişlide Havuzlubahre ı;ıo 

ğtnda 19 nıuıııarada oturan 11'1 
"J.• isminde bir kadın düıı c 
dede giderken içinde 50 lırıı b 
lunan cilzdarunı m~hul bir s 
~öze kaptırnuştır. Suçlu :ı.rıı.l' 
maktadır. 

Gıda maddesi 
ılarlığı ıiddetlendi' 

blittlıı vöcıı'1Dden buz gibi m n.·ı · .,. bir mukavemet az. bir makine sesi duyuldu ve bu ilesinin evi&dl, Mohaın'ın bira. hu ııaralar emniyet ~ec~. O· 
cereyamn geçtiğini hiaetti. s.n mıi JP!ıotetdi~ Kwini terlı:etmjş facia sahnesinde bıılnnanJ3nn deri Akil <Ve kamil Mahir._ B.ı. ları bi:ııe bağlıyacaktrr. T~b· 
ki bir elelrtrik cereyanı_ it • · i lı:a~ \'e her şeye dikkatini arkalarına çekti. Hint oa biraz '!Q~ırımş gibi göl'iinü. bu k:::ı.4· r lakırd yı onl:ıra siiv 

r 
1 

TAKVl 
İzmir, (Yeni Sabah) - Şeh

rimiz Piy-e•wmôa 1ra1ımt, şeter 
ve pırinc; gibi mwdd 'er kalm&
mıııtır. Burada söylewliğ!ne gö
re bu ınwY'elıırin pi)IM&da ~ 
itH1Rl&)'1'1 Buı ki=-aleri!l kan 
boraa ,_....-·k Jaterelerinden 
ileri gelmektedir. Bu gibi hal
lere Jı:arııı .... etddatle bere
ket •lilmeei ileti ıııilriil:melı:
dir. ~ 'l5ewnt Vekiletiae 
ynılmı!l 'ftl fiyat mttvaıııeııesiain 
ın u tlak& 'lıir çare baluzımaaı. ia
tenmiştir. 

Mevsimin son lnr balosu 
Bu altşam Büyükderede Can. 

lı Balık gazinosunda ÇOC1lk E. 
sirgeme Kurumu Sarıyer şubesi 
meafatiruı sabalı.a kadar devam 

~k bir balo Terilecektir. I 
t: müt vamtalan temill okıll.. 

1 

Fakir garip ve kıirkwac göıı ım,_ ejınif YUiyetten, canb, liler hep birdeıı geriye dôndii _ yonlUJl .. Eınin ol, Nizam hıı ge_ ~ lı.rannı yok. H•vdi a= 
lerilli ona dilemişti. • elik, -ı ııe uim)ı:ar bir hale ler. · ce bazı kuvvetleri harekete ge _ mesel yi ha!let. nı bekli;, 

Hayri Seıı.k.'in kiiçülı: oğlu, lııl g : iv ..ıı.tı. Ruhu ve Yil - Manyatizm~~'.-~dli Fertı<ı · tirecelı: olsa bile ben bu: ' rla nt7.. 
adamın bir manyatimıa kudN eadll • t!ilre lımlmsile zafer az <h ayakta bırlü\AC&A a•lumm mücadele edeceğim "e hr·p.'i ~ i 
tile iradesini felce ıığratacağıai mi ı:x ••a fiddetli bir müca - harap merdivenleri ~ gö_ bertaraf edeceğim. Şimdi mü -
ıızviyetiue lliJı:im alacağını ~ deleye ceçti. Stıvki tabiiai ile riinen iki Avrupalı)a doğru him olan nokta şudur: Lotii.s i. 
belki de cleriııi. altında bul da.. dilleriai Baralı: IPtılerini ha • döndü •ve d,erhal ııemı...te· şaretinin sahibi olan ge:ıı; bu ge 
marlan harek.al;e gec;ireceğiai raretli ve parlak 1.9ıklarla Hind - İşte Tabwı hiikümdan ce yok olmalıdır. Ve bir depren. 
•nlaınıetı.. Deriııini baıılı:a bir linin (16mierine akaettirdi. Hazretleri ... dedi. Şimdi oııun ses emin bir yerde muhafaza al. 
renge çevirmek veya renksiz _ Derhal, göğsünü dondunııa so emirlerini bekliyelim. tına alınmalı. Bu ı;akall.ıra ge. 
!eştirmek lı:abın,etlne malik ol ğuk rişe azaldı ve fakirin J1L Acele ilerlet.li. Hiıııdlüeria lınce, bizim kendilerine m taç 
dnğunu, buna hamer hünerlerle züade bir kaç d&lı:ilı:a gittikçe bepei diz ı;öktiiler V~ ba~lannıı olduğumuz bu herifler lııı kkm _ 
Ramador Racalanna mahaua i. artan bit- hayret ve endişe işıı.. yere koydular. Yeni gelenler da ben icap eden tedbiri alıılım. 
şaret:i btlııbötihı imhaya da muk retleri belirdi_ ll*'lliveııleria başında cürüm or Onları yola rından aJıkoy•lar 
t.edir 'iablleceğini altlından ge. Niha.yet fakir yorgun ve bil. taklarının ne yaptığını tetkilı:. !'. bir daha onlara hitap ct-ıfe 
çirdi. · kin bir halde, i'erllada dıııirıı il.. derlerken Hin1liler onlara secc1ıı vakit bulamıyacaklardır. Şıa da_ 

Bunun tızerine o ba kadar zıı.nmış olan konan viicudünllD ediyorlardı. kikada ben buradayım, Ge.,öil 
kendinde bulamadığı bir kuv • iki tarafına clilşerek dona kaldı. J'alıı:ir J'l!!lli p'n' 'e bitüım mi? Halbuki şimdi Saraydııı ve 
vetle bu mel'un iradenin bük . Bir iki adım geri çekilerek lngi_ alı;a.t 111!1ı1e ,,. '"cf!iwe: odamda baygın bir halele yattt_ 
münden kurtulmayı tasarladı. lizce: • - EfeıııiHeıim, dedi. Tam va.il: ğımı sanıyorlar. Hulasa icap e. 
Yokaa eğer bu şeytanın oyuıı_ - Sen sahiden kuVYetli bir tiade yetiştiniz. Her şey u lraL den bütün tedbirler alınm1'tır. 
cağı olacak olursa, eğer ba nta11 prens mi olacaksın? • dı aleylıinWıe d&ıilyunlıı.. Az Yann sabah ben Haydarı-b3 da 
yatı-- cehennem zebanisinin Dedi. O sırada Kuruburular fa llaldı bunlar bizi bırakacaklar • Yarın sabıih ben Ha,Y<iaribadda 
emrine ıı.,.ın eğıenıe her ııeJi kirin etrafında, LotüıJ işaretinin dı. Şu köpekler Nızamın kendi. ~krar kendime gelm.iş olaca _ 
kaybolacak. ckıııtlarıııı, aileaini ııaınl kaybolacaıhm giirmek me. ~ karsı 8l3ker göndc•:.!iğiııi gım. Oraya Tabun'daıı dönece. 

(Arkası v:u) 
1 

!'ızır r:ıo Gı.-1\ :. .• rı 

12 
t 

C'U 

EJlül 
1,42 
ARTESİ 

OIDol Olle ikin• 
lt..o7 5-42 1.19 
6."6 ıs.ıı 16.46 y-tl 

~ Yaa ı..k 

ıuıo 1.33 9.24 
19 28 2tıl:i 4.sa v-t:f 

ALONE BEDELi . 
Türkiye 

Senelik 1400 Kr. 
8 Aylık 750 • 1450 
8 Aylık 400 a -Ayfk 150 

• 



(se> :E-1:.~ 1: l~:El ....... T........,.4 E ........ :I f~ J l __ RE_R_s_AB_A_e__. 

rum o 
r.._: A. C. S.,.•{ofl .. 

I!!. alın'lllllCu Kahyası Os _ 
liii:I) ınan efendi kadir gecesi 
1ret bazı dostlannı ütara da._ 
.... Lecler. Davetlıler arasında ka 
:-11&er Dlilt$a,idleri, dersiim _ 

- Ben de, sabahlııra kadar 
hatmediyorum. Her gece kıldı
ğım ınafile namazı seksen re
katı bnluyor. 

İngiliz t yyar r i 
Düsgkforfu şı defle 

bambala~r 
Eu::ılaT< e-vvelki bono ara aazaran 

dalıa gen· t bi. lausuaiyet tapmaktıulır 

MiLLf 
Şefimiz 

- ... t:lınlfl 1 lftO dıe -
lWlll Şal. saat ll de ~iye git_ 

ınek ÜZere buadaa qn)mı,flardar. 

Yal J*aaa altı 
~ <*iZ altı . 

~~ 
Hiç 3tiphe yok ki lst:anbullu 
pamsı olank her yıl 6 yen 
36 ti:ı1r ödeımeğe aşladı ma ~ ~ yobaz, bir de Bekta_ 

• baba8l vardır. Teraviden son_ 
~ l6s ahirete intikal edet'; dün 
....... tıe.nlerue, uhrav.· leaetı.er _ 

Şeh:rde b .. J ük 
hasarlar var 

Y:ani tahvmBrin faizleri yüksakfiı 
noları faizlerinden farklı 
yüksektir. 

Ari!i e 11 (A.A.) - Rlıİlıİet.UnhUC 
İ et İnÖnil. bul8ya gıeiımo Arif13'9 

K6y Enstit..-ma Ş4!11'88end mitiel" ve 
ve luwanua Y8*11ılı olmamta rıtjmen ta_ 

lebenJ.g yaptUdaııı Ens tfi ptı\TJ'-On -

tık kapısı Oniind&Ki s kağnı a;ı 
dediği p&ra.. ile m · asip -. 
iwnıdıkte buhmdurulmaaını i• 
to,ecelWr. ~ '-•-.ten. CehenMmden 

_..açılır. ıraztnın birbirleri_ 
o Ram. Jııddıkıan nafile .. ? t:, tıı...,an nmçian 
~ diSkııieie başlarlar, daha 
b.K.~ gejineden üq aylan 
--lüllarım övünerell suylerler. 

Bu aralık ev sahibinin gözü 
bir köşede kcyiflı kcyıfli çubu
ğunu çeken baba erenlere iliş r . 
Söylenen sozleri gtilumseyerek 
dinleyen hazretin zarif ve nuk
;edan lFr adam oldugunu b ll!n 
OSman Efendi n maz ve oruç 
meseleleri etrafında kendisın. 
bir 8Ö% söylebniş ohnak içın 
bektaşiye sorar: 

Berlin, Könıgsberg, 
Budapeşte ve Zagrep 

Sovyetlerin hücumuna 
uğradı 

Ankara, 11 (A.A.) - 15 ey
lül en itibaren satı çıkarıl:!.
ca nı haber 'er ıg mız nullt 
ınucı faa. talıvıller yle bundan 
evv~l satışa çıkarılan t.asarruf 
bonol nrun, bazı gazetelerde 
' ek ri e karı tınld ını gbr· 

Bundan başka, tasnınıf bono
lar.nın faizlen pe n öd neliği 
halde milli müdafaa tahvilleri-

larının ııııaatmı ~de tel bu 
yunırak taıebe,.e llUllller ~ 
ve ılti atta blliunmuflardlr. 
aı.tüünıia )'a)lltliı işhri, - htee 

no ım.tar tetllik ~ Mli 
ıı Şef bundan SOftnl ~ taleM 
K ro' u un söyiedijf t 1 1 marşı_ 
nı ve d l'r m llı havai rı d emlf_ 
ler, Ens tude gord ıkleri ç hşma \e 
intiz mdan dolayı memnunlukları ı 

izhar buyu mu lar, ve , dilerim 
teşyk gelen zevatla vedalwprak hu_ 
sust trenlerine bı~ rdir. Bt.ı EJ_ 

rada Enstitü taıebelenwa alkıfları, 
ve; 

Aılb lira Yol parası vere. 
IM•qebri birçok Dl&ll re. 

- Adam sende, ucuz etiır 
l'wlmili tatmz olar; der, geçerdic 
Laq qda öç ön yol parası 
verince 4-<W«:iıe ııek. To anedıl 

..,~tta içi rinden bir taneAi 

......,_ ._. Dlftll': ve tefabürle.: 

- Baba erenler, sen kaç gı.in 
oruç tuttun? 

Erenler "ıbuğıınd n derin b"r 
nefes QekLktl'n son a boynunu 

Bcrlin, ıı' (A.A.) - Alman 
tebli nelen; 

d muz ı uı · d: kı hus~Ia-
rı t , zuı etmeyi faydalı bulu.yo 

nin :faizleri işledikten sonra.. ve 
s nelik olarak ödenir. Btın:ı 
mukkabil tasarruf bonolarının 

oldlJ8U gibi tramvaya b nebil· 
mek ıçııı canıur deryalanna daJ 
ma.k ıstemıyecek, yağmurlu ha.-

r..ız: 

~ Ben, der, her gece teravi
Jt --., altmq mkK da nafi-
~ kılıyorum. 
~ diiemiaaıur.: 

büküp ŞU cevabı venr: 
- Henüz l iq tutmıak nasip 

olmadı, tu.zak kwrlu.m, beliliyu-
nım. 

'..l'tn.Y AK1 

&undu,. h ç b;r muvaff akıyct 
eld ed 1 n y.a an biı: k ç 
hırpalama uçuşunw.ın s ııra ln
gıilız hava ~k lcr. dUn gel;e 
!1a.ı bi Alman ruıın. bazı mahal- ı 
lelerıne ta.al: uz otm rd.n. ı 
Du seldorf şe ırınin .1.~.ınetgiilı 
olara.k kull:::.nılan mahalleleri ü
zen.ne atılan bırçok y ngın 
borubaları bınalarda m:ıdc.l h:ı
sarlar husule get.unıişt r. Sivıl 
ahali aı<asında kayıplar vardır. 

k mlllİ 1 

v ller, 
r lan 
"yd 

alış fıyatı, iız"' lcr"nde ynzılı 
f.yat.ı mıi wı oldurru halac ''i!· 
ni tahviller·n şatış fiv tı, üzer
ler nde yazrh kıymetinden yüz
de 5 noksandır. 

'H"til" a, milli müdafaa tah
vıleri uzun va.deli bir istikraza. 
ait ve- binaen yh bu kabil is
tikrazlara mıahsus menafii te
m n etmektedir. T saıTUf bo
noları ise kısa vadelı bır istik
raza ait ve Dinaenal yh bu ka
bil tJkrazlara mahsus faydala
rı 11 iz bulunmakta.dır. 

(ANKARA HABERLERİ ı 
Dahiliye tayiale1·i 

--~------~~---.. 
~ Valimuavinf~ile. ICa.ynaaiam•a.

._.aunda nakil ve tayinle. yaınlch 

"""'•• MUbabirimiz. t&lefanJa b.ik.ü~ 
~it V-aü: naa.iüldmnde ve kaymakitmlıklacda baıa deiioik
~ Ohnuıttxır: İzmir vali nniavmı Ekrem Yalçınkaıya Konya 
ın~. ~ kavmakayt. .Fuat bmir va.ü ~~vıu.

Oıi..::°_'. Edftii.it: kaym•kame Cen:ah Seyhan vaii muav!oliğine'. 
lh~e llartaakama. Akif ~ v.a.l mııarinliiıne; Konya vali 
li...~ İ8liÜa JQlia ~ : Kara vali muavim Şerif 
~ ir&paak:ımlıjma; Sey~ vali mua.vmi Ali Rıza Mat 

... 1 mh11·~~ 
Mua....., versisidım muaf tululan unlaı * lılaliy• Vekıi.leti ve~ıınmaf d~erde halkın ek 

•.;'·~~ ..... , •. _k. iht yacını karşılamak üzere peledivelerce öğüttürülüp fı. 
tevzı len unlann muamele vergistnden muaf" tutulma· 
~ tam m etmiştir. 
kırpıntı kağıtl.ır atılmıyacak 
~t VeJııiMeti. JüZWUUZ; ve lurplrtı k" • tleaa Velllİlle!: 

11t,. kataı:.iyJe. Sumerbank emrine v rilec ~ni büUiıı mekteple 
lılaarıf mÜl8Beaıeler ne aın m. etmiştir. 

B'uıgarıstanda kurulan ticaret Ataşeliği 
•awıcımıc malftmata gort.:, B •lgarista.nla gerek d rudaıı 

Y..apılan thafüt ve ihrac tın, gerekse transit ticaretııwzi..-ı 
ınk d Ia.yısiyle SOfyada bjr tıcaret ataşeliği "hdasma 

..,._~ t r. 
.... ~" ı y , 11rt Vek · ı ti eski mtldtirlerinden Doktor Sa-

qq t Sqer ta · ed lmiştir. 
b-..J.,. terbiyesi. teşkilat raporla<ı * Beden yesi mükell ·flerin n çalı ma tanları hakkında 

~ ılnıelt W:ere 3t 5yluJe kadar .Jıuıı'l&oacak bir raporun 
'liı~' IAMacümeai.. Maarif V ekııi.letini.e va.lillklerderı rica 

~· . --
dff ye cife rf mfze 

81 lNGtLız TA YY ARF..st 
~i)m; DUNllEDi 

Londra, 11 (A.A.) - Resmen 
b"ldirildiginc göre, İngıliz tay
··areleri p rşcmbe - cuma gece
si .Dtisseldorf ~ rine şiddetle 
taaITUZ etmişlerdir. 31 tayyare 
üssüne dônmenuştir. 

M.oslrova; 11 (Jti...A.) - Mo.
kova rad.fo:auo gece n~bndcı: 
Sovyet beDibardıman uçaWan• 
nın dün gece Bııdapellte. Berliıı, 
Koenıpbeı:g il doğu. Almaoya
nın diğer şehirlerine akınlar yai' 
lll1Ş! olduldanw bildi~Ur. 
Buda.peştede 38, Berliııda 12 \e 
Koen.gaberg'de 16 yaııpı. ÇJ.ka.
nlmışUr . 

:f.kia miistw olmM m.t. 
t.a.y;yaml~ iilllaıriııe dön• 
müşlsf.dir. 

Ilern, 11 (A.A.) - Milandan 
verilen bır habere göre, perşem
be güaü. gece y.arısıru:huı sonra 
bir bomba t:a.Y.Yaı:esı ffırvatis· 
tanda Zagrep üzerınden uçan.it 
ışı.it v~ in:filik bomba.hın at
mlftlr. Birkaç ev hasara u:-.ra
ıwşt.ır. Siw ahaliden ıki loşa 
ölmuşttir. 

Moskova, 11 (.A.) - BalLık 
den zi boyunca AlmaD" <itırniry ~ 
lan muvasalaJanmlt" can allOl 
noktam ~ tay.191csll'rıam 
bombardaanı ~ 
mamı~e k ıllanılm32 .,,r hal& 
gelmiştir. Altı saat SW'e!l bu 
tayyare a.lrını P.e8d y pılmıştır. 
Çok önemli, fakat lflllli ~ 
m ·yen bir demicyala k :vuşagı. 
tahr.ı.p edilmiş ve civannda bil
} ük basarlar olmuştuE. 

u •• ı. • ., ıla ............... 
• •as••• t.a<:www 

maaş verıyonız ba;e:;~J~'klirı Sa-

itibar yle tam men rıd ı . 
Emiy ı:ıu evw:1ce yar lan ta. 

sarruf bonoları, "simler nden d:.. 
anlaşılacağı ili;erc kı a va.deli-
dir. Ve bu vade aC'garl 3 ay aza·ı 
mi bir senedir. H · milli 
müdaüa tahvilleri 20 senede 
Ufa olunur. Bundan do ·ı, ye-j 
nı.. t.ahv lleI · n faizi, t.JBaı ı uf bo-

-~-----------~---------..-------~~ 

Zeytinyağ ve sabun -'l'İitllnl V Hıalelt evvelce tesbit edilen 
esasli 11• azami Jiuatları lulldirdı 
A tkaıa 11 (A.A ) - Tlnaıet Vek4 teı den tebliğ olunmu tur: 
Zgyt!n yagı ve buna Vekile te bıt edilen es s fiyatlarla bu 11_ 

yatlara ı tinadcn t b t edllm ol!ln m h 1Ii azamı satış fiyattan 12 Eylıll 
1812: tarihinden ıtibaren lwılc:bnnı Ur, 

AFRfKA'DA 
Ceplaelercle 
yalnız keşif 

ıı..ekeö.W.. 
- Baı tarafı 1 ınclde -

terek İngil.z orta şark tebl ğı: 
9 O Eylül gecesi k ıf kolla

mmz faaliyetler.ıne devam et
mışlerdir. 

Şimal kesimınde ~ kolla
l')DUZlll yolunu ~ teşeb
lü eden düptan lntaiarıu. 
bmnba tuplariyie 'Ye- mitraiyöp 
ı-.. taarrur Afifflajştir • 

ltALYAN '.IEBl.lGt 

Rema, l1 (A\.A.l - İtalyan 
ordulan umum kuaıgiblnın 
8a numanll t.ebltii: · 

Mısırda. iki tal'at arewnda ke.
f#. faaliyeti olmuştur. 

Tayyarelerimiz yangın v.e in
filak bombalariyle Mtkahba ha
va meydanına taarnız etmaşler
dir . 

Hafif druıiz kuvvetlenmiz bir 
düşman denizalbsına hucum e
derek batır.mışianiır. 

RUSYA'OA 
Atman ha.kısı . 
karıısıınUr bir 
p9ir-bcqatıld~ 
.-.. ı taralı 1 1,..... -

P'İtll taarnız 1b lllMYBflakl _ 

Yeti le net ele nlf ve d m nın 

m bıl taarruzlan kanlı kayıplar_ 

la ~et püskuı·Uılmüştür.. Bu arada 

22 t nk tahr"p edılm ur. 

8ovyetter BJr ŞMtri .. ~lftılar 

rbi inde M 
mani r bü uk tank ve piyade kuv_ 

vetlel'lle hucum etmiflerdır. Jrt\ıka_ 

bıl taarruza geçen So Uer ıki 

ta ık tahr p etmişler ve 500 A1lwan 

öldömıi.iflerdır. Bir S.vyet birliii 
m sk(nı bir !llahalli terkctnıı tir. Dü~ 

lala - a.. tarafı 1 ıaoı.ıe - sin.? taraııia zabııta mali'nn°da• t.. 
~ a-....... bir baaka.. arnız eden halb karşı polis ta-
,. ~--..., olea. ne~ Ü4 ve- Bu iti URr~ ala,. raAndan atl!Ş 8Çllnuş ve neti· Londra, 11 (.A.k.) -Tobnık ~ Çocukluya yardım &t- bil'rdi. Tah$.sat hııloıfM& da pMk ce , dört kişi ölmüş ve 13" kişi Umanı yeniden bombu'dıman &-

it.~ iki çocuk bü·riitm~ ko- gi~::!~~ ait alan bu ya?.ı- arai tır. dlbnıştir. Çarşamba R'iınu kine 

TOBKUK LblAN1 __ .,... man agır kayıplar pahasına kıt'ala_ 

r mızı ier'i püskürterek bi kaç so _ 

lGo&L • ~18119- JDU\i atak. olmui.. 

......... ~. lii daı ı.o..1r.,, leden rikarr ağır bomba uc;a:khı.rı şeh . ~ r UNııeMk biP de ik- ~~ mese daha biraz farkı ne kadar da olsa erkekler re taarruz etmiş.lep ve yangınla-
~~........,? ~ faydaıh olaeüıtır. ile bir miliıa•~ hasıl et- nn çıkması:na sebebiyet venaiş-:.n::~~u~~~ıı~~~en ŞöyMl& -~:... QUD ı-n....__., ıaon- nıiyor nuı? . leniir. 

--.ı-•_. ._._," ""'!l'l&&Uo ..._ --- l'llV'"" Hem de uııutmemalıdır ki av- Çarşamba. gecesi İngiliz- bonı-' ııe;nda 'llaıkt~o ha: er li- gece_ güoiiiz heaı VMit. buı.mah- nı amanda makt:eprea diplo1.13 ba uçaWAl'I da.. limana twrua lliı...~ 
1 

İ.lkkia n ~naa bır kem.eler vazife- gOıımeje hasır- - .._n bir kadın ve bir erkek ha- da bul ~ ~. tut&nmn yekiı- dırlar. Bwılaıın hikim ve. JJaiid., ~:...... _ _..._,ı_ kıdem ve terf• etmifıl·- 'Ye liman u.ruuı. '~ '9i...ı _ ıuwıı:n G1.--.&e1 • bemiıı depıglannda şiddetli iQf.i~ ..._~,,.._.. lfa&'llll M-bat ter- deiuDW!pjimi U)le bil faale. mıe- itibariyle başka bir müa&vat. llk•ın oldug-u görülmütiür. ~ .... ~ tMfi me'ttf'- -~. ~ .. Üiı"~ .... sızhk daba var. o da erkelt aa-~ 'Mt"'a&M SllNıtiyı&- pan. m-nlır? kerlik vazifesini yaptığı içın ka -.-. ..... ~ ..... ~ .... ---

tur. 
Merkez cephesimie So\7et lmMa _ 

lan büyuk b eek-0.n mahallin do._ 
laylal'ln k.idaı ~ndilılrine yol ~ 
mıalardır. 

MnMIRlar ~ef't Mııtdhetllye• 

Londra 11 (A.A.) - M~ raci 

yo u; S~dın ban.eda 
taarr.uzuntlll şiddetlamliitnden ve 
yeııı telwi,-elerm geldıDJlden ı.ahset_ 
mekt.ür. 

- Yıı ! Varol.! ... S dalan araaın_ 
da Arifiye'den a,ynhnışl rdır. 

Yuınsrat B&feferf 
400 ltalgan subay 
ae BFlnl ISl4lllFdiütl ~ 

~kava, 11 (A.A.) - ~ 
yet. istihbarat.. bür.o.uııwı. bildir
diğine gmıe. Banyalnka ve orfa 
Yugoaleavyada.: fa.ıtyett.e. bulu 
nan Yugo lav çeteleri 400 İtal
yan subay ve erini öJdürnıü 1 r
dir. Ç tclar 4 tanka.. ateş v~
mişler ve çok miktarda, cep~ 
Nmı"8rdır. 

IHfapsbıdl 
soa vaz~3t 

va.tarda birer göl halın1 alan ba
zı m y~ızda, yarı belinııı 
kadar ıala.nmaya razı olmıy~ 
caktır 

HeJ& ,re1 pılıl"UI. abmrken 1J8D. 

gin, faaır guaetilmeyip ekmek 
pa:rastndan blle aciz olanlard n 
36 lira .istenecek olursa ?şte asıl 
o zaman kızUca kıyamet kopa-
c..'tktıt. . 

Binaenaleyh Belediye yol po 
raaım ar tın n v lnız alı ı 
değ 1, aynı zamanda biraz drt 
vermeye al , abdır. 

'.Malüm a her ıtimet b"r kül· 
fet muk&Gil dir ve her külf& 
tin mukabilin bir n"met bek 

lemek berkea:O hakkıdır. 

~eı.f 

- Baı tarafı 1 ınc de -

döı,ma.n demzaltılannın, Mo
zaabik lranabndan g~erek İn-
giliz gemilerine. teeavüz etmes· 1 L A N 
muhtemeldir. Harekat. perse.ın- 1 a••-aa- _. ___ u-•·ak 
tie aünü saba:hı başlanuş.; Mo- ~'2:-. ·~ .:78•.. --. 
rondava, Mojunga ve Nosfbe'y .. kl•llfilntle 
taarruz. eciilm.lr. Jıfaju~~d:ı A~ewn Pırtın kôyÜDd(;n 
~ bir ~vemet >att!r- İhrah "m kızı Ayşe taraf n ıa 
!Diştir. Nosibe "" lılarondava h1f oğlu Ali aleyhine i e -
muka'WllBetıaiz t.lim olm~- d tm olan Uık :m dav :i ı 
dır. • . d layı kayıp Alinin mahire ne 
Barek~a; cenubi ~ı Afr·- günü o)nı ~ 9 9U günü mah

ka kıta ıle cen.w. Afnke. hav:ı .kem'1Y gelmesi veyahut vekil 
lm.netleri 41tir&A ebnliftir. .m.nA-mesi ilB.n oluilur. v··· 1l (~) - Mmaa 80 a--- ---
" t dene göM, M•dapskard.ı. 
kamya ~İncil a kuvvetleri 
ilci tümen k!adar tahmin eciıl 
mektedir. kdada IJl9Cl1t Fr.an 
sız kuvvetleri ise büyük bir kıs
mı vem ohnaık iimN 1,508 kişi. 
dir.' MMagııakana İflııırBli haber
len FraıDBa.da büyWl bir heye- , 
ca nuyandırmıştır. Gueteleı , 
tlJimdin hlMWt ıuç bir tefsirde 
hnlunmMDakta. ve ıwuai tehliifua 
D19l'iYla ilıit.ita. ~-

S&ıefelifefİfllil 
- ..... taNfı 1 111e:de -

SinemaN 

16 EYftil Çarşamh 
Geeeai 

Y eai mewtlme bqbyor ......... : 
Nefte bir komedi 

ltEt.E l81E$1 
~ roliel'de: 

SON.YA HENE 
Lord Woalton ile gönışecekler ve Ray Mılland 
kame U8Ulü hakkında. kendısiıWen 

Jllllli6mat alacaklardaı:. Öjle ve ak _ ftabert Cutnrntngş-
şaaı yemeklerini Londradakı Yunar DlEKAT: Gişeler ~ 

bükJ·ıme'l mwdaaıüe bırlik.ıa: yl~IJ1. •• .;aça;:'•;c;M&:;ı;•··---·· ı..ur. 
• 1 

Bugon SARAYs. ..... 
C*RLES BOYER ve JE"AN ARTNtJR 
'nınfındaa :harikuJ ... bir taı 1 JU ,.._. ••• 

Tontçe SOzlQ 
Bedin radyosu neşriyatında Rus - ı S A A D B 'l G 1: C B S 1 

!arın mu&a.vemetin1 rnedhetmekte _ 

dir. ---- KUY118tti W> ı.rek-etli tlhni &&'iniz. ___ .. 

~:r·._. ... _ ... - lııj l::.~ ·=--~:a..: cı:.daha çok kıdem ••h•bi 01"-,Nanses'de bir hadise S a~ lnaa.~ :ı!au. biftiııılt>r, la üuet verildiği gibi .zaten me· y lşte. haelı biz hlkim ve müd.-
SN'·'rııı Vetdtklen MPgıler- murlV ......_.da da böyle bir .deiu umil . . ı· k ldtık- - B.,.Urafı 1 ıncld•-

l&T. 
....,,.~ Olarak, bu vwıa~ d9 ha& va t ..... t k..._ eıetilmitı- lan ~ eru:~ atıend~lerim yj ökltimı~rdlr. Atılan m;ını11er - • 
~ ,_ llleotı.ıniullla.r. Bil: lıi- tir. Meşhut suç mahkemeleri hi Türlt cumlmri etine layık ~u- den ikı kişı yaralanm16br. un ar • 
~ L.. __ ltdldiei,..._._ kesi. kiia vıe müddeiumumileri nedeD temmı ~ blı dan biri boiaz~ kurşunla delınen bır 1 

~~-~dan edenı- bunclaa istifade ettirilmılailL? re~le itir,.t ederken malike· jandaı...aaı:. Hiiılum edenılııır bun - Adı ve S.7 

BEFTER D.ARLit!:INDAN 

~~\ a..lı~~ bir Bilr do SUC aaiıkillııtl ;ç;.. ...,_ ~ vücut ve hlzmetlerioclca dan ....,. m.ikle- """''"' kaç :::~,1 ap. •:ömü• K':;;~':,, ~·~ 
calara& d' aıı k;ürelen ıızaldapa her adliy:e me. hiç bir vakit müstağni olamı- mışlardır. Ve Ali Besim (deposU-~. ar..:...'-tlııll m ld .. ........ munt laaq, twifni wew-. yacaklan mahkeme katipleri ik. ..w ........... ~---

~ ._._,_ ~ atiirıli- gjre ~ yarım lira allıt, fıı- mübqirleriRi de wautmamah • • 

)t_ kat'• iliıi lfraJl .. , ...... ••t- yız. PASIFIK'TE 9' ~ .._ bu.. ik==ilrdr L ti bir Pn ol-. da yine iti lira- Bu .mııWI~na ı.er ay eller~ 
940 m.all yılına ait kazanç verg s oin 
tasdikine dair 31/1/941. tal'lh ve 3998 

~ Ploa l.oJılwlıor, -.... ıllr; - loll ..., ..... -ıı' ve ne geçen para o kadar uıllr iri 
,.!~e oı.ras cı. ..., - )lllÜal'I cplııtı!ıııtan . bununla a.üe geçindirmek idAtn 

~,_" ~,...miiltM-11& m -....ıaıı.ra. ı.&lyu,; kabil değildir. Fakat bu ka11aat
~ • ~isti tMtilt AM***' l&tifa iM ü .-U wak 70 kir menwrlarımtzın elinde da· 
'-••"' ~ ı.... e bir ı... .............. ---. 1facılann on binlerce, yüz bin-q.: .. ... Ba ....,, hi ... ....... leroe BraM J:laiiianm -- e-

.. .,. llıııık "MW la • ,.. - .. • ol* in&• ı.. den dolııyal8r 'Y'Bl'. Biz t.l memur ~? ~ ı.. _. ._.. illılllf saiıiNnin W iıl ı rp- ıanm,,diın~ diıni....,. taaı W'
~h ~ ediyona da JWnse- -.. ..- dljil _,...? \l'et1eri kartwada., yan aç, yan 
:"llll ~ ~ cYr~ Var lir. de san bir. na ele. dalla. tok bir surette çalış&p ıuunuslu 

sayılı Temyiz Komis,Y911u kararı 1/41 
sayıl& u :Wlcil lheaı name. 

- 11"9 blnfı 1 tttclü - Mebmetı Caıı • .Mau\' Cihannuına Hal 
tralya Başvekili Jl. Curtin, kara, fırıQ 
Müttefiklerin kwmaııda beyet- 939 ıuall )'ıhna ait kazanç vergi uılrı 
lerinin Yeni Ginede vasiyeti is . t~dalr 15/12/Na tarlb Ye 9151 
tikrara kavuşturmak için plin- ~yılı Temyiz Koırusyonu kararı ve 
1-ta-• ~ol tsk1PM-ıııftv 
-· ---~ --ıT" l/5 sayılı iiçfim:ü ıhılıııarnam. 
lemiştir. Son bir habere göre, bu ~•an Kireç deposu Yıldız Tutlu P'•••r i-. ..,, ıra ibt iiı:; .. AlllÖ ;yHine art . 8'? l!\! ~. !itil• 'M. Curtin, .. nır ... ır .rütbeli bh 

'----. ta.dikine dllİI' Temyız luıblU,etı bu_ 
takım mitlerin geJ fr & ..... 7.11n 1712;'9H tarill- wr4ılt5 .,.._ 
ili Gine- bil@ıa "gj ai& •.t eimit ıı itir• komis-n- koran ve- 41 . sayık 
....ı.-.ı..J-- .iJMıe.. ...__..J.i .. , ., -
~ __...... lltlDcl ilabarname. 

JC. Ne. 
3'1 

.. 
• 

tntn p Jt ya. ftl'. ftbt dbğlıl ob '!izi bera. kalmalartnı istemaiılle aeaba i.ıı 
._ktaıiir. JlaMıt. 11111 MhdMbec bileı ...aar. sUanlıtr .. ,.. ~? r.:u. 

~~ı:ı::tımıe·az ~ Bm-ıalwMerba~ve kadKıaa_.ahrlt •llalcıaı-
lla Jl9U.)t - n •• '$ &vnlmamak için dar a.'NI: .. h11MnJMm muilllıl~ 

~ dsjiWir . .Aıdliye blmeıht• --. da wık bah- zaum: ......... bit- do(ilıa. 
... =- tt (AL&) - Bir 

msapdtMi Japea haw. EuVY~t- Dimeaten Mimar Bali* lhear <:. • 

ihtz Ri&Qi u'ıdi. 11a1 s'hr Dlll ! 
"-* içja. ıı.e.. ~ Sı t mıa • ceıma ev- mı.il iıitir adllJe ltia ene-~ '''hi4irdı Hatta. W tlltia si ilP2R JrMm ha., ll aen': dk; inıilıin. ~ -... al-

J1ıri. uwmai lla&ıargihımn tebli- 938 ve 937 llall yal( ~ ıu.tda n. 
il:: : kında ı.mm lmmiqonuncıa ariltteba 
-~ kar1'ı t.:=rlriııi: arllasın 3/lf9U tao.iJa 71 ve 3/etMI'" tarib va 

din. gelen iiç. da1gt.sı. !JaiWe Y..a- 20 ı yık bumla. Jı:uadan. 

llatrala 
375.00 

181.0I 

'6.ot n.n 

J\ 
a. 

H.H 

.... 

8 -
-
-

... --.--~ li*Ma: eu ıJuoa.. ıma w. 111Mıfni=-=iw deiw'- ma11ım; ve- aiabatıen raJllııb ~ 
~t .... IAtiyQe. mah- mail ~ Q'+thın V• malaa icahattijbıdit b J 'ıMı• 

~-.......:. .. Neye her vekaletin kit#Mft ine a1ıı a.y. _., u.. ittil!iıılk eiıtiii: nwuid 1 tıı+" sa

-..n dlilmanıa- bir ı..a, ~ Be üKat: Şubesi mükellefterindsn 'Blkmca adt, ._ ve tls9eflllti amsJeri yazdı .... terki ti aretn.. 
nau WMlndiıı J..- llll0"-1 yeıiı actı.ıer bildbııwJie, ve .....,,la wl'H .. • llılR ldmw aiiBCeı t Ve 7 pd ar tır rd da bu_ 

--~•- ıztw iıtia 1ııR .-~ a 11 ·bet....,.., us 
küul, cd~ pek aklll olaa ....... -

3: Üı Bira hejm; \19 2 ai rı.o.s. • }\maın~ oWtıJdar.ındaa biaılarmıla ~ı-v- ilııbar,..elert bi7.Dt kmıjHeri11e tebiljf m' Hın olMM.. 
·-.... .... ıs •ttı1111N IQl§tır. 

...... lmmllt ........ dfqf Ati cll. Xeyti7W ... _.., ._ •w11 • M ' ille ı.e.Akaa. te1tui. )"eftner• k fh.-.. iJAa -.ur. ,...,. 



YAZAN• 11.S. K-r! TEIRlKA N. 198 1 RADYO ~Rl!J 
Y6ROK ALI ·~!.:~L~~ .. 19!ok klü 

7.32 Vucudumü _ 
zd çalıştıra _ 
lım. 

bu. 
19.30 A. Haberleri 
19.45 Serbest ıo 

........ 12 

Devlet Demiryollan meslek 
okuluna talebe alınacakhr 

Yozgat Nafia MIJdllrlllğllnden 

Açık Eksiltme Usulü ile ilin 
D 1 I D I l'' U l - Y 07.gat - Yerköy ;polunun O + 460 : 8 + 91.0 uncu kiloınetrel' 
~v.e em rgo ıarı mum ri arasında 75703 lira 78 kunq ketifU V-aryant "'* ve imalitı sınai1• 

Müdilr/Bg"ilnden talip zuhur ~ 20 gün müddetle açık eksiltmeye konmUŞUIA 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 

Devlet Demiryollarıaın mubtelıl ~htisas llfl.lbeleri ıçln memur Y~- '.A - Eksiltme eartnamesi, 
mek üzere Ankarada bir cDernıryol Meslek Okulu• tesıs edilmıştir. B - Mukavele projesi, 

Mektep yatılı olup 1edrls müddeti U( senedır. Talebenin her türlo ~- C - Nafta .1fJen Ge5'lel prtrıalnesl, 
Ve, Mustafayı paça kasnağa a.
.;ıyordu. Mustafa, paçaaını kur
tarmak ic;in derhal ayağını 111· 
tına çekerek a~ırlığından JStifa
de edip ti.zerine oturdu Yörffk 
AEde bir tabiat vardı. Elinden 
kaçmı.ş olan bir oyunun peşin
den wrlanıp aramazdı. Derhal 
h~ın aldığı vaziyete gön: 
yeni bir oyun tazeledi. Ve, böy · 
.le yaptı. Mustafa, yan oturur 
vaziyete gelince hemen kemane
ye g çerek yan kemanesinden 
ve. kıçının altından sıvazlayıp 
çekerek Must u yı acık düşür
r ge \' tı. Bu, y,1n budama 
~.d.cl bi yundu. Ha~;n11 ko}lp
,. ı ı tiz nd n ba ·ııyaıak ~an
lama ·na ku;ının altına do0 ru 
sı\ n la yarak çekmek .. Bu şekil
de kalan hasım. kıçının altından 
kaba etlPnne ve, oyluklJ\nna 
doğru ·n n hasım o:ııvazlamas:n
dan kol,ı\ l olay kurtulamayıp 
yana d c ru dönerek ac;ıla bilir
di. B \'H!'; de\•am edip durur
ken y,·rtiğu se\•enlcr blğırıyor

Yörüğtiıı paçaarm k&parJLk doğ
ruldu. Hasmını sürdün.;, gibi ~ 
t:;...:ı·· M ""IS.. g 
uıuU. usta.fa, Y:" .. - .. aldığı 

gibi götürüyordu. ~ Ali 
dönüp kurtulamanuştı. VaziyeL 
fena :idi. Bu hali gören Yörük. 
deriıaıl dönerek hasmınnı alUna 
yattı. Mustafa, Yörüğün üzeri. 
ne çullanmıştı. Fakat daha ke
maneyi ta.kar tJUrınaz Y örüğüıı 
kolla beraber doğnı.lup ayağa 
kalktığı Püldü. Yöıük Ali, has 
:nunın kemanedeki - kolunu 
~önüp içten alarak :faca aya.
ga kalkıvermişti. Ve, gırtlağına 
dayanarak hasmını olduğu yer
de durdurmuştu. Bu, kalkış Y ö
rüğü sevenlerı galeyana getird:. 
Bağırışma.ya. başladılar: 

7.48 A. Haberleri 
8.30 Müzik. (Pl.) 

12.30 Proeram 
12.33 Turkçe plAk_ 

lar. 

dakika. 
1.9.55 Şarkılar. 

20.15 Radyo Ga 
zetesi. 

20.45 Müzik 

- ae, yiyecek, yatacak ve tedr\ı. malzemes1 1dare(e parasız temın e'fllir. » - Şose ve .köpriller fmnl l&l1niımeld . ' 

du: 
- Ha,dı Yoruk! .. 
- Al alttan! .. 
Ça k da heyecanda idi. O da 

oağı )O 11: 
- H ydi ocrJum! 

- Y8§8. Yörük ... 
- Varol Yöriik! .. 
- Pehlivansuı be! .. 
Yörük Alinin b&bası da bağı-

ı(ıyoırt:iu: 
- Aferin Yörtik ! .. 
- Aferin oğlum! .. 
Pomak Deli Murat bile gaJc. 

yana gelerek aeslenm.i.şti: 
- Aferin kızan be!.. 

· (Arkua var) 

- 1 ·cc <;alın! 
Arn. ut0ğıu, kevif irindeydi. MU SEV I LiSESi 

Yoruk Al'n n oyundan Oyt.r.a Kayıt H! kabul muamelelerıne 
O\ ıınR ı;:-P<·"{ni, hasmına nefes ba lamıitır. Her ıun muracaat 
ald nm m qını gözden kac:ır..u- edılebilir. 
yo.uJ. P mak Murad,L döne- Bılh8$ a küçük sırufiarın üc-

rek: 1 reUerı oldukça tıenzıl edildıtin-
- 'M ırı:tt. bak neler yapıyor? den muracaatıarın çoialacalı 

H<>m de kendini zerre kadar memul oldutu ve sıru!lara ka-
yormad n ... Mustafa bunalıyor. bul olunacak talebe mıktarı tab-
han div venecek ıptalı ... M•·s- dıt ed.ldıiı içın müracaaUarın 
t fJ bı ndnn kurtuL,u11, o, mli- bir an evvel yapılması ta\•siye 
hakkak ters kepçeyi bulur \'e olunur. • 
takar. \am n adam vesselim'.. MUSEVi LIHSl MODORLOt.O 

Mustafa n hayet y'nıo ağldt- •••••••••••• .. 
ğından st.lı'..ı<lc ederek bağı i -

13.45 A. Haberlerı 
14.00 Rıyaeeticum 

hur Bandosu. 
M.30 İstanbul At 

yarışı ıah _ 
mlnleri. 

11.00 Temsıl. 
n.oo Protram. 
18:.03 !tadyo Dans 

Orkestrası. 

21.00 Konufma. 
21.15 DIAleyicl is_ 

tekleri. 
21.45 (Meslekler 

konuşuyor) 

22.00 Radyo Salon 
Orkestrası 

22.30 A. Haberleri 
22. • r panış. 

Yeni neşriyat 

YENlrflRK 

Emınonu Halke"'i tarafından çıka_ 

rılan aylık (Yeni Turk) mecmuası_ 

nın 114/115 say)5J bır arada olarak 

ıntipr etmı t r. Munderecatı müte_ 

nevv1 \e ozludür. Toı\siye ederiz, 

• • • 

Bu gtizel haftalık fıkir pzel.fti _ 

nin 4ot inci sayısı çıktı. Suphi Nuri 

llt:rı"n n gazetecilik hitıraları, Bal_ 

tacıoelıınun da (Batak) tefrikası de_ 

\•am edıyor. Ötlu yazılar me aklıııı 

okurlarımıza tavsıye ederiz. 

• • • 

Yırmi altıncı cıldirıin birınci sayı_ 

sı çıktı. Bu sayıdaki imznlar arasın_ 

da Zeki Velıdi Toıan. Abdullah Trıy 

mas, DoktÖr Ferıd Cansever vesaire 

Yardır. Her Turk munevverinin oku_ 

ması lazımıelen bu ınecmııaayı okur_ 

larımıza hararetle tavsıye ederiz. 

c ı .lPn ı l koluyla budadı ve, 
km tuJdu. F.tk·ıt kurtulurken : -
kin i b r takıntıya uğıadı. Ar
n o;.ı ı m dediği f.'{tbi Yö
r i A . hru 1e1ı tr>~ kep<;eyc g lr
m t . lııte Mustafanın hu sefer
k lıal ılk scferkmden daha ber

İŞÇİ ALINACAK 
lstanlıul elelltrlk tramvay ve Tilnel 
işletmeleri umum müdilrlüğündeR 

bat ı. işletmeler l ız Ş lı tamırhanesi i~ın ıosterece&i ehliyete töre saalae 
c40> kuruşa kndar ucret verılmek ve ayrı<, ~ı j)e ış yeri arasında mec_ 
cant seyahat ıc:in tramuy teknik ~ huvıyet1 JŞ elbi5"1, ve ekmek ile 
beraber ogle yem~ de verilmek ııuretı\e 12 maranıoz 9 bebtnör, 6 teneke
cı, 14 tes\ ı ec;ı, 4 tornacı, 6 soıuk demıre, 3 lıci, 3 re ızyoncu ve 4 elek_ 
trlkçiye hUyaç vardır. 

A kcrl kle alAka ı oltnıyan istek! lerın nurus hu\ ıyet cüzdanı, hu nühal 
kAğıdı 4 adet vesika totoğrafı, ve şımcliye krıdar çalı mı olduklan mıiesse_ 
selerden alınm11 iyi hizmet ves kalarıle blrlıkte 15/9/942 Salı ıunü saat 14_ 
den 17 ye kadJtr idarenın Metro hanı zemın katındaki Zat işleri sicıl mu_ 
dilrlütüne muracaaUarı lüzumu bıldirilır. «9977 

~ rt.afa, siiliık ~ıbi hasmının 
c ·n bir tüıliı kurtulamıyor
chı. K ıa ~fustaia.. bin 1'\,ü kü
latJ 'e, olanca kuV\ ctmi sar
f eüerel, ters kepc;eden de kur
tu.d ı. Ve. n b yet dizlencrl'k o
tunllL Yöriik Ali, hasmı 
ayakJarını alUna alıp potıınınca 
kemaneye g('<:~i. yıne y'.ln kazı
ğır.ı vurdu. Hasmın öbiir taraf-

tan ayn.gını köstekledi. Mu ta- --------------------------
fa, kurtulayım dıye bir iki zor- uanlsa lsllAn Mlldilrlüg"ilnden 
landı. Fakat Yorük Ali, üzeri- ırıı a 
ne bir iki kere şıddcUicc duşün- Gördes kasabaaanın nakil edeceği Kocamutlu mevkimde kurulacak 
ce y!ııe Rindi. Arna.vutoğlu, gii- Yeni sehrln içme suyunun tesisat projesıne rut UAndır. 
Jiiyöıtlu. Ve, kendi kendine shy- 1 - thalesl 30/9/942 tarihınde yapılmak uz.ere açık eksiltmeye konulan 
len ·yordu: Viliıyetin Gördes kasabası Merkezinın 3 kilometre şımalınde \'aki Koca_ 

- Ulan! Çok berba.t bu, Yo- aıuUu mevkındeki yeni kurulacak kasabanın ıçme suyu projesi ıbaleye 
ryk ..>e! •• Vallah Mıırnt ağa, bu, konmuştur. Bu işin muhammen bcdelı c2~ liradır. 
başpehlivan olursa hepinize mey 2.,...... Bu işe ait şartname ve evrakı salre ııunlardır: 
danı d r geL.rir ... Vay bunun e- A - 'EksUtme prtname.Ji, B - Mukavele projesi, D - Hususi şart_ 

İşbu mektep mezunlan Devlet Demıryollannda Lıse m~unlarına mah _ E - Met.r91, kf!Iİf bül.lisası, lel'i dilpd '9e p~. 
sus maaş ve haklara sahıp oi.ırl3r, Askerlik mukellefıyetld'mde ın.ıaı- Yw.cat nafiumda ""evrak Ye pı1ııameleri her 
hizmete tAbi tutulurl ı~. atiMbllirler. 

Dernlryol Meslrı< O:Culunu ;yl derecelerde bıhreıueı- eıraaınd1 ve 1 - Ekail1me l'7.9.M2 tarih "-* 15 de VUl,.et :o.mır Encöal' 
yahut meslek hayd.ında yukıK?k ehliyet aösterenlerınden er.ne... :mcmle_ Dinde ~--ldır. 
ketlerde idare hes:ı.;;ımı yUjcit"k fahql ve ihtisa8 yapU.nlmak üzere ber 

4 
- Eksıltıne;Je Sirebiimek içiıı i8tıetlllerin 

"'1e a,.nca talebe ve memur 11eÇilecutir. Blll\rakkat teminat KllLeiel'l ve bundan beıeka 
buhmmalan Jimml=r. 

Kaytt ve kabul .. rt•ar•: 
A - Ep az 50000 lirnlık Jel hwNb "8PJIUI 

l - Türk olır'lk. B - tnş&atın mesuliyeti 1emıbesinl tıakeUitl 
2 - 1daremu. heknnleri tarafı ildnn yapılacak Slhhat w )l8ikotıelmik Yt!7a fl!ll memuru imtihanım taahhüt etmesi, 

ını.ıayeneler ndt' rır-atıı oldutv anlaşıls'la'k. c - lbale tanbinden 9l9Rd üC can ....ı lblıta'IMa 
3 - 14 y, ını Jo•dıırm1.1ş ve 18 yaşını bltrrmffluş oımaıt. eksiltm~ Jfırebilmelertne dair 'MS\ka alması ı&amdır. 4 - Açı laca?( ın11•;ı1 ak .. ımtıhıın rıdıı k~zmınıak •ımtl')d•ıl.:ır TıırkÇP, ==============:=".=============::;:) 

Mııtem .. tık \ e Taoı t bılgısınden yapılcı< rıktır 

5 - En az orta okul mezunu olm .. ıt. •TahlliJ Sf'Vl:Vt'!ll or1Jo.;ııı yuk~k 

olanlar da MesleK Okubnun bırıncı sınıfına kabul olunurlar.> 
Mu abalta tmtıh .. nlcırı: Anknr,, 1c;tanbul •Haydarpaşa ve S:.rkeeı1e> 

&ık~hlr, &Wtesır-. Afyo 1. bmı:- K;;ysen, Adana, Mal.rtyA, l!:nua•Jm şe.hır_ 
lennde işletme Mudtirl,rtderınde 1 Blrıncıteşrin. 942 Perşembe günü yapı_ 
JMakt.ır. 

Talipler nıhayeot 3Cl. Eyli'ıl. 942 tarıhınf' k11dar 1muharı olmak jstedıkle_ 
ri ~ırlerdekı Demıryollan tşleotrne Mdurluklenne birer dilekçe He nıw aca_ 
.ı etmelidırler. 

Dilekçelere ılıştJrılecek vesikalar şunlardır. 

l - 1steklının bu gunku halıne uygun fotcı&rafı taşıyan nilfus huviyet 
cüzdanı. 

2 - Mektep diploması veyahut taschknamesı •Bunlara )'&))lfbnlan fo_ 
qranıır da talebenin bugunlnı halim ıötd.eı«ektır. 

3 - tyı huy kitıciı. 
4 - Aşı kAgıdı. 

Urfa Naf la Mlldilrliğilnden 
1 - Yapılacak iş: 

Akçakale giunnık muhaiaza bölilk binası Qaerine k~ ilAınsi 

kapalı zarf usulıyle eksıltm~ kcıoulmu,tur. 

2 - Kt.'Şi! bedeli "18491" lh-a "IW,, kunq ve muvakkat 
"1388,. lıra "90., kııruttur. 

3 - ihale 21.9.942 tarildne tesadtU eden pazartesi 8'inil saat ıl 
de Urfa Nafia JılüdurJüiü odMmda möıtetekkll 

4 - Bu ive aıt evrak~ 
A - Proje, 
B - Metraj cetveli, 
C - Si}gllei fiat cetveli. 
D - Keşıf bul'8a at"'\ 
E - n..swf fennf şartname, 
F - Kapalı zarl wıull;,le f'ksil&me aartRamesi, 
G - Bayındırlık İşleri Geoel prtaamesi, 

1~letme merkezlerirıde bulunan istôlıler yukarda gosteri)en dilekçe H - Yapı ılleti uınwrıf teaaf prtaamNi, 
ve vesikalarını bızzat ışleune MüdurlüJdenne ıoturerek bı.rer )r.ayrt Ruma_ 1 - Mukavele projesi. 
rası alacaklardır. j - ihzaraı bedel liAesi • 

Diler yerlerden gelecek istekliler, 21 den 28 Eylule kadar en yakın 5 - lstiyeoler bu evrakı Urla Nafia MüdürM.liünde ıörebillrl«· 
Demiryol ısta!'!yonuna ıelettlt ışbu dilekçe ve vesıkalanm istas70n şefme 6 - Eksı~ iftirak edebilmek için taliplerin en u bir k~ 
Jisterecek ,;e dilekçelerıni kayıt eıtirdtk1en ve 1stasyon mlihüriyle muhür _ on bin liralık bina ilUli t.aahhüt w ikmal etmlıf bulunması ıkun~~ 
leıtnd.eıı S<mra seyahat edeceklen mının tarıh, numara ve saatini yazdıra_ '1 - lsteJdıler ihale tarihinden en az üç ilin evveline kadar VUQ""". 
caklar ve bu vesıka ve dılekçe ıle trende ikinci mevkide perasız seyahat makomına müracaatla alacakları ehlıyet vesi.kasını, teminat me~ 
edeceklerdir. veya makbuzunu ve 942 ııenesine alt Ticaret Odası veıılkaaile te&f"' 

ı mek&uplarını havı ~ 2d0 sayılı kanunun tıaritatı dahilinde hasar.-
şbu istekliler muracaat ettikleri ista&Yona &öre en )'1ikın Jfletme cakları zarflannı ıh.&le saatinden bir saaı ev\'eline kadar makblll 

merkezıne ~dereK orada ımtihan olma&< mecburdurlar. 

1 
mukabıllnde kODU8)'oo reüılitine 'VeTJnif bulunmaları lhundır. <tM•..!...,... 

Ancak: MW-at'aat tariblerındeki tr1!'1l vazi,.etine sore Pıtec ılııWri en ya_ :::::;::;.-· 

)un isletme merkez.ıne 30 Eyl\ıl tarihinden evvel ~ötiemedikleri takdbıde ... ••••••••••liı••••••••••••••
bu tarıhten evvel yetişebilect'kl.-rı diier )iletme merkezlerinden en yakını- lıl 

na gıdrt'k orada imı.ihana a.lreblleceklenfır. Talebe yoJda kom.ol esnasında ~YATILI Ye • K ı • :YATISIZ 
u:r.erlermde 'oulunduracaklan ışbu vesılralan katar memurlarına ~ecck_ ERKEK n 1 o e J KIZ 
lerdır. 

İstasyonlardan bu suretle ifletme Merkezlerine gelen talebe derhal iLK - ORTA - Ll&I TakeNnde Sıraaervller il 
1şletme Mü<hirlüldertoe müracaat ederek yanlarmdıılrl vesikalannı yukarıda Hıuıwrıvetlerı Yabancı diller ötı'etimine önP.m vermek, talebesinin 
yazıldığı JObı bıuat aınkadar işletmeye verecek ve kayıt numarası alacak- sıhhat ve lnzıbatile yakından illfJlPOmektir. Tel: 41159 ...... 

lardır. 

tstac:yonlara muracaat ed«eklerıngerek trenleri .beklemek üzere vakit 
kaybetmemek ve rahatsız olmamak vegettk :JU]mrıdak.i tanhlerde işletme 
Merkezlerine yetişebilmek için venva~ evvelden tahkik ebneleri 

menfQUeri ie!abm dtndır 

tırteklıle ·n isletme Merkezleriııe ~t talihlerıne gore muı.abaka_ 
dan e\•\el \;e yahut musabekadan sonra ı~ Mndürruklerınce tesblt edl_ 
lecek tarıh \:e saatlerde sıhhat hey'etlennce maayenelerJ yapılacaktır. 

~----·NURU06MANIVE CADDESiNDE Huauaı••··-

YENİ NESİL İLK OKULU 
YUVA - iLK 

Turk~e • :f'rarı ızc ögretım. Yu ada yetııllk. Bu yıl orta 
•••• .ı~·ıl ı<' ktır. Her gun•sııat 9 17 arasında kayıt yapılır ..... 

:Mü abaka imühanmdan ve muaye~n S(lnra iatekliler, nebCeYi bek_ ---------------------------~,;/; 
lemeks zın 16}etme Müdt\rlOklerinden alacaktan parasµ seyahat müsaa_ ~--••••K 
denamelerıle geldiklen ıstasyona «Wmeb~. Bunlann arasında neti_ iZ Ve 
ceyi, imtihan yapılan .,ebirlerde almak ~enler b11lwıuna bu arz.ularını B O..() A Z I Ç I 
ve oradaki adreslerini dilekçelerinın alt.ına yazdırmabdırlar. 

Ancak bunlar mektebe Jcabul '«!dnmezhırııe döne<*deri yerlere pare ız Ana smıfı - ilk 

Erkek kısımları1 ___ ..... 

LiSELERi 
- Orta - Lise 

M)'abat.Jlakkını kaybederler. Yatılı ve y:ıtııııı. talebe k9ydına ve eski talebenin kaydtnın 

Sıhh:ıt muayenesinde ve m11Sabaka imtibanmda luızananlann adres~ yenilf•nmesıııe başlanmıştır. 
rtne tebliiat yapılır ve Ankarayoı kadar pa1'8812 se,yalaatlerı ayrıca temın !~~~~~__;A.:.A_N~A:.:.V::U:::D.=K.::Ö=Y=Ç::l::FT=E::8A=R::A::V::L::A::R==::T::el::ef::o::n:::::3::1::.2::1::0===:;::: 
olunur. 

tşbu meslek okulunda ı.a1ı!;l1 ectenın bel lll!Mlİk Rıeri>urı hızmete 1ab11 Gümrük mu haf aza genel lıomulan/ı 
tutulacakla:rından mektebe ıırerken getirecekleri ~esı muaaddak tanh_ 
höt senedımn ııumunes&ni ışlel.me MödiırJOldennden tedat"ik edeceklerdir. salınalma komisgonundan 

4.1975, 
lin<l~n çekeceklere 1•• Mustafa, name. 
kalk:tmıyor altında"n .. Neler yap İsteyenler yukarıda yazılı evrakı Manıaa tskin Müdürlüiünde eöre_ s============================ 

lstanllal Deniz Komutanlığından: 

Kumaı: ve butun malzemesi muteahhide aıt olmak üzere Gurnruk rn 
:faz:ı denız lf'ŞJ( latı kaptan ve muretıebatı içın pazarlıkla 150 tak m 1' 
150 t:ıkım yıızlık elbıse \'e 'kaput yaotırılacaktır. 1steklilerin piyasada 
nan bu 1şe eh erıf)i numune kumaş parçalarıle 14/9/942 Pazartesi 
s.ııt ı 1 de Gal. trı - Mumhane ceddesı 54 No. ıu dairedeki konu.syona 

mıyor, herife be!... bilırler. 
_ y orük başpehlivan olursa 3 - l'.ksiltme 30/9/IM2 ıunü saat 16 dadır. Bu saat1e talıplerin Ma_ 

elbette bel'bat olacak işimiz!.. nisa :takan Mudürtütune % 7,5 t m natı muvakkate ak\'Sile muracaaUarı 
Bu. Şt"yta.n a nm uğraşır ... Se- lhımdır. 
-:-1A •• u· ı· 4 - Taliplerin bu işe aıt et.lıyet v~ıkası ve Tıcaret Sanayi Odası 
ıı..w.u.: gureş rme ı onu... 1 

_ Ben, bu çocukla tutuşmak sicil vesikası abıaz etmeleri llztmdır. Posta ile muıacaat edeceklerin 3 üncü 

b
. ·· l maddede yllllı "saatten evvel müracaaiları illn olunur. d895> 

istRrim... Tam ır gureş o ur. 

Denız usesme ve Gedikli Okuluna k.ayıt olunan talebelerin g~e sı_ 
navları 15 \e 16 Eylul 942 pnleri yapılacakıar. Herhangi bir mazeret yü _ 
zünden eeimıyenlerİn imtihanları bUgUnlerden sonra yapümaz. Bütun tal,._ 
belerin bu tarihlerde KasmıJ>013daki k~t" kabul koırURyoııunda saa& 
8 de buhnunaları •9??-b 

Fakat artık güreş benden geçi
yor ... S.ı.z: dUşunümiz! .. 

- UğraştJracak bizi.. Hem 
de ç k uğraştıracak .. Bırkaç se
ne rnnra ba..qa güreşir. 

1-- Ben ,babaaı olsam vallah 
gelecek sene koyarmı onu 'bq 
l!'Ül'efe. .. Bal gibi cüret tutar. 
Kim c;ılr a:ıır onu- ortadan be! .• 

Yok ... O kadar da değil 
ya! .. 

öyle!.. V a1lah çıkaramaz 
ıwuz ... Uğraştırır adamı? 

- Daha gençtir. İlikleri daha 
iyice dohnadı... E1ıeriz vaUah o-
nu .. . Kolay mı?... ' 

- Bıt sene soara dolar o ..• 
kıvamını bulur. 

Derken, Mustafa hinlenbiıe 

Saç bakımı gU7.eUiğin en 
b rinci p.rtıdır. 

PETROL NizAJI 
Her eezan de satılır. 

• P Dr.lbrahim Denker 
Hastam9 Dahlli7e lılil

qer ıüa saat 16 ten 
camlf, Sa-

--~ 

POLiS MEKTEBi M llD 0 RL-06 0 N DEN: 
Cirud ilik tarı 

ltılo Gr. 

iOOOO adet 
IOOO 000 
3000 000 

Tahmin B. Tutan llk teminatı Bkııiltmenin DC) ~D Uınbi ve saati 

Ekmek 
Beyaz ka .. eti 
&ııdQlıtı 
lturu .._.,,. cçalı 

birinci> 
PiriDç t8ano 
Nobut 
Pat.tm c.ıWltpmn> 
Kuru -tan 
~ .....-.ıu 
Sabun 
Beyaz~ 
Y\DIHU1a 

Taze~ 
Sakız lmbaiı 
Anekadm ..... 
Taze-~ la_ 
suq.ı 

3000 000 
4000 000 
2000 000 
4000 000 
IOOO 000 
ıeoo ooo 
MOO 000 
1000 000 

20IOO adet 
IOO 000 

1000 '000 
3000 000 

Lr. Kr. Sn, 

o 
1 
a 

• 
1 
o 
o 
o 
l 

• 
ı 

• o 
o 
o 

16 
24 
70 

50 
20 • 
44 
33 
18 
27 
81 
24 
05 
38 
15 
30 

25 
00 
00 

00 
08 
QO 

00 
18 
80 
IO 
00 
Ol .. 
00 
80 

Lr. Kr. 

8125 00 
7440 00 

11108 Ol 

llOO to 
4808 00 
.. 00 

1320 08 
MO il 

12'70 00 
.110 00 
124f 00 
ıooo ot 
HO 81 
460 80 ... .. 

t&OO 000 O IO 00 JH 90 
1000 000 1 H tO IOO 80 
ıeoo ooe ı 11 eo l'IO eo 
N009det o .. 00 .... 

aoeeo o ee eo •• 

Lr. ıtr. IUıetJe ~pllacatı 

809 37 Kapalı 28r1 25.9,N2 9. 30 

358 80 a > 2U.IN2 ıooo 

132 5G 1 • 31.1.IN2 1030 

GI , 21.•JM.2 1100 

• • 

.. 1400 

tOl '71 14.30 

1 - •Mıl' 
ınuıtur. 

• 18 M2 ..U 711ı sonuna kadar Ustqw Glllll ,.._.... -. w mHdan J8all 30 kalan Jli1eceli açık -.e kapalı ekailtıneye k,onul_ 

2 - Jlbl1'ıne w.ı.nnda ıöeterllen • - ... u de ~ ı.elklAI •• r 1 de ı.ta >o Miller Mu' 9 pQec.Jiji ...... tlılılaıDacak satınalma 
Jtomfs7onunda ~. 

3 - Tal1p1erin JIUkanda .-wıı- Uk tlm1nata mil te(eD )lnb ....... dlle ~ 
f _ BuDlara ait~ t6r.aek ~ Y.Jdıwlalri Polla ıpeldebl mubeseber'- Mrwa8an llAnelmaur, c9'l80> 

melen •983S> 

, 

Askeri Tıbbiye Okulundan 
l - Okulumuza gırmeje ıstekli Ez.zacı, dıvçi, hukuk ve öjreıtmen 

rın imtihanları 15/9/942 tarıh saat 10 da okulwnuı.da yapıl~ ııAttr 
2 - Tal ıb iki ve uçuncu sınıflara ıınneje ısıe~:ı okuılar :?0 O 

tarihine ka<far '~.ııkınl ıkmRl etmey~nler ahnmıyacakur. 
3 - Bu yıl mezWl ol-ınlardarı tablli ve kimya birlnei ıı ~ıf:l 1 

isteltlı okurlardaıı yıılnı:ı ıftıh:ır lııh.'tline sahil olanlıtr lmti~ kabUI 
leceklefdır. Bu gıbaler 30/9/942 tarthine kadar okul kalemine mura 
kayıtlarına ,şaret verdireceklerdir. Diterlerı üniversitede aı;ılacak imti 
muvaffak 'ı1lanlar ıçerısınde yuksek not alan)ar seçilerek alınaca1'a.ı 
Bunların ımUban ıünleri ayrıca gazeıe.lerde ilin ecljlecektir. 

Maarif Velılllit11 
lstanbul .AlıflJm lıız aanat · 

okula MDdilrlilğilnd 
Talebe kaydına başlanmıştır. Herıtın okul idaresine 9 dan 17 ,. 

dar mur.ıcaat. CaPJoilu: Tel 11083 c9893> 

Devlet Demiryollan 
Muhammen bedelı (90.000) Doksan bin lira olan 50 ton ayçlı:el 

28/9/1942 Pazartesi gunil saat 15 de kapalı zarf uaulu ile Ankar_, 
re bin.asında toplanan merkez 9 uncu komısyonca satın alınacaktır. 

Bu ite girmek i8teyenlerın (6750) Bet bin yedi yüz elli üreJıl 
vakkat teminat Ue kanunun ta7İn etUii vesikaları \'e tekliOeriıd 
ıun saat 14 de kadar adı ıeıçen komigyon Reislitine vermeleri 

Şartnameler 1 lll'a mukabilinde Ankara Merkez vezııesüe v.·lfdll""'· 
veanesinden temin olunur. (9830) 

Kırılılıale Haı••I Muhtell Orlaolı 
MüdürliJğilnden: 

ı - OkulURlul.da 140 liraya kadar ücretli (Tarib-Cojrafya) 
manca (Pisik - Kim.Ya) ve (Matematik) ötretmenııkleri aÇlktar. 

2 - Orta okullarda ölıetmenlik vasıflanm haiz istekli 
15.9.MI «imÜne kadar Diploma, nüfus eüzdam, Askerlik 
şimdiye kadar bulundukfarı vazifelerı pteren sicil özü, J.yi bal 

1 dı ve \'esika fotoirafiyle birlikte dllekçelerinı Okulumuz Müd 

1 iün• ..... ~el«!. 

Netrlyat Mudilru: M. Salf11 
B• tdıilı ver: H B ı..r C 

Ka 11yel 


