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-~•:ki Cihan harbinde ' .. . 
-:::~:.-·TUR K 1 YE -Atrnanya ile ittifak muahedename~i imzalanah Oç 

:Y olmuıtu. Bu müddet zarfında Almanlar TOrldyeyi 
endi rızasile harbe sokmak için her tQrlQ teşe 

bOste bulunmuşlar, hatta tehditlere kalkmışlardı 

YAZAN: 
---- HÜSEYiN CAHİD y ALÇIN 

14 (*] 

fi\.. nıiral Suchon'un Karade- bnşka bir yerden emir telakki 
~ nize cıkmak ihtimali Ba- edemiyeceğini açıkça söylüyor
Sek· bıfıliyi üzüp duruyordu. du. Maama.fih, b'..zim gemileri
~ d ız. Eyllıldc Cemal Paşa, Ca- mizi alıp götü~iyeceğini lüt-

'..1 e ha\x>r yollıyarak onu Bah- fen 'teslim ediyordu. 
; Ye Nezaretine çağırdı. O sıra- Eyllllün 14 ünde Sadrazam 
~ a M~yı~ Nezaretine İstanbul- Paşa nezdinde vukubulan iç:ti
d ~· gıtmesi münasebetile ve- mada, Enver Pa,cıa Rus donan-
aa gelen Toşef Goeben 'in Ka- masının Kara.denize açılını.'} ol

tadenize çıkmış olduğunu haber ması dolayısiyfle bizim do.nan
'1~~iş \•e Cavidi hayrete düşür- manın da çıkması lüzumundan 
rn~ştü. Cemal Paşanın kendisini bahsetti. Fakat Amiral Sucho
<.;ııgırtnıasını bu iş ile alakalı mm vaz.iyeti taayyün ve tav.azzuh 
~ncdiyordu. Bahriye nezare- etmeksizin buna cesaret edilenıi 
ı;aen öğrendiğine göre, Goe- yeceğinde bütün vükela ittifak 

n hakikaten Karadenize çık- ediyordu. O içtimada Amiral 
~ş ve bizim donanmayı da ar- Suchon'un Türk hizmeti bahı i-
asından çağınruştı. yesine alınması için t~bi.istc 
Cemaı Paşa.ya., Türk donan- bulunulması düşünüldü. 

~!'18ına Kara.deıilile çıkmama!.iı Almanya ile ittifak muahede
~ın emir· vermek üzere iken namesi imzalanalı aşağı yukan 
_ .. Geben.in geri dönmekte oldu- üç ay olmuştu. Bu müddet 1JCU'· 

rl'l~ ~ir haber geldi. Ve mese- t'ında Almanlar Türltiyeyi ~e~·t bırınu d~:fasında bu suretle eli rıza.qiyle harbe sokmak ıçın 
3Pannuş oldu. her türlü teşebbüste bulunmuş. 
Fakat Amiral Suchon ile Bah- lar, hatta açıkça tehditle~ kal~

ı·ıye Nazın Cemal Paşa arasın- m1~l:ır, fakat sadrazamın ve hır 
~ 1;&t1ı elq~i bir görüşme, bir kıstın vükelanın muhalefeti k~
hadise vukua geldiği kaydolun- şı~da maksa~~ eremc~ş
l'!ıak ieaheder. Türk donanması- lerdı. Bunun uzerıne, ~ral 
na. Amiral Suchon'un aı kası sı- Suchon'u harekct;e g~çırc~ek 
l"a :ı<aradeui.z.e çıkm:unası için tumiri imk.~ız. bır vaz.ı~t ıh
"nıır venlme teşabbüsiinden ha- das etmek ~stcdtlcr. 
lx>r 'dl Alın Am. ı· c 1 (!Hrııam e<IPRk) J> an an ıra ı. ..emn 11.. . • 0 h.d YALÇlN 
~aya bir mektup yazdığı gibi, lL~~'in a 1 • 

~!ıp Bahriye Nazırını da gör- ( ) Bundan evvelki ya2ıları: 
rrıuştUr. Rmir.a.1- kendisi:ııin doğ- 31 Ağustos, 1, 2, s, 4, 5, 6, 7, 9; 10; 
~dan doğruya Alman karnrgİi· 12; 13 ve 14 Eylül taçlhli nüshaları. 

nın emrıne tabi olduğunu, mızdadır •• 

Müdafaa tahvilleri -Yüzde 7 faizli:er 20, 100, 500 ve 
1000, ikramiyeli yüzde 5 faizliler 

de 20, 100 ve 200 liralıktır -------- --
lttaclagaskarda \ 

---Oı---

lnoiliz kuvvetleri 
markeza iterliyor 

---0---
Vişi, Fransız kuvvetleri
tıin dayandığını bildiriyor 

IJOndrn, 14 (A.A.) - Mada
<>, k.ır ha.ıck.ıt. hnkknda har
~ Vp ezareti tarafından ne.şrc-

1<'n tPbl · · c ,.,. 
ı <:nubi (_,~ rbi sahil:nde '.Mor-

< ' 
1 

' ıc.ıa, ad~ karaya çıkarılan kı-
·1lat'lmız he.men hiç bir muka

\ l1,)l( tlı; kJrAıla~ma<lan muvaf-
'Sunu Sa, 3 Sli 6 da) 

• 

Ankara, 14 (A.A.) - Milli 
mücfafaa tahvillerinin 15 eylül 
salı sabahından ittbaren $atışa 
çık:ırılması mukarrerdir. Biitün 
milli davalarda çok hasq,'ls ve 
şuurlu olan halkımızın milli mii
d'lfaa ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere çıkanlmakta olan bu dev
let! istikrazına da bütün di;;or 
dahili istikrazlar ve tasarruf 
bonolarına knrı?ı göste"<iiği rağ
bet ve alakq_yı göstPrec~itıe 
şüphe yoktur. 

Bu mtina):)Pbetle burada al8-
kadar m:ıknıı1lar, halkım1::ın 
ımilli bir vr,7,ife ifa ederken ta
sarnıfln.u için de çok iyi ve ih
raç şartlarrna gci-e enir müsait 
bir pliısm:ın bulacakları bu y~
ni milli nıi.idafaa jc; t.ikrazı tah
villeri hakk!tı<la bilhassa şu no\. 
taları tetar üz P.ttirmekte<lirlcı: 

(Sonu Sa. 2 SU. 1 do) 

lzm •tteki seyl8p 
, ' ·--------------~ 

A.~ka?"a - Haydarpaşa · demiryolu dün 
tamir edildi, hat işlemeye açJldı 

~ .L giindür fasılalı yağmakta olan 
=""\! • ~ 'l yl ir.kıtna uğrayan YUz,Nmurlar dün şiddetleıımiş ve 

,.·~-.... ..,........ Hayd rpaşa cremiryo- sağanak halinde dü~en sulardan 
\ bı..;: ı.! t 11 de açılmıııtır. husule gelen sel~r bazı evlcrfa, 

· yd· adan saat 11 rle kağıt fabrikaı.ıını, fidanlığı ve 
(~" ı• ·i hareket etmiı.::: 17.mit ovıasını basmı~tır. 

..._ı'L(l.m 3 20 de kalkan trer. 
b,j. ~..a't tC'<'hhürle hareke!. Sular İzmitle Büyük Derbe:::ıd 

.. ~ 
1 

·tıı•. Ekspı es ve on dokuz arnsında dcmiryolmıda hasar 
\.. .tl'Cf4 normal zamanında ha- yaptı~ından bir rnüdrld tren sc-
ft'tJ.~ket 'cµnişlerdir. fcıleri durmu~tıır. Bug-füı hava 

1 Sl U.ASA .. • l'EHL1<~R l açmış ve sulann mühim bir kıs
·lmit, 14 (AA.) - Birkaç mı cekilmiştir. ----- , ~·~~~-

Kömür geliyor 
----------~-11----------~ 

Haradenizde fırtına durdu, dlJrt 
beş giine kadar lıilmi1r 

şilepleri limaıumızda olacall 
-------------·---·~------~ 

- v~7ısı ikinci sal· Hemizdedir -

iDARE YERi 

Nurnosmaniye: No. 17 
Telgraf : Yeni Sabah lstanbul 

Telefon : 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 

~--------------------------------·----------, Fransanın hali 
Reisicümhurumuz Mihver kazanırsa 

Milli Şef, dün Nafia Vekal~tine giderek au işleri 
üzerinde geç vakte kadar meşgul oldular 

------~~----~~ .. --~~--~~-~-
Herhalde yarın Fransa kOçOk zayıf ve aciz bir A•r°' 
pa memleketi olacak, fakat eğer Anglo Sakson1u 
kazanırsa. değil yalnız Avrupada, bOtOn dOnyadl ~nkara 14 (Yenı Sabah'ın Hususi Muhabiri bil ı dan karşılanıın Mılli Şe.fimir.. ~:ıpılan ve yapılmakta 

diriyor) ~ Reisicumhurumuz ismet tnonü bugiın :ıot olan su işleri h:ıkım.clıı krıb:ırtma hartalar üzerinde Ve 
16 da Nafia Vekaleti Su 1şlerı Dairesini şereflcndıı mı,, ı k.lden izahat almışlrırdıı. RCJsicuınhurumuz geç \'ilkte 
!erdir. B~ vekil. Nafia Vekıli ve Su ı~ıeri Reısi tarafın kadar burndn mcc:gul clmuşl:ırdır. 

büyük imparatorluğunu muhafaza edecektir 

Yazan : SUPHI NURi iLERi ~ 

Bremen'e yeni 
bir taarruz 

daha yapıldı 

Büyük yangınfar çıkarıldı, 
ve geniş maddi zararlar 

kaydedildi , 19 
tayyare dönmedi 

Bulgaristanda da birçok 
yerlere bomba atıldı 
Sofya 14 (Radyo) - Dun akııam 

milliyeti tesbit edileıniyen bir takım 
tayyareler Bulgaristana akınlar yap_ 
mı:ılar ve meskun yecl«!!'e bomhalar 
atmıfi)ar~ıı'. Bır kaç zayıf yaı·alı v:ır_ 
dır. • 

Berlin 14 (A.A,) - Ahnıın tebli_ 
ğinden: H Jl!ylül gecesi İngiliz tay_ 
yareleri bilhassa Bremen şehrine ta. 
arruz temi.şterdir. Si\ il halk kayıp_ 
lara uıraınıştır. Yangınlar çıkmıış ve 
maddi zlyanlar kaydedilmilltir. Bar.ı 

evler de husara uğramıştır. 
Ahnan 1lk raıX>TMırda H düşman 

bomba tayyaresinin duşurfıldueü ıes 
bit edilıniııtir, 

vı,i'ye Göre 
Londra 14 (A.A.) - VişI r:ıdyo _ 

sunun bildirdiğine gbrc dün gece 
Bükreşte iki defa hava tehlikesi lşa 
reti Vt.>rılmlştir. Birin<'i alarm gece! 
ynrısındnn birkaç saniye evvel sona 
erm~. iklncı nlarm i~e 20 d:ıkika 
sürmü~tilr, Ha\'a bntarynlnrı f:ıaliye 

(Sonu Sa. 3 Sü, 2 d~) 

Mr. Vllki 
Tahranda 

f 
Almanlar . 

Stalingrad müstah
kem bölgesine 

girdiler 
GöğOs göğüse çok kanlı 
çarpışmalar oluyor 

Novorosisk'de 10500 
Sovyet esir duştu 
Berlin 14 (A,A.) - Alınan 

orduları batkumandanlığının teb. 
liğinde bilhaNa fÖyle denilmek. 
tedir: 

Novoroelak'ln farkında bir te. 
pede bulunan bir dü.,nan ietffı. 

kamı it11•I edllmittlr. 
Terek n&hrj üzerin6e Alman 

kıt'aları düşmanın miJdafaa hat. 
ıarını yarmı,ıar ve Sovyetleri 
kanlı kayıplara uijratmııf.ardl4" • . 

Stalingrad muharebe meyda • 
nında taarruz eden Alman kuv _ 
vetleri topçunun yardıll\lle di1'. 
manın göaterdlj)i mukıwemete 

ragmen müstahkem bölgeye gl_ 
rerek Stallngrad'in merkez kıı • 
mınm şimal, garbbılndekl tepe_ 
leri hücumla zaptetmlflerdir, 

Don cephesinde Alman ve Ma_ 
cır te,kıllerl muYaffakiyetli !tir 
taarruz yapmıtfardır. ou,manın 

mükerrer taarruzları hava kuv. 
vetlerinin yardımile çetin muha_ 
rebelerden sonra ger; pliskürtül_ 

milflür. 
GöGOS GOOOSE •.• 

Viti 14 (A.A.) - Alman kı.ıv_ 

vet1eri Stalingrad önünde,, ale\/ 
makinelerin in açtığı yo içinde 
yUrümektedirler. Mütemadiyen 
gögüs göğüse çarp•fmalar ol_ 

Hindistan da 
yeni başlıyan 
kargaşalıklar 

Allahahatta Üniversiteler 
kapandı, Madrasta buton 

Hintli memurlar 
vazifelerinden azledildi 

S eksen milyon Alınana kar
şı kırk milyon Fransız 

milfıeti bu harbi tek ba§ma ~ 
.zlanamazdı. Muvaffak olmak i
çin, 1914 de olduğu gibi, ken
disine birçok müttefik bulması 
icabediyordu. Fakat 1918 zaf e
rinden sonra Fransa evvelfı 
müttefiklerine kıarşı mütehakki
m,ane bir :Jyaset takip etti v~ 
sonro da Hit.J/eıri.a. kurduğu n::ıs
yoo:ı.al sosyalist Almanva dev a
dımlariyle silahlanır iken kendC 
ordusunu zaafa düşürdü. 

1939 harbinde Fııansanın im
dadına İngiltere koşmuştu. Fa
kat Fransa o kadar siirat1e 
mağHip oldu ki artık lngiltcre-

Bengale ve KalkOtadaki nin yapacaVı iş Dunkerk lima
nından bir sıaat evvel kendi or

hadiseler genişliyor dusunu kacınnağa çalışmak ol
Ban~ok, 14 (R .. dyo) - Allahl_ du. O gün, bugün Fransa ile ln

bad'da dnnersJ~ler kspawnış ; Mad_ gilterenin arası açıldı. Alman-

ustalığı ile gayret etti. Fransa 
ba.c;ına. gelen f claketin sersemli. 
ği ile şaşırarak müttefiki ln(J'il· 
terenin aleyhine hareket eder· 
ken düşmanı olan AJmn.nyanm 
hoşuna gitmek için hiç bir dal· 
kavukluktan geri kalmadı. Hat
ta bu uı,rurda Almanyaya Sov
yet ordulanna karşı ham et
mek ic;in Fransız. askf!!lc ıi yol
ladı, amelesi askere ,,.iden Al· 
man fabrikalarına Frnn~ız iŞ<;l 
've ustabaşıları ~önderdi, Tunus 
yolu ile Trabluse-arntaki 1tal
··an - Alman ordulanna her tür
lü yardımlarda bulundu, F'ran
sız vatanının istiklalini miida
faa ederucri mahklım etti. 1'"ran· 
sada bulunan bütün Yahudileri 
Almanya va teslim et t~ Yesaire, 
vesaire .. 

Bütün bu hareketler sti:zde ga
lıi pler ile iyi gednmek, onlarla 

(~nu Sa. 3 Sü, 1 de' raı;'da bütün Hindli memurlar va~_ ya da bunun için olanca ~iyasi :felerinden azledilmie}.erdir. Annm'da ...;... ________________________________________ _ 

7t Hindli hı:ıpj haneden ksçmışbl'. 
Zabıt.ı bunlan aramaktadır. 

Yeıti Had ....... 
Bombay 14 (A.A,) - Dün Hi11_ 

distanda bir çok hrtdiseler oltmııttur. 

Doktor Behcet Uz 
-----------------------

Dün Bengale e-yaletinde kii.n Min _ Ticoret Vekili, Ankara - Kayseri hattında mahsul 
pore'da :ıatuıa, 3 blıı 1tişı kadar !ah_ atım · · · t tk'k tf ı · k d r'f 1 ·· - tO 
min e<lilen halk iiuriııe ateş ncmak vazıyetını e 1 8 1 ve a a a a ar a goruş 
medıuriyetiude kalnıışlır. Halk, bir -
piıinç degirınenini yağma etmek ~
~bilsunde bultıı:wyordu_, Uç k.ifi, 
ölmüş ve bir çok kişi yaralanmıştır. 

Knlkuta'da tramvaylara tas ve 
tuğl&lO'!' ntılını ur. 

M...alümanlırın Kar;arı 

Yl'ni Dclkı 14 (A.A,) - Mfü;lü _ 
manların lıderi Jinnah, dün gazew_ 
cilcre beyanatta buluımrak 1ı::Uıınla _ 
nn ımuhuı:rıyeti talebi kabul edilme. 
dikçe muv:.kat hUkümete girmiye_ 
ceklPrini sclyl<'mi~tir. 

Afrikada 
vaziyet 

Vekil, Konyaya doğru gidiyor 
K ayrerj l4 (A.A.) - Ticaret Ve. 

kili Doktor Behcet Uz dun Yahşi • 
ban, Balışeyh, Çelikli, Yerköy, Şef.ı_ 
atli, Fakıli ve Kayseri istasyonların. 
da Toprak M hsull<'rı O!u;inin alım 

tnemurlarmdan dn ld hisselerinin 
alım \ a7Jyetleı i h:ıkkında ızohat al_ 
mış; buralarclakl clı•po ve sılolan d:ı 

görmu~tür. 

Yf'rkoy • ta~yonunda Kır ehir ve 
Yo:t..gad Vulılerile, Kayserıdı• de Ka1 
seri ve Nıgclc Valileri\• gonı en Ve_ 
kıl mu tah..,.lln bOrÇlandırıldı !I mık. 
ta.rl:ırın te limındekı ngırlı"ın e _ 
beplerinf ıınraı ak verilen ızah::ıtı 

d nlcmiş, dt"vlet hissckrının sıır'::ıtle 

tc..,lim alınma ı 'hususunda tav ıye 
!erde bulunnra'k Konyaya d·ı ru se 
ynhatinc devam• etmıştır. 

Ruzveltin müme•sıli 
bizden stayişle bahsediyor 

maktadır. lngilizler Tobruka ihraç 
(Sol)U So. 2, Sil, 6 tla) 

=1 ..... H_A_R_P_D_lJR_U,_M_u_I= 
• 
intizar devresi - - - . ,,_; teşebbüsünde bulundular 

----------~----~---Kudüs 14 (Radyo) Ba~dad'd<ın bil ----------------------

dirildiğine göre, Amerika Reisicum. · Atlantı• kte 
huru Ruzvclt'in şahsi mümessili Wcn 
del Wilkic Bağdad'da Amerika elçi_ 
liğinde verilen bir kabul resminde 
gazetecilere şu beyanatta bulunmuş_ A 
tur: «Ortaşark'a y:ıptığlm seyah:ıt imanlar bir haf

tada 19 gemi 
daha batırdılar 

esnasında vaziyetlrr çok cesaret ve _ 
recek mahiyette olduğunu gördüm.> 

Sözü Türkiyeye temas ettiren Wil 
kie :ıunl::ı.n söylemiştir: «Türkiye 
taın bir emniyet havası içinde ya _ 
şam:ıktadır. Türkiyenın ıne\-cut itti_ 
foklarına sarsılmaz bir bağla b:ığ • 
lımdığına knl'i kanaatim vardır.:ıı 

Tahr:mdan haber vcrıldigine gö_ 
re, Wilkie uçakla Bağdnd'drın Tah_ 
rnna varmıştır. 

Berlin, 14 (A.A.) - Alman 
orduları baş k~andanhğının 
hususi tebliği: 

13 eylül tarihli .hususi tebliğ- ı 
de de bildirildiğı gibi 9 eylül 942 
tarihinde Alman denizaltı gemi

{ Sonu Sa. 3 Su. 2 de) 

K:ıhiıe l4 (A.A,) - Bugünkü P:ı_ 
ı.artcEi neşredilen müşterek 1ngilı7. 

ortnşark tebli&i: 
Cumartesı gecesi k -jf koll:ırımı • ' 

un föaliyeij dıwam etmiştir. 
Şimal ve Merkez kemmlerinde dıiş 

rorın rnevııleri \•e İŞ<:i ekipleri t:ıar _ 
ruı.larl(I hırpal:;nmıştır. 

lngiliz Çıkarma Hareketi 
R"mn H (A.A.) - itnlyun ordu. 

lıın umlUni lrnrnrgftlunın 840 numa_ 
r:ı1ı tı-ulıgi: 

Duı geC'e dıişman, bir çok tnyyn_ 
rclnin iııtir akıle ynptıı:ı uzun bir ta_ 
:ın-Uzd• n ~nr:l paraşiltçülerln ynr _ 
dıtı 11 v hnfıi deniz vnsıtalarıle 
Tolıı-uk holgesinde asker çıkarma tc_ 

ıSonu Sa, 3 Sü, 2 de ) 

.... 

R~,__.::ı:=.---

Kara kış, yenilmez gOçlüklerile Rus müdafaa· 
sının sadık bir yaidımcısıd r. Taarruz ordusu, 
hızını ve kuvvetini motordan aldığma göre, artık 
ve belki 5 hafta içinde başlıyacak Rus kışı, 
mazideki gibi, harekata engel teşkil edecektır. 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

B u harbin, ne iki muharip 

1 memleketin karşıla.,.~n son 
kuvvetlerinin ç:ırpışmaJarile, ne ı 
de, bazı me.mleketl<·rin ı:ıernıgun ı 
olmalar~la sonuC'lanamıyacağı ı 
art.Jk sabıttır. Muharipler, bütün 
peyklcı iy!e dev kümeleridir ve 
bir husumet cihanı, bu h:ıdire ılc 
ilgilidir ve her ıki taraf da: "Ya 
hep, ya hiç!" düsturuna da.'ı an- ı 
maktadır. 1 

Alman orduları, Avrupalı or
taldariyle, asıl hedefe yürüm. k 
için ze:mini ve zamanı uygun 
bulnıuşlardı. Maıe.~al Fon Back, 
bir koliyle, istila çemberinin ce
nup • doğusunda bir sed tesıs 
etmek gayesiyle, Kafkas şahi- l 
ıkı'alanll{ı yö~rkeu: büyük bu· ı 
agırlık merkezıylo de, Voronej -
Stalingrad koltuğunu bütünle
mek iizere, çetin ve ka:nlı savaş
Iarma devam ediyor. Ancak, Kı
zılordu, büyük kısımlariyle ha 
yati önemi haiz yurt parc:aları
m elden çıkannamak için çok 
yerelle mtistahkkem mınt.akalar
da intizar vaziyetini muhafaza 
ediyor, Rus toprahlar:ın<la kat'i 
neticenin elde edilmesi ise, ana 

ordulaun boy ölçüşmcle:ıinaerı 
sorıra. miunküudiir. 

lfarakış, yenilmez güçlükleri. 
le Rus müddaasının sadık bir 
yardımcısıdır. Taarruz ordusu, 
hızını ve kuvvetini motörden al
dığına göı e, artık ve belki 5 haf
ta ıç. nde başlyacak Rus kışı, 
m lzıde olduğu gıbi, hdııekfıta 
mgd teşkil edecektir. Harp me
tortlar l , savaşa sa\·.aşa istinas 
edeı ltus ordusunu, böyle u
fak bir devre içinde, muharebe 
dışı etmek, bunca dcncmGlcı de 
meydanda iken, muhaldır. Bina
bir in, donc.llırucu Rus steplerin
de mulı.1sım1Jr, her şeyden ev
vel, hnş· n tab.atıe pencrl . ıT ek 
ıstmırınn kntlanncaklarclır. İn
tizar, acıdır ve çok iizüciitlür. 
Orduların zayiatını knydeden 
istatıstiklerde, mevsim ve mu
hitinkilerin kabarık olduğu gö
ze carpardı. Gerçi taarruz ordu
Iaı ı her türlü bakun ve kanın· 
mn tedb;rleri almakla, fclfıket
lcri bir raddeve kadar önlemek 
kabili yetindedlrler. Ve Kızılo_'
du, düşmanına nisbetle, iklim~ 

(Sonu Sa, 3 Sil. 7 de) 

===-"=~::=Günün İlhamları ............................ ==~~ .... r ~~ 
Kunduracı 

.... 
magazasının önünde 

Dizilmi.5, ()yle ki ~hane-. sü,.lü kunduınlnr; 
Diki.lııriş arkada ciddi suratlı kundurnı.1: 
H<'lt. :?U "kırk lira" fiyat ünli.1de .:: ı kn y~r~k. 

Belediye Reisi size (projeleri) anlatayım mı 1 l 
Nasıl "ayakkabı'' der..in': O, ba~laruı tacı' 

=...- c _ ut seYi!\ ı:c AT 
Çocuklar - O masah çok dinledik. başka şey a<ıla.f! 



l r·-ua::ııc:aıy u u . r , i : 
Bir öğretmenin 

Yazan: 

•· Zeki Korgan:ıl 
No.35 Nakli ve 

lktıbaa hakkı mahfuzdur 

- Ya Emir, dedi. Bn adam 
~ söyluyor. Ben kendilerini 
~yorum ve gizli .ilimlere 
vakıf olduklarına da 'inanmı
~rum. 

Ebülharis, .Şe}'h Hrufana. ~ 
va.p verme~e hazırlanıyordu. E
bu Ali Sina, buna hemen mani 
oldu:. 

- S ya Ebi.ilharis'! Zamanı 
oo Şeyh Hasmın layık ol

duğu c :w'abı hüner sahnesinde 
ver.: fu. 

Emir ADdulJt'.a.'h. Şeyh Hass:rnı 
~ Ci'tllımıasım işaret ettik
t.en Ebu Ali $inaya dön
ifu: 

- Şeyh Hasmı size §efaat e
d b'lecek bir adam değildir. Ren 
ona elitle bir sihirbaz nazari-
1<> halılarım. Ara.sıra sarayıma 
gelir hoş hünerler gostererek 
beni e adıımla.rnnı eğlendirir. 

' ~., de c-1d1h1da alakası olmıyan 
h r uııer gösteraseniz ~k-
~ ......... ruı.il olursunuz. 

'b Ali Sina, Emir Abdıilla-
hı :nefretle baktı: 

- Biz Seyh Hasan <ayarı..ıda 
h d E!iliz. mıayet it.İr8f 

urum ki i1ti endıyız. 
-um.uzdan dolayı .ifti

dcru:. C:ğeri on para et
adal t tmıımaz e

l •i lendirnıek ir.;n lınlr..ka
tk yıqnnak küçüklüğünü lrn
tıµcyiz. iB :nunla berabe.r, 
t meydanında J iikcmmel 

rasmdan geçirerek orta yer~ 
diktiler ve kolarından sımsıkı 
yapıştılar. 

Siyaset meydanının ortu.ı;ınıı 
ynkın hir ~e oldukça. büyük 
bir havuz gbze çarpıyordu. E
mir Abdullah, vezir Halit ve Sd.
ray adamları, bu hıWuzı.uı az i
le11isllıde ~'er almışlardı. Cclldt
lar, Emir ADdnDalr:D er:ırini bek 
liyor.lardı. Emri alır nlnn:ı:, .iki 
kardeşi. derhal oldürecek1er ve 
cesetlerini götürüp relıir dışın
da bir yere b1raharnk a<; lr'll'ga
ltırn yem yapacaldardı. tlti kar
d i · zare knda:r kurtuluş 
~a.resi kalmamışb. Herkf'f'in 
güzü ve kulağı Enür Abduilab
ta .idi • 

.Nl'hayet Emir Abiullo.hın se- 1 
si 8cıynldu. Zalim adam, ccllfıt
bxa .söyle bağırıyordu: 

- Sağ .elimi yuknrı kRldını
~! Bıı, ıha.zır olun iraneti
dir. Elimi aşağı indirdiğim zu
man vazifeni2ıi )'~paca:ksımz 1 

şikayeti 
1939 aenr:sınde Bak rköy Rum 

Okulu ö{Jretmoni olup askere 
giden Sadi YUccl'in ;veki etini 
23/IV/1939 tarihinden 80/IX/941 
tarfhinc !Qıdar ıfa ettrm, 

lstanbul M , rlf Mlidurlu O bu 
vazifeye Vekillikten alınacak ce_ 
vaba kadar nısıf ücretle vckflle_ 
ten tayin e'tt. Ellahar.e edelr. o. 
larak ııslcere nlınan hus i mli _ 
esseseler memur vo müstahd m. 
lerı maşlarının doğrudan doııru_ 

ya Milli Müd&ıfaa VekAle!i t ra. 
fınd n usvıy ı <tekarri.ır cd nçe 

Maarif Vekili g 1 benim gibi va. 
zife gören blltUn ret.men vekıl. 
lcrinf aBlllcrlnin ııskere alındık. 

lan t3ı'1hlerden itibaren ta"} tic_ 
ret atm&ılarının icap ettığl ve e. 
mır tarihıne l<:!dar nıa\'f ucrct a_ 
hın öörctmenlerln muterııkım ma_ 
il§ ofar.killrının derhal öden • i 

li.::ım geld ğ nı ~ t'i eurctte '9b. 
llğ .etn 'iti, 

Emir bu '<:ad r sarih ve açık 
olduöu halde yukarıda arzcttlö•m 
okulda vckt.IC'tcn sebkcden hlz_ 
metim n maa~ farkı o an BOO) 

lırayı 'fUzuli muhabere ve katı 

-emir wcrl m~I ylb;ilnden bir 
senedcnbcrı alamamaktııyrm. 

Geçimin çok .güç olduğu ı;u za_ 
manda hakkım olan bu paranın 

ver lmemeaı ne öercceye dar 
doğrudur? Vazlyctı aızlcrın t;ık _ 
11il'lne .arzedC1'

1 
Otfen al&kadat' 

makamların nazarı dikaktlnl cel. 
betmenizi rıca <ederim. 

.göstereccg-iz. Hüne
rıllUZ seni yalnız .haynl suku-

A.BDOS&ELA~ ÇiFTER 

Yüksek sesle söyleni hu ~Ö%
leri herkes iı tmisti. !Ebu Ali 
Sina,. ile Ebüllıarisin duvm"mn
larma imkiw yoktu. İki kardeş 
nasıl kuıtulac.akla.nnı vakti)•Je 
kararlaşt.ınn.ışhırdı. :&endiler':c.ıe 
güvan:varla.n::lı. 'il'ıhsı.mh m~a
raıda geçirdikleri bir yıl zarfında 
çok ~ler ıbğrcumi~erdi. \7 laf 
olduklll.I'l gizli ilimler nyPS!nde 
şimdi muhakkak bir olüını.lcn 
.ıkurtulacak~dı. Bu -0lny, S'.l:')· ·-----------·· 

tuna ugratmaltla k" lrıuyacak, 
b ra?. da korkutaca.lrtır. 

Emil' Abdullah, artık taihanı
ınöl edemedi. Vezir Halide: 

- Çnbuk çabuk! diye bağır
dı. Bu iki c dıyı hemen siyaset 
m ı;dan.ına götürsünler! 

Vezir Hnlit Uç defa el çırptı. 
H az onra salonun büyük ka
pısı a.cıldı. içen :iz.bandut gilıi 
a.ltı ccll!it girdi. 

vez:r Ha1it, cettntln.."'8. emr.et
ti. 

- Bu cadıları siya.<.ıet meyda
nına .göUirün ! 

CelliUn.r, Ebu Ali Sina. ile F..
bulha.risi aralarına aldılar. !te 
kaka dışarı çıknrdıtar. Onl::ın 
Emir Abdullah, vezir !Einlıt ve 
diğer adamlıı.r ta.kibetti. Hep be· 
rruber siya.set meydanına var· 
dılar 

Siy et mevdanı ~ahser ~1bi 
kalabalıktı. Cadıların nasıl i:ı1-
«iuriıl~ceğmı seyretmek idn si
vas t meyda n g l •n nıılkm 
8 yı b rkaç bini bnh• yOrd•1. ı 

Cell tlar, ıki ko.rdeı i halk a-

ıfla.1.arı toz ıtutmuş ıkitaplar üzerin 
deki 1Çalışmnla.rının ilk mükafa
tım te kil edecekti. Ha.vuz l!"h11 
Ali Sinayı yutaca.k., göky.iizü de 
EDülharisi g.öz.e gfu ·· e7 ede-
cekti. 

'Emir Abdullah~ ağ" eli yu
Jrarı kalkar kalkmaz, Ehu l\li 
Sına: "Ya Hak !n diye hır nfıra 
atıp şıdnetle ılk ". Çellf.tla

'l'ln kuvvetli k llan arasından 
kwtuldu ve kcndisiııi, dPnize 
dalan usta bu· yiiziıcu gıôı tıa
'VlWl 1'ır.latt:ı. Dalıs o , gidiş 
o gidiş oklu. 

Havuzun sağ tl!ll'afında ve 'bir 
kaç adım ilen le bır agaç vardı. 
Ebülha.ris de "Ya Samet!" diye 
b ğımrak sil.landı. Hıı biri bir 
m:md:ı 'kadar kuvvetli olıan oel
latla.rı yere yuvarl dı ve sür'nt-
1e gidip ~ö-actn bır dalını yaka· 
!adı. Dal, in.oe, .fakat lam b r 
ip oldu~ Ebülbansı semay.a doğ
ru çekti. götürdiı. Ebülhans de 
kard ı Ebu Ali Si:ıa gibı öllım 
tchl..ıkesını ebedıyen atlattı. 

(A~--nsı ur) 

__ __,,, .. afaa ta • 
ı -üzde 7 faizliler 20, 1 O, ve 

00, ikramiyeli yüzde 5 f izrler 
de 2 , 100 we 200 iralı ? ır 

mıl her ıkr mıyeye 
n -O kuru miktarında 

feragat eylemekte-

a incir piyasam~ 
açıh~or 

(Yeni 
piy 

b h) 

rtesi günü açılıİla 
muhteme dir. B'r 

r , Tica.ret \' ekılimiz 
Uz Konya ve An _ 

l 'ndel.i tetkikler _ 

kurtarmak 

da idi. o_ 
nı ruyordu. 

o du. B u k ~ fi 
. Hele yanıbaşında 

İktisat Vekili 
Smra dayı, dün Somer 

Bank mOessese1eri 
mOdOrleri 1çtimaında 

bulundu • 
Ko"k kömuru ışleri -etrafında 

tetkiklerde bulunmak uzerc ev_ 
~1ki gün şehnmıze gelen İkti _ 
sat V-eK:ili Sırrı Day ün sahalı 
Sümerbankta müessese müdür _ 
'lerinin yaptıgı 'bır LÇtimaa riya_ 
set etmıŞtir'. Vekıl ögl den son_ 
Ta Etı.ôank kömür tevzi mües _ 
sesesine giderek tômür ışleri 
etrafmda alfikadarlarlian iza'hat 
a1mıştır. Yapılan bır toplantıda 
Vali muavini Alımet :ınık da 
hazır bulunmu~uı. 

t~ı - r \' Gitti 
Bır müdd tcnb ri lhrimiz _ 

de tetkıklerde bulunan Gumrük 
ve İnhisarlar Velcilı 'Raif Kara. 
~niz dün nk amki kspr e An 
karaya dönmü ur. 

~~-'·~~-------~ 

Seçim c elleri 
Belediye mini yapacak o. 

lan .müntehıplere aıt cedveller 
diin saat on sekizde asılı bulun 
dukları yt'rlerden indirilmişler _ 
dir. B' gün ~ında iı.za 
namzedleri de tesbi't olunacak 
'\ e bwıu mütcnkiJ> seçime baş _ 
}anacaktır. Alfı.kadaı makamlar 
bugünden itibaren namzed rıs _ 
telerini tanzime baŞlıyacaklar _ 
dır. 

-----'4lllC-----

lzmit .ve imroz seferleri 
tatil erlildi 

Görülen lüzum ilzerinP İzmit 
ve 1mroz seferleı i ikinci bir iş _ 
ara kadar tatil edilmiştir. 

T --
gilizcc: 

- Miikemmel bir gezinti, de. 
ğil mi Fakir dostum? 

Diye sordu. Nebab ve Maks_ 
vel arkalarında bir ses işitince 
birden geriye döndüler ve olan.. 
ca sür'atile giden otomobil di ~ 
reksiyondaki aksaklık yüzün -
den birden sarsıldı. Nebabın he 
yecn.nı az kaldı otomobili yol • 
dan çıkaracaktı. Birden otomo_ 
bil durdu. 

F' had snnki Kuşdilinden E. 
renkÖ)iine kadar dostlarile bir 
gezintiye çıkını§ gibi çok sakin 
bir sesle: 
• - Hayrola, mnkino bir .L 
rızaya mı uğrlidı., 

Diye ~e lendi. Fak t başu _ 
cundaki gnrdıyan hemen eğildi. 
Ferhadın başı arl asındaki so _ 
porifik bezi çekti. Tekrar Ferha 
dm burnuna dıryaınak istedi. 
Ferh:ıd buna şiddetle rnukave • 
met etrncğe ")alıştı. 

Nebab da llaksvcl de gcnye 
dönmüsler. bu hale ayret ve 
merakla bakıyorlardı. IFeı a 
dın yerde olması, ellerinin ba -ıı 
bulunma~ı ter ş etmelerine ma_ 
hal bır k'luyordu. Başını sa!!n 
sola ce •it r lt, nefes'ni tutarak 
Fak r n b' · \7etlerini boşa 
cı n d g e soğukkan_ 
lıh a alay e+ti: 

l'. .i!. .N 1 ~ a. n A Jt 1 c; r-- .....,. 
__,.,,_,.,~__,..,...,_,._,, __ ~=-=s::===ı~~--=-===-~~~!!!!!~~~=--"" 
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"ile seseler ıçin odun ömür verildikten 
so ra fakir halKa tevziat baştıy cak 

Şiddetli bir münakaşa 
iki kadmdan birinin 
ölümile neticelendi 

n 
et 

Ma'hrukat Ofisi Belediye mü_ 
csseselcrile lstau bulun fakir hal 
kına tevzi edeceği odunu stok_ 
lnr halinde -ve muhtel f mtler 
cIB d po etmektedir. :0.sküdar_ 
daki Dojnncılar dcposu:ıa şim. 
.diye J;ada.r bin çekiye yakın o _ 
dun gelm.i! tir. Şehrin ~öer yer 
ler'..ndeki depô ara hergün 
peyderpey sevldyat yapılmakta 
dır. Ofm Belediye müessesele
rinin kışfık odun ihtiyaçla.nnı 
simdiden temine baslanm}'t:ır. 
Bu meyanda Darfi1acezeyc de 
'kfı.fi mıktardn odun verilmiştir. 
Müe es 1 Tin tevziatl b ttiktcn 
'60Ilra f kir hallta od un tevzia _ 
tına ha anacaktır. n:; r taraf 

-,o• •• omur 

tan odun ticaretilc ietigal eden 
depo sahipleri yaş meşe odunu_ 
nun çekisini evlere -on iki liraya 
mal e1mek:tedirler. Gerek Trak_ 
yadan v.e gerekse Anado1udan 
mebzul miktarda odun gelme -
sine rağmen satış fiyabnın bu 
kadar yüksek olması alakadar 
makamlann dikkat mı.za'(lannı 
celbetmiştir. Bu itibarla. mcse _ 
e !ha kkıında t.etkikat yapılması 

tekarrür etmiştir. Perakende _ 
ci esnafa gelince bunların gür _ 
gen odununun kilosunu dam bes 
kuruc:.:tan aşağı satmamnktndır _ 
lar. Satış işinin normal had da_ 
bilinde yapılması için icap ~en 
te birler alınacaktır. 

geliyor 
------------· 

Ankara (Hususi) - Evvelki B ın .Alınanlar en iJ 
gUn şehrimizde bir kadının b~ yade tayyare i.\stünlü.Ide-
ka bir kadını tabanca ile b1dur_ rlne güvenerek girdiler. öyle 1'l 
mesile biten bir c.in3.yet olıtmş. 'bu üstfuılükle oı±ı.r 1nrprz ~ 
tur. nanmasını bile ~raf edecclfı' 

Bozkurt mahallesinde terzi _ leıine emindiler. 
lik yapan Meliıhat adında bir ka 1 l\lo! mç .rerinden sonra. ~ 
dm, kiracısı bulunan ve Taba _ iddiayı günlerce dinlem · · Şi4 
ırin Barda çalışan Gülizan eı7i.n_ mal denizi lngil.iz d a ;ınat 
den çıkartmak ~ takat lmf'i .sur.ette ikapanm:,.. " Jr 
kiracı çıkmamakta ısrar etmi§ giliz filosu:ırtıkdenizlcr -
tir. Bu mesele şiddetli bir mü - değildir. Vakıa Norv~ Il"' 
nak şa halini nlırus ve Melahat de Ahruı..::ı .y, areleri m

6 
.,. ,. 

Gülizarı tabanca ile öldürmüş - 'RSl1U lskajer.ık bo - ı· 
tür. Hadiseye derhal el konmuş na ~"aldaştıl:'.IIladıla:r. t 
ve müddeiumum:m:çe tah'kika_ Na.rv.ik limruımdaki Alman hMP 
ta başlanmıştır. Suçlu tahkikn_ gemilerinin İngiliz donannınSI 
tı müteakip cürmümeşhud mah tarafından tahribiıi Alman tn)'· 
kenesine verilecektir. yarcleri önlf,'e.JnPn~iı::lerdir Vı o 

Dünkü ·eme ___. gundenber.i "l~iz den ını •· 
Ankara 14 (Yeli Sabah) - run el atım. o!duğn .cltlnya cit)" 

Katilden suçlu kadının, bugi\n nizkrinden b"ç bı::-ıni tf'rkcttJ ,ı· 
meşhud suçlar mahkemesinde 
davasına başlandı. Kadın mah_ ni de duymaiılı:. O gun bu;r~ıı. 

Karadenizde fırtına durdu, dört keIDede delilik arazı gosteroi _ yılla.r geçti. o yı1 tu:r-:ı z 11 va 
~. d tab·b· dillik tilosu, h1'ttii l4"ra.nsı7.1ıırla b.rl :· 

lıeş güne lladar kömür şilepleri ~!:1 kar~ ı~di ?;a:~~ - te .AJmuı lw.vsı filosundan cok 

l • ..:. ,... ' ıı. li ıraporu 'bunun ~aruz o'du - eksikti. Faka.~ bu yıl hrnı ~ ' · 
ımanımızua OıaCBx ğunu bildiriyordu. M.a.bkeme k~ çe Alman ba~a .fil .. undan f /. 

----·---------------, !Ka.radenizde oa giindenberl dmın., }-arln hey'eti sıhhiye ta -1 lad.ır. ~cm duşına:n.ı.ndan c· :ı.: 
ıu~;ll"'ı Pivangonun dovam etmekte olan fırtınalar ır.afmdan muayene edilmesine ıazfil .zayiata ma:ruzdur llan. h 
~V.Aa .7 · evvelki geceden !itıDa.ren kesil_ w erdi o .ar rndaki fark gıtrık e -
1 S~ ylôl çekilişi mişti.r. Bu sebeıı>le .kömür almak ar v '. .. -. yumektedir. 

için Zong-uldağa müteveccihen Almanlar 19ıW da İngiliz ıve Alman 
Milli Piyangonun çekilif?i bu hareket eden, fa.kat fırtına yil yare · şaatı bitaraf ınıite 

gün saat 15 te Ankarada 19 Ma zünden §imdiye kada.r açıklar _ :S ra göre müsavı 1di. 1 ,.., 
yıs Stadında yapılacaktır. Tek_ da dolaşan vapurlar Havza li _ 1 rede, AJ.mn.nyada ayna 1 (){) y· 
ll~ı!.Y?:1g~un be~!:~~:!: manla.rına yanaemak ıimkiınını Stalingarad müs- yare f" abiliyorlari!L . · 

~ ~ bulmuşlardır. Nihayet dört ve _ •• • ık:ıınuı ayda 800 ıÜ geçruiyen sı~ 
Y" ile nakledilmiyeoolttiı·. ya beş gün sürecek olan tahmil tabkem bolge De aatıuun k~ b·r .tu .. 

1 

lkr.a.miye Jrnzanan numa.ralar işini müteakip gemiler lstmıbu_ • dil İngJiyJer r.h•:ıe ·a)ded 
akşam saat l 9.30 da ajans ha _ la dönooe.'!tlerdir4 Bu meyanda gı er buna muka:b:J. İn.gfüz kaıı.: 
~--'erini ü"~"-:p ........ ~~neee1ı: c::?; •. ı....J.: ıf -uc.ı.li t;QLJU 'IJ!'>U"'4U ~_,u Hayriyeniıl Vıa.rdal 11Ja _ eaı tanrfı 1 incide _ ının atla olduğunu ili:.v e 
tir. Pllnl ile Etibanka. ait dört \•a_ IBcriin 14 (A.A.) - Ahrıan ordu_ lardı. 1941 de 'şleı:· aeg 

~ da limanımıza ge'lecekier - laı·ı b~kumandnnlıgı Novorosisk Almanyanı.n ıkars•..3ına ~------•il>Jll'C---------

Baz4 ithal mallarımı 
reni kar badle~i 

Yeni teşekkül eden cam_ sie 
caciye ve kinıyeYi :maddeler :it.. 
lhalatcılan birliği Jile motörlll ye 
motörsüz na.kil vasıtnlan bir _ 
iliğinin memlekete ıithal ettik _ 
leri malların lir !hadleri Tıica _ 
ret Veki.leti ıtara&ndan tesbit 
edibniştıir. 

'i'esbit edilen bu yeni !kir had 
leri 15 1Dylü1 en BOnra gümrük_ 
ten çıkacak manar üzerine tat_ 
bik ıedileoelrtir. 

Caddede sızan adam 
Tekırdağlı Mehmet Can ismin 

de biri evvelkı gece Beyoğlunda 
muhte1ıf mahaUerde bir hayli 
r.akı içtıltten sonra adamakıllı 
sarllo=-? olmuş ve Ağacamiinin 
biraz alt tarnfmda -düş rek sız_ 
mıştır. Kendisini takıp etmekte 
olan açıkgöz sabıkalılardan Ab_ 
dullab bu fırsatı kaçırmak iste. 
memiş . .sı !'.l.1 \\·aziyette olan 
Mehmedin yanına yaklaşarak 
ce'ketin · cıkarmış ve tam kaça _ 
cağı zaman görenler tarafmdan 
ynkalanm1ştfr. 

Kalay kaçırıyordu 
Kiiçük,pamrda Kutueularda 

64 numarada kalaycılık yapan 
Yontofun .dükkanında çırak :Mo 
iiz dlin dükkandan 13 kilo kalay 
ık rırkcn yakalanmıstıır. 

dir. __ harp bmanınm zaptı ıçin cereyan e_ I hava ıkuv-ve+~e lhem~ n ıh 
~........... den ruuhnrebeler !h kkında ğıdaki ~aklnşan bir dfu:ınan ıt 

Vali Ankaraya 9itti 
Mahalli ekmek ihtiyaçlanmn 

temini için hububat milbayaası 
hususunda Vekiller Hey'eli ka_ 
rarile belediyelere saliUıiy& :ve_ 
rildiği malü.mdur. Fakat bu işin 
ne suretle yapılacağına dair o. 
le.o. hli!ma.tname henüz vilô.ye.. 
te gelmemiştir. Dün ak&amki 
trenle A:nkaraya gitmi3 olan 
İstanbul Valisi Doktor Liıtfi 
Kırdar Ankarada icap ede.o ma 
kamlarla. temasa ~ek .sure_ 
tile bu m.eiicle hakkında da i.za. 
hat alacaktır. Ankarada bir kaq 
gün kalacak olan \'nlinın 1.stan_ 
bula avdetini ;müteakip müba _ 
yaa işi üzerinde ioe.p eden ka _ 
l"drlar alınacaktır. 

Kurıun hırsızı 
Meşhur sabıkalılardan Celil 

dün Osküdarda Ahmediye cad_ 
desinde eVkaf.ı ait bir ıimaretha 
nenin kurşunlarını ça.larke.n ya_ 
kalanmış ve polise teslim edil _ 
miştir. 

Bir vurguncu yakatandı 
Zindan.kapıda Nalburcular cad 

desinde 370 numarada ticaret 
yapan Fuat .süzerin yfikEek fi _ 
yatla dolap teli sattığı haber a._ 
ilınmı~ ve kendisi cürmümeşhutl 
halinde yakalanarak Milli Ko _ 
runma ma.hkemesiDe verilmiş _ 
tir. 

nıhııi tcblıfi neşrctmiştır: Sov~>et Rusy.·ı. de- su on Uç 
!Esfr ayısı ile gan.meUerin miktıı_ ıluu~da Almanya iL g. .rt"' 

rı başlmmımdnnlık tarafından 8 ve ye ıkarşı hava ıfaıiluyetini 'kati 0 • 

9 'Eyiul 1942 de neşredilen teblı{llcr_ J..arak .kaybetti. ıUiğ~ tar ıl 
de gi.ısterılen raknmiara nisbctlc art B:rleşik Aıınerikı:. da hart> .,ı· 
mıştır. 21 Ağustortau ıı EylCıle ka_ ılince hava müvuzene:.i tnınııtrı1 • 
dar duşmanm kayıpl~ı 'Pek DJ.'lr ol_ le altıüst olmuştur.Geçen gün b t 
ducu için 10.500 esir ıılmmıştır, lki JeşJc Amerikanın ayda tay ' r 
zırhlı tren, 16 tank, 184 kamyon, bir :inşa.atını !:.'000 olaı-ıı.ıı: t 1 

çok agır ı.: fJ hııfif pıyııde lfı.hları ve e1m:ştik. Sonradan, resmi -.• · 
muhım mıktardıı bnşkn.ıhaıı> mn1zc_ ilBTdan öğreadik .\ı:i bu sa) ı g 
mcsi ıgtin:ım veya tıılıı'ip edilmıştır. çen y 5{l30 i bttimuştur. Jlll 
Topçuınuzun a ile 6 gemi batırıl_ miktarn hJtta lngiltf.>re <le 
mıştır, A\TU.pa tezgfilılanrun bug·1nk\I 

RUS TESLICI dar durumda "\'e bugünkü şcrı:ı t 
Moskoı.:a 14 (A.A.) - Sovyet tcb_ altmda cıde etme-len ımk.ı.ı. 

dır . ligine ek: 
Stalingrad etraunda şiddetli mu _ 

hnrebcler cereyan etmektedir. Al _ 
mnnlnr, 'bır çok hucuıtµıır yapmış _ 
Jıır~a da epsi de püsküı1.ülmU.-iür. 

Bir ke ımde Alınanlnr, fü~rlemege 
muvaffı;ı:k olanık meskün <bir mnluıl_ 
li e' eçırm. lerdir. 

SOVVET MUKAVEMETi 

Moskova 14 (A.A.) - Sta ngrıı _ 
dın kapıları ona de sonunn kadar 
dayanma"a anUCI ne nzmetmi olıın 
Sovyet kıt'al:ın, bır imha muh re _ 
bcsı halını almış olan muaZl!:mn 3 _ 

vaşda Von Boc.-k'un bütlm kuvvetle_ 
Tine kar!)ı koymaktadırlar, 

V lga uzcrinic miıdafıler, uç hof_ 
tııdnnben m4ka cmct ctmektediı'ler. 

Şl'hrin ~tısında ve cenup batısın_ 
da Almanlorm K vis şeld ndeki hü_ 
cumları du!imanı L::>n hafta içinde 
şehre yııkfaı'rtırnuştır, 

" 1 ucaklayınca içeri soktular. Bı 

Vakıa tayyar'e bu harpte k • 
di başına netic..., almay .ı. m l 
dir olamadı. ~'akat hava h k • 
yetinin nisbetsiz bir suıett t>ı 
tarafta bulunuşu nı ticeyi l , 
k'm tarafın lehine .çok çnbuk tı 
min etti. F-0lonya harbı. :'7 
v: ç, Hollanda, hatta Fr 
harı leri hep havahrda kn1 

larak Alman hakimiy t n • 
1 mm edilmesınden dolayı · d 

hafuı ·ç:ooe <Qsfiye dildı. 
B'r taraftan Mh!.tefıllf 

düşmanlarından f:ızla tav' ı 
yapmaları, diğer tar-aftan 
m:ı..nla.r:ın, İ1ıgilizleı den çoh 
la ve bilhassa şaı·k e<·p 
:zayiata mnruz kalması nı 
deki birkaç ay ir·nrle. heı 
cek ynz, Avrupa hava r ~ 
büyük değişikliklere sebep J ı· 
caktır. \ 

BEHÇ}~ .. Af'. 

RARI rnz smıra Ferhad kend· · 1i ge .., • 
niş pencereleri demir parmak - U" eg e cesı 
lıklı 'büyük bir salonda buldu. Sun.diye Plaj Gazi" ~ --

- Azizim N b, şu siz.in Fa 
kiriniz sahiden münasebetsiı 
herif. .. Şuna söyleyin de beni 
rahat bıra1rnm Şöyle bulun _ 
duğum yerden etrafı seyreı _ 
mekle vakıt geçiriyorum. Hem 
beni b1r .otomobil gezintisine çı 
kET.Iyorsunuz. Nizam hükömet_ 
leri topraklarında seyahat etti_ 
riyorsunuz. ıaem de u manzara 
dan !istifade etmeme, tue 
hm·nyı almak, gökyüzünün saf 
mairğinden zevkiyap orma.k, si_ 
'Zi seyretmeme, hele şu ya.mm_ 
dald tazınl.n çamurlu kellesi!li 
görmeme m ydan vermiyor81l _ 
nuz. Böyle dostluk mu olur? 

Maksvel de Nebab Ferha_ 
dı git ·çe artan bir saskınlıkla 
dinlediler .. Ncba.bın mütcassıp, 
gôzü kanlı cürüm ortağı da e _ 
fendi ı;un ne emredeceğini bek.. 
liyardu. De:vletürraiy hafifçe o_ 
ımizlaruıı kaldırarak Fakire 
emretti: 

- Bırak Mahir~ zaten pi .. 
dik artık ... 

Sanrn Ferhada dönere1r: 
- Sen de sesini kes!. Anla • 

ş ldı mı? 
Dedi. Ferhad yine ayni saf • 

fct ve neş'e ile: 
~ Ben zaten sizden konuş .. 

mak değil, €:traf1 seyretmek ia _ 
tediğimi anlattım. Seyr tmek ;_ 

Bu salon yalnız penceredt'n gi _ 19 '9 00 cmnartesi ak r ı 
ren mehtabın ışığile aydınlanı _ ~ lay Erenköy şubesi ta 

ç.in susmak 13.zım.. yordu. dın mevsbnin son kır cğlcı 
- İstediğin kadar seyret. Bu · Hayri Senk'in küçük oğlu a_ tertip olunmuştur. 

gece gördüklerini yarın gooe yağa kalktı. Sağa sola bakındı. v ete ve Akrobatik nu 1 
göremiyeoeksin._ ı ·ıA Sa · tl ~ ,. Yürüdü; bem ayaklnn hem de :ra!ar, ı ·eten n rnr 1 

Nebab bu karanlık ıı;e mel'un N · 1 elleri serbesttL Onun da, pren urcttınııı son eser eri tr'l 
bir maksatla söylenen sözlere · d h k ı. ti d•r sesin de elindeki bağlar kesil . mer~yı . a a ço 11.ıyıne en · 
acı bir alay gülüşü de ilave et_ miRti. r elikn "nında geni" bir mektedır. 
ti. Yanındaki Maksvel'e baktı. J~ o " --------......--
Sonra makineyi tekrar hareke_ divanda yatıyordu. stünde, ""'" ____ ...., ___ , ___ ""lllııı 
te getirerek ltoca sahra• iç' de be~ er, örtüler alınmıstJ. Ağır r 
ayni sür'atle !iiriltmeğe baŞla _ ağır kendine geliyoı du .. Ferhad 
dı. Yol uzun bir sa.huda bir u_ açık bir pencere kenım.ndnki 

TAl<V)M 

yu takip ediyor, sonra bir sahL divan üstünde yatan g~nr kıza 
le cıkıyordu. ynklaım. Yav sca seslendi: 

Nihayet bir tepeye • çıktılar. - Melika, Melika 
Buradan gecenin ikaranhğında Genç kız titreye!l bir seec: 
Bogalat dağlarının zayıf ve u _ - Efendim diye cevap ve 
zun gölgeleri, ve Rruna.ôor di. 
prensliği Tabun görüııilyordu. Salonda mehtaptan ~)ta ı _ 
Tabun'un bazı sakinleri henüz §lk fOktu, hic bir ses işitilıni 
ışıklarını söndürmeınişler, ya - yordu. Ferhad etrafına bakındı 
hut yenid~ yakmışlardı. Salonun nihayeti dh anlarla dö 
. Otom~bil, Nebab_ ta.rafından .şeli idi Şark usulünde 1111 Iar, 
idare edilen bcldeyı . çepçevre iskemleler, sedefli mobilynla 
d~laştı~ sonra lbir ıta~ ve halılar Ta nihayette iki .ka 
yuks~ ~maların toplanrlı~ bır pı vardı. Tabii ikisl de kapalı i. 
saha. onunde yavaşladı. Ora n di ve mutlaka kilitli idi 
bir?en ısol~ .sa~~· Blo~ab a - ç Ferhad bu kapıların ~ılabi 
laril~ ç~~Jı ~ze.1 bır vol n lip a<'ılanuyacağını tecriibe -
ıgeçtı: B~yu.k bır bahçe ~ap bile kınadı. '!eye yararlı. 
dan ıçen gırdı. Sonra bır a Düşman icap edeı tedbir.leri al 1 
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AEO 'E BEDELi 
Tllrklye- Ecn b 

ya saptı. l bil. · ... p mamış o a ır mır encerele _ Senelik 
Orada hemen uşaklar, bade _ rin ö eki demir parmaklık e Ayı k 

1400 Kr. 2700 ı<r 

~~ler ko tıc- ul Bıın1 rdan ları da tecrübeye kalkmadı. 13 Aylık 
dort tane<:' la M lı~ayı (Ar.kası \'!lt) 1 ... :!-. ... Y .. ı.ık _________ _ 

750 .. 14!'>0 • 
400 .. soo JI 

150 ._ 



lan aylarca ıa.rkasından <.~k:ar
:mr..z, .ç ca da götürüp ~a
m ı:ı.ırc:ıy.a. wrnıcz, ocağa atıp 
• mrdı. H c suyu, sabunu h ç 
SC\'lneZ, yıbnmn;ktan hiç h -
l ; Sıoo.k, ılık veya soğ , 
her tı.irlü sudan flooa halde L:r
kermiş. 

Butün ramazan konağında 
yatıp kal.ktıgı, yeyıp etiği bel -
t:ı.şi muh..:plerinden zengın lbtr 
d0$tu lbT gün kend'..sme; 

- Bu akşam, der, hr..mıınıı 
yaktırdım. Sen de bir sudan g ç, 
Jıafillcrsin ! 

Baba erenler bu tckliftı n biç 
memnun oln az, y.üzi.inü tburuş
tuıarak cevap vonr: 

- Yooo?.. Erenler, 'Cena':bı
'1 b zı bn.lç ktmı 'halk buyur· 
du. Ö) le su ile .yn 1~ pek 
gchncz; on:ro !:!'.1.lıveririz ... 

TİRYAL\11 

zamrs 
Ye .- B=>ş tarafı 1 ır.clde - l Amavutlu'k gibi iilkclcr de müs
t 111 kuıulncak olan .} rıl nizcr-m 

1 

t ... '1 olacaklar. 
V'l'\t Jli nd k' lra Yat s ımn tÇ'. t? 0 • Bu iki büyük tuıuını1 harpten 

t(' h~: obnn.'k_:C . kü rnfit- sonra artık ycryüziinde eski 
~ Jt "'r bu un ,u du manı 1n- ı ~ıbus empe.ı:y.alizm le ıkapita
lıf en~. ~lup olmasın-a -ça- ı lıaı1in hükmü olamaz ve o:lıımı-

)U,a.k ıçındır. · . 
Biz b r ~ktır d . Fakr.ct: asıl tchlıkc 

8E>tı r' u mer. ve mu.l r sıya- yüksek rklnr ::ı yiiksek ohnndık-
d 'ti nut l " u C\ 1 c 11 e Vahı- larını zann .. tikleri ı.rltlan !abri
l ~ n ve 1Janıad Fl" d n tuttuk- ka:lr.rn. ip~· ni madjc hazırlamn
rekeirı:nlıs \ .! .c ,u. h • 1l h:ı.- ğ ahkum tmcl ı ini :ı.<;tedik~ 
. , ~? zaten goıım\l9"'tuk.l3ugun !er ndedrr ıı..., bütün hür •e -şe
k 1.. ara;:aı l'cl .ı Jc Başve 1 ref1 insanlar bu .f t:i .akıb.c:.-tten 
nı vw ve Anuı al Darlan ny- kurtuh:ı~ çin urlu ıb'..r .su
'Y J F~ ,J k b yuk b..r m1k- ret.tc pek ~ok gayret ctmclidh~. 
lar • ns.ıJa tatbik edıyor- S h" N . lı 1~,.ııı • UJ> 1 ura ,, '...ıw 

re ~"iı y 1 bir 
aarf z 

- Baı tarafı 1 ınc•dc -

:l!Çlll • net 

ı ~ndeu 20 d kıka s erılmı.} _ 

R~i Teol tı 

-------~ruc-----

ZİJ t 
- Baş tarafı 1 ınclde -

cbbuslcrınd bulunm u . Knıv..ı _ 

zörlcr ve muh lpl ti n m , ckkcp 8 

h rp bil'lıgı bu h r 

m lerdir. [' 

'tlr. 

----~uıc~----

iralerine gidecek 
oJan mebuslara 

direktif vardi 
Sofya l4 ( 1'..A.) - P. lfimento_ 

da .i c. rlyet gr 

tıfl ri vermi. • 
Bulgarıstanda lkt satır O?rU~clcr 1 
Soıya H (A.A) - Bu. nr mnli 

fk'ti at namlı • ncl.ı b yu .. b r fan _ 
'lıyet göze çarpm k\adrr. Bu fnJliyct 
sonbahara kndar "Sfırecckttr. 

Sofyanm doğru hnb'cr n1an mnlıfil 
terinden oğrenild .ne gorc !Bul a _ 
rıst.nnla Fınlanda ara mda yeni tı _ 
carct anlnsma arı y:rpmnk nınk ::ıdı_ 
ıc yakmda muzakcre1crc ~lana -ı 
ca'ktır. 
Dığ~ t raftan Almfn mılli 'tktis:'lt 

nazırlığı mu. le arı doktor L:ınd~
ba.,nın reı<lığıııae 'bulunan rcsmf 
bır hey".etin .önümüzdeki .ey bnşında 
Sofyaya gehncsı bck.lcnmckt.cdır. Bu 
hey'ct Bulg rlstnnla Mmany.a .aTa _ 
sında 6 aylık bir tediye anlaşm:ısı 

• p.ıc:ıktır. 

Romanya ıle Bulgorisl n .e ırnia 
htlftalard'Rt'lbeTJ ac\ Hm eden ti :ret 
miizakeıelerı sonn enni.ş ve anlas_ 
mnlaT bu sabah ım7~ •anmı$tır. 

Dfğt?r rı:d'tan bır 1Bulgnr tietn'Cl 
hey'ctinin TurkiYeye gittığı haber" 
verılmcktedır. Başka bir he3'ct de 
yakında ıtaly:ıytı gidecektir. 

ma 
Stalingratla 
i!erliyoı· ar 

r 

~--------------1!!!111~----------

yo ile 
a 

a ane'yi 
şlıyor 

ar 
r 

tle 

'Rei i Mo.,yo 
Mosyo Y.ma cy'ın Mar~l iPeten e yollndıklaı:ı 

meb'us ve fıy n liznlar.ı 

rdır. Vı~l 'tnıkü_ 

A er'k a ha~ pola s· e!inin 
y"zd e li b"ri f 

I 

B. Britanya ile R sya birleşik 
rikadan lazla istihsalde 

h !mı-
4-ClJ n .Hint i 

na ~ımş 

martcz1 gumi Buna uze ine mUtttı _ 
'f tan relen taraiımlım 'Y p lan 
tnarnı:z bu bol clere 'Şimd e k dar 
yapılan akınların 'en e. sinı t • 
kil ~mı ır. :Su tııarrtız esnasındn 

26 ton bomb. 28 bm ob ve Ii ek 
utılmış, 17 J .. pon tuyyaresi yerde 
'tahrıp olunmu . uçuş 'J)lSti bomba _ 
lıırla delık da' ik 1edilmı tır. 

ı 

eGa 
J 
1 

8 sın tQplnntısmrla bir 
nutuı· ti5yledi 

Beyrut 14 ~.A.) - General D~ 
Gaull burada ba ın wpl ıtısında stız 

öylcycrek dem~tir kı: 

e:Almam ve milttciiklerı m <Ylup 
ecUJmcı t:iler.dır. Hcnuz kU\"\! tll hii~ 
.cumlnr yi!_pacak JnıdrcUedil'kr. 'Fa _ 
kat .ıkı senedenber.i ~pbklnrı buyuk 
.:gayr.etlere Tnirnen o r-k h nuz ta 
arruza u.Çram mıştır ve bu durumun 
gerek 'mdj gerek Jleridr actı cgı_ 

ni tnhmin ettiren bir sebep 'J'"Oktur. 
Savaşan Frnnsn ger~ek duızya için 
itttfak muabc::leleriııe <Sad katın tim 
:salıdtr. V:c bize zafer h kkında te _ 
minııt ver o kiy.a eti muh !aza c_ 
decekt!r.-. 

-----.awc----

Tl 

mi dı? 

d ir 

ıııı 

ını 

Esasen mesele şiadetli yağ 
murnn sel hu-ule getırmcsino.·n 
ziyade fazla yağmur y .. rund D 

1zmite bıldımn yağmış olma _ 
dır. Demek oluyor ki memk''- +. 
w nlradar çok bıldırcın var.dı. • 
tnbınt bizlcrın gD,yrCUiizlik ve 
ihmalimizle alay etler gibi hız.. 
hen bır yağmurla bunları e_ 
hıılcrimizc ya~dınyor ve sı::;ka 
bır pilıcın doksan kuruşa. e.lı 
namadığı bir zamanda: 

- Siz icinde yru adı"'ınız bol. 
luğun kndir ve kıynıt>tinı bilnu. 
yorsunuz! diyerek şeh rlerını . 
VL', ıkasabalnrımıza bıldırf. rn 
,Y.a<'Ydfrıyor. 

.Bu gid".,le ister mis;n;z, gll 
nün birinde mesela ta .şan veya 
balık y~ösın. 

Bir numaralı Cihan Harhın_ 
de Aıı ustury.'.llıhı.nn tatlı su ba_ 
ll.kl rını "buzlar arasına kov k 
açlıktan U\Ta.tlan rnemlek t'' 
r ne göndcrdikler nı gdıtler..mle 
-gt>rmÜŞ lmlL"tml. 

Aradan Ç('yrek asır geç ık. 
ten sonra bir tnrııftnn: 

- Tavuk pahalı, et a• 'Ş pa 
hasına! d ye "il~ıyet edıo d r 
du "umuz bir sır .. da hırl<>rı 
mıze nefis ve semız bıldırcmlru 
yağıyor. 

l3cll\i icimizde bunu da k +f 
gonne,Sip bıldırcınların yo tı'l 
mm; \'e k bap edilmi,, b"r hald 
yru1mnsını bek1iyenler bulun 
bılir. 

Lfı.fın kısası ~urla ka.n 

Bl .... ı·ngı·ı·z şık bıldırcın ya.g n bir ~f'm!t" 
~ l kertin et sıkıntısı çekmesin 

kendi ruılıyamıyo 

gazetesınegöre ______ _ 

• -
(A.A.) - T mes, Al _ 

mmılann mUttcfıkler c ayrı mua 
mclc yaptı ını bclirtm k tr Hıt -
1: r kend nı bu A vru. ord~u~ 

u 

tizar de · es· 
- :ıı t:ıl".afı 1 lnı:. cıc -

c;ok dam alışkındır. Fakat n" 
de yapılsa, kışın, hoyrat v 
murt,gan çehresiyle ola a~rı ı l
m:ıdıfrını en y,nkın tarılı d 
bat etmıştir. Binabir':n, cı, 

~cnı Ch rlmagne'i zmmed yor. Bu 
~ b;.ncı ı, t lanı t:tph Almanbr_ re kad ;r nüfuz eden soğukların 
lıı aynı ccı; ıyede .Avrupa ılnr n znri muhanlıe atalet ve re!h.::ı\., t v 
le bakılı~or. H lbu~. \lmaeya hesa - eğinde süı 1ıe yoktur. 1 
bına lnlarda ve tatıı ı <1farda ça _ ıpaldir, y·ne hareket seı 

ışan bir m ıyon yab. nl't ~i l k nılınooya kadar. ı,u\•v 
m<.'tl, Almm rdan a; ı tns:ın ceımı TUmal tercih edilecek VC' c 
ntlcrıne mensup kım lcr olarnlt 1.c l l tab a·· J+-- 1 . 
] k . edil t d" - ı ıcn e ~y U7.e wııe erı • ı ı r:ıeı;: c ır. . . 

Al b k 1 d 
.,,,~ huri gorille k ve Mıs1r h<t • 

Kil :ı ·a m:ın a ç.....,.an er bcl 1m . 
kek k d F.r 

. çil . Al - ,ş tm ek ıstenccektır. 
ve a ın ansız crm 

"men k dın \c rkekl ı ı milnase : İntizar, müd faa imkan! ıı 
betlcriruı bir cına..veı ,gozile bakıl _ h!lzırlar. Taarruz ordusu, hat 

......... .., ...... -gas a 
1 

- Bı:ı tiırafı '1 tnı:lcte -

.fakı,y ti: .adanın icine doğru 

Hcrlemclctedi.ıier. 
j - Tann rive yol..ı 

Do..,au scfcıimn ba lan , cm " 
er plfiruru muayyen 
tırmı tı. B"r kere da 

lm s oluyor kı, h rb n < 
den ba alınamı)an cc 
~ · vardır VJ:! en esaslı b ı 
11 da hü ·mü, mabd·ıt bir 
re ... etin car dir: "Evdeki h 
c rsıda geçmez!". 

A.nı::lo - Sak on filemi, badıre
ye atıldığı giindenbcri vP h 
her bb1gcde yenilgikre u-r -
mıştır, cephelcnndckı bosl kl:ı.

rı k pama.k i ·n, ilk önce., z 
ua mu ıtactır. Avrup ... yak 

üzerinde bulwıan Mc vatannn.a 
dün sa:bah erkenden Andr.<ba is
t met.ııdc iletley n ıltri uıı

- surlarımız ta fınd n u o-al edıl
miştir. 

ki d""v ç rpışmala.rı, An ı 1 

&ı.ı.sonLaııı. d" rt yıllık ıfi pı ,..
ramhrı ı gero kleştiıın k f :ı ........ .._... 
tı verebil r. 

J ponyanın harbe kansın 
le Jıl n ;r h , b r yand 

'r ed lmektedir. Brit 
-..ı mtl nme dir. Sil\ ev 

.zorl ı tehlıkcslılin l it 
n geçmek ı ·n, Ameri an ku 

erı de tısır:ı aknra.h"tad.ırlar 

sevclt, büyük luninn doku 
nyda. Avrupa.ya çıkard ğı kuv
v. l erin üc misli .gıb mu.azı:.'I n 
'hır kütlenin yurt d na yollan
(lı mı ifsn cd" or ''.e b. düz ru. 
h d ın b 1ı 

lıvor. ı· 
g"b, A .ı 

mtizar d ı.:re 
r. lil ıkı 
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UZAN: M.S. Karagel TEJ.RiKA 

YÖRÜK 
TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kunıluş tarihi: 1888 - SeMJtayesi: 100.000.000 Türk tirast 

Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve icari her türlü banka muameleleri 
Para blıiktirenlere · 2&800 lira ikramiye veriyor 

"8sıI yarı etti seni? .. Sonra dal yilzillmyun düşerek ynttı. YO
itefi dolu ıkalktm!. Pekata! Ka..- rük Ali, hnmnın.ın iizcrlne çul
pım ~ktün ! . İyi. önüne a.rdr landı. Kremane.y.e durdu. Kam 
na bakmadan ayağa k0Uanağa. Musta.farun kemanede güzel kal
neden ça~cp.yorsun?. 1irısan önü- fil~ vardı. Birdenbire döne
ne ardımı. bakar.. Kalka.mıya- rck. hasmınnı kemane bağuu i
cağını anlarsa ıbiç obnazsa Jm.. ~ girerek dof,frulup kalkı
(>3lll söktüğiyle kalır .. Ve oldu verdi Bu oyunu Yörük Aliye 

Pırlantalı ve etmaıılr saat demek bir kellme ile S 1 N G E R 8 A A T 1 demektir. ÇünkU: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru ftlcm ol:ın Si NGER saaUerınde toplaıımıştır. 

Bunun için: Sanı alacağınız :aıman, tereddüdsüz SINGE~ E-Onti almalısıruı.. Ve saatin tızerindeki 8tNGER 
marka..-nna, müessesemiz.in adresine dikkat etmeniz ıAzımdır. 

Modayı takib eden her asrt kadın için kıymetli ta~larile ve ne!ts işltmelerile hakikaten nazarı dikkM· 
cı:Jbeden boyle bir harikulade Sifll C.ER .saatine sahip olmak tldctfl bi.· sıuıdettir, 

ğ'lı yere toplanıp kalır .. Ha, biııkaç defa yapmıştı. 
seın hemen ayağa kalkma'.k, Bu, kıı.lltış aI!aiurka: güreşte 
kaha:da.yılık göstennek :istedin mahiranedir. Hasım kemanede 
değil mi? 1şfu adama b&yte '9U- bağfamnış dururken alttaki ba
nııtar künteyi.. mm b!raz dönerek iki elini ruu;. 

Si GER Saatim~~:~, g~:e~~k g~~eı Hediyeliktir 
No. 82 _ D. Elmaslı ve 11 pırlantalı 600 lira 

Ziraat Bankasında kumbaralı •e kuınbarasız tasarruf Ms&plarındıl 
en u 50 Uraaı bulunan larn senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa4ıdal0 
plhta göre ik.mmiye dağı.Wacakt.ır. 

No. &e. C. Ek'llaslı ve ortadaki bllyUk olmak u:ıere 11 pırlantalı 700 lira 
No. 82 _ E. Elmaslı ve ortadaki ile kenarlarmdaki büyük olmak üzere 11 pırtant.111 800 rlra 

IBa.k Mollaya, senin del do- mm k6ınane bağı içine sakar ve, 
lu, bozuk düzen halinden lWUI y.an ~ girmiş bir halde 
istifade etmesini bildi.. Ah SC· doğrularak ayağa kalkar. Kara 
ni!. Sende k'afa yok ... Odun gi-- Mustafa, bu, oyununda. muvaf
bi ı,~ yapıyorsun! Hiç ol- fak oluyordu. Yörük Ali, kcımı
mazsa bu kadar çnbuk mağlup neden böyle kalkmazdı. Kema
olmıyaydın.. Biliyordum ki, neyi i~ten budar gıbi sağ eliyle 
Molla, sen yüzde yüz. ha.reaya- gider ve, ıh:ısmın kolwıu içten 
ca.ktı. Fakat bu kadar çabuk ve dı§ta.n tutarak dönüp kal
dcğil ya!. Sen daha Molla.ya kardı. Fakat Kara Mustafa.nuı 
karşı güreş yapacak pehlivan kalkışı Yörük Alininkine naza
değılsin .. Bak, bak Kel Memiş ran daha. tehlikeliydi. Yörük A
o ili senin gibi okkasile, ada- U, bir iki kere Kara Mustafaom 
lesJe gür~şivor. Bak Şahinzade kalkl§lna dik.kat etmemişti. Fa
ye ne vapıyor?.. Tıpkı senin 'kat son kalkışına dikkat etti. 
vaz yetin aynı .. Hiç olmazsa 1 Kh.ra Mustafa, kemaoodon dö
tKcı Mcm'ş, seren gibi deli do- nüp kalka.rken iki aya.klannı bir 
lu d ~il. Nıhayet acemi adam.. biıine bitişik olarak doğruluyor-

No. 112 _ H. E•m•ılı ve ortadaki ile kenarındaki dalı;ı büyük olnıak üzere 11 pırtantıalı 980 lira 

EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTILiDıR .. - ............ ~· !f ...... 1.000 LINıllk 4.oGI u... ~ 1tO ...... • Llllllll .... &.lf9 
DttU<AT: stNGER saatleri ist-> t1ılda valnız l..'minönü merkezindek; mııgazıımııda !<ıtılır. İsUınbulda tJU-

4 • - • ,... • ,. • • • ..... 
bcmiz yoktur.Adre.: SINGER SAAT Mağazaları, lııtanbul, Eminönü No. 8 w 

• • ,.., • 4.000 • -

- . . • . . du. Bu g:ıbi vaziyetler Yörük A
H <LY<li giyin de otur seyret linlıı gözünden kaçmazdı. YörUk 

~u ~nh nzade ile Yörük Aliyi Ali, şöyle bi.r düşündü. Ve, ka
't: hı de Yakacıklı Kel Ha$a- rarını verdL Hasım bir daha kt!
m. Nasıl güreşiyorlar gör!. maneden böyle lcalkarsa onu 

elı;iz denilen oyunla yenecekti. 
Bu, elsiz oyunu. da Yörilk Alinin 

Mustafa tek liı.f etmiyordu. icadıchr.' V~. Kara Mustafa il~ 
.Molla, rahata vannışt.ı. Ark~ güreşti.ğ-i za.mas:ı bu, oyunu icat 
d.ışları v~. k::'~isi bund:ı-n mem etmiştir. Ve, bu oyunun adına 
nundu. Çunırn hasmı ılk elden eski pehlivanlar elsiz derler. 
çıkarmak lazımdı. Kırıcı ve yo-ı Şimdiki pehlivanlaı- ise sıyırtJnıa. 
r u' u güı eşler olac~t.ı. Yö_rü~ tabir ederteır. Bazıları da bud 
Alının babası, sınırlenmıştı. r budaması derler .. Fakat asıl is
Mıılı.~mın böyle ~ola~:~ı~.ta !!le~- mi elsizdir. Yani el dokunmadan 
ıL naan çek lmes ne uzillmu.ştü. demektir. Yörük Ali, bu, oyunu 

Laı' değil. Molla, en müthiş Kara Muırtıaıtlaıun vaziyeti:Dıe gö
b.ı hasımdı. O, şimdiden raha- re hemen icat etmiştir. H~r ne 
ta. vaı nııştJ. Yörük Ali. babire hal ise, SJıf'.UJ geldiği RJn8ll bu, 
t;arpı-.;ıyoırlu. Yanında bulwıan oyunu tarif ıedeceğim. Ve, Yö
Cızg:ır.ı: rük Alinin Kara MusWayı bu, 

- CJ3la !. 1.ş fena.!. Molla, ya- oyuna nasıl getirdiğini böstere 
kasnı kurtardı. lf ı.rm oğfa.n ceğim. İşi;n garibi şudur ki, Yö
dülı:ı hala çalışıyor .. Şu, Molla rük Ali, bu oyunwı mu~a.bili .. i 
<;.ıı...ık kuıtulma:ına.Jydı. de bulmuştur. gğE'r K·ara Mus· 

l!.vet, avanak Mustafa.. t.afanın kalktığl gibi avatda ka-
H 1 az daha dayanamadı. Deli palı olmadan ve açık olarak kaı
ılımı saldı durdu. Hı<; :'\follaya kta.rsa bir pehliwın, ona Yörük 
boyle güreş y. pılıı mıydı? Kim Alinin elsiz oyunu tatbik oluna
b 1 r ArnaVLıtoğhı ne kadar söy muz .. Yani ovooun karşılı~l, 
Jcnd ve kızdı. kalkarken ayaklari yana ac.;arak 

Muhakknk .. Ha.kikaltn şu kalkm:ııktır. Kara Mustafa ke
Mu,,t ~ ıt deli bir adam. Biraz maneden kolaylıkla ayağa kalk
s.ı.k n güreşse çok iyi bir pehli- tıklan sonra karşı karşıya gel~ 

,,, k d h ·rı <lıler. Güreş yine ayakta devam v. ıı.. r n at ı.1rmuyor erı .. 
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SOLDAN SAGA DOGRU 

1 - Acip şey, 2 - Ekşıdir - S6_ 
zun arkadaşı, 3 - H.ı:ftada bır gün 
tt.>darikı mümkundur - Meşhur bir 
şehir, 4 - Bir ~yın kulpu - Hiızun 

lu, 5 - Gokyiızu, 6 - Otun konser_ 
ve.'li, '7 - Sup - Duadan so11ra ~Y. 
leriz, 8 - Her evde bulunur - the_ 
rinde ~l.ıştııım şoy, 9 - Şoıru: -
Baş k:.aldmm. 

YUKARtoAN AJA.GtVA 

1 - Millete - Pqoirir. ıpticiıd 
maddes.I, 2 - K~in ~1 -
Dede. 3 - lJMmaktan emır - F~n 

takıntısı, 4 - Ziyade - Beı-.ıbeı, 

5 - Genişlik - Yıkıwılnn yf'l 1 6 -
.Meşhur her kaı..t, 7 - Şahıs :ııamirt, 

kadın, 8 - Hürmet - Halk, fi -
Uzıınmakten emir - Bir nota. 

- Dünkü bolıneMnıa halli -
123456789 

A k 1 h 
• l B DiKKAT: HC$;ıplarındaki l'll alar bir sene içinde 50 liradan aŞ1ll1 

n ara n ısar ar aş düşmiyenkre ikramiye çıktığı tak lıı-de % 20 fnzlasiyle verilec-ektlr. 

Müdürlüğünden.; Karalar ...ae dört aeta ıı aıan, u Bamsa, ıı _.. 
1 - Sarıyııka tuzlasında 17459 lira 40 kuruştan ibaret keşıf bedelli bir lüJ ve 1l Biriaclkanun tarihlerinde 09kileoMtR. 

memur ve bir arıban:ı ev• Inş:ıatı kapalı zarna eksılt.meye konulmuştur. 11••••••••••••••••••••••••••" 
2 - K:ıpalı zarf eksıltme:;ıne 24/9/942 Perşembe gunu saat 15 de Baı-

mudurhiğumlizde toplanacak komisyonda ıcra edılecektır, 
3 - Keşi! evrakı Baş müdürluğiimüzde inşaat kontroUuitJnda ve u-

Jlıum mudurlutumüzde inşııat şubesinden ahnabılir, 

4 - Muvakkat tominat ı310 liradır. 
5 - lsteklılerin nsgart on bin liralık ~ yaptıklanna dair vesikaları

nı eksiltme tarihinden seki1 (Ün evveline kadar umum mudiırhiğÜmi.ız in
şaat şubesine vermeleri ve oradan fenni ehlıyet vesıkıısı almaları lıhımdır. 

6 - isteklılerin kapalı zarf teklif mektuplarım eksilt.me günü belh 
saatten bir sı.at f'VVeline kadar baf rni.ıdürluğumuzde komisyon başkanlı -
~ veı·melerı ve posbdnki geci~Jer kabul edilmıyeeegt ıllln olunur. 

•7638-9706> 

Urfa Na/la Müdürlllğilnd~n 
1 - Yapılacnk iş; 

Akçakale eümr\ik muha.faıa böltik 8imtsı Uzıe.rıne kat ıllv•i olup 
kapalı zarf uııu.liyle eksiltme,ye konulmuşUJr. 

2 - Keşif bedeli "184iJl" lira '"'7,, kur~ Ye JY141V&kitat teminat 
"1886,, lira "90,, kuru~ur. 

3 - İhalt' 21.9.942 tarihine tt'sadi.H eden pa:utrtM gttnu ıaat 11 
de Urln Natın MüdUrl\ii'ü Gdasında mutef.ekkil koJClsyonca yapılacaktır. 

4 - Bu işe aıt eYtak fW\la.ni.&r: 
A - Proje-, 
B - Metraj cet.veli, 
C - Sılsilei fillt cet.eli, 
D - Ke,if ltuıt.a cetveli, 

Yozgat Na/la Müdürlüğündf!n 

Açık Eksiltme Usulü ile ilan 
1 - Yozgat - Yerkoy yolunun et -r ~O : 6 -r 910 uncu kıloın~ 

ri arasında 75703 lira 78 •kuruş 'k~ifli Varynnt ~c ve imnlntı sınıııYe'I 
talip zuhur etmedi~ınden 20 gun mUddetlc açık eksiltmeye kımmUiııı' 

2 - Bu işe ait evrak şunlard.ı.r: 

A - Eksiltme :ıartnamesı, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nntıa Weri Gt-nel şartname3i. 
D - Şose ve kopruler fennt şaı·lnamesi, 
E - Metraj, ketif hullısası, seri doprt ve p;·oje. 
istekliler Yoıgat nafiasında bu evrak ~ şartnameleri her ,tJ' 

görebilirler. 
3 - Ek.<ıiltme 17.9.942 tarih ve f;aat 15 de Vilayet Daimt Enr.!tı1'' 

nlnde yoıpılacakbr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iateltliierin 
muvakkat teminat vermeleri ve bundan başka 
bulunmaları lıizımdır: 

r~5 
5035 lira 19 kU r 
~ğıdakl v~ikı 11' 

A - En v. 50000 liralık yol {f\Şa&tı yapmış bulunmll.91, 
B - 1rış..ıatın mettuliye\i !enniyesıni tekefful etmı:ı bır 

veya fen memuru imtitıanını taahhılt etm~i. 
C - ihale tarihinden asgarl uç gün evvel müracaatla 

eksiltmeye girebilmelerine dair -vesika alması lcizımdır. 

E .- Hu.ust fenni ,.rtnMne, , al if 1'T J. .,,., 
F - Kapalı z.arl u.uliyle eka\lime tartnameııi1 ırı8BT Y e«I l İ 
G - Bayındırlık İşlE'ri Genel şartnamesi, lstanbul Akfl.,Sjm kız sa11at 
H - Yapı işleri umumt fenni ~.ı.mesl, Y- fi 
ı - Nukav~ projesi, okulıı MüdürlilğiJndl 
' - 1h2.arat ~dd liatesi. "ıa Talebe kaydına başlanmıştır. Hergun okul ıdare~ne 9 dan 17 Y~ 
5 - t&tiyenl.ec bu f'Vrakı Urla Nntia MUdtirluıtıııde, gorebılirlf'r. dar nıüracaat. Cagnlc:ızlu; Tel: 21083 •91193> .J" 

6 - Eksiltmeye 1't!rak eck'bilmek ic;in talıpleon ~na~ bir kalP.rrıee -----_;_-~_.:;..----...,..--------------
on bin liralık bİIWl iŞ!ni taahhüt ve ikmal Nmirş bulur.tnldı J6zımdır. 

7 - ısı:eokliler Jha~ taıihinden en az Uç gun evvelme kaıdar vılı1yet 
makanwna müra~Ua alacakhırı chlıyet v.tkaaını, ~emmat mektup 
Vf'ya mekbuzunu ve 942 senesi~e nit Ti~et Odası vesıkasile t.eklit 
ınektuplaruıı havj ve 2490 sayı.h kanun\Ul tarifatı dnbilındc hozırlcya 

cakhırı 1.arOarmı ihale gaaiinden bir saat evHlinE' 'luıuar meklıuz 

mukabilinck komisyon rejı;litine• vı·rmiş bulunmı.:lı.ıı ~mıdır. (9490) 

Üniversite Rektörlüğünden 
Edebiyat Fnki.iltesirıde Ar.ıp ve Fars filolojisi doçentligi ncıktıf· O 

imtıhan)arı 14/Xl/942 Cumartesi güııu yapılacalttır. Namzetlerin b\ uırıll 
ten bir hafta t\'Vel tnlerini vermı~ olmaları Ifıı:ımdır istcklilenn sıtıll 
raporu, nüfus kagıdı örnegi He ilmi hüviyetini göste~ir ı, 1 «fişler t~,; 
işleri kaleminden istı:ne{ckUr.> Ve 5 !otogı·afı ıle 9/Xl/942 tarihine 1'•

1 

Rt•ktorluğe l.ı.ış 'urmaınrı. (9934) .J' 

-----~-----------~------~--.............-
Derk<·n Yöriik Alinin birden- etnıeğe başındı. Yörük Ali, ~ok 

b c Kar,ı Muslufnyı aldığı gi - a.<;ık ve serbest güreşiyordu. 
b götiırdüğii görüldii. Hayli Hasmının karşısında dimdik du
b r ~.ıpraz toplamış sürüyordu. r~yo~~ toplanma.ğa lüzum bile 

1 AD , 1 Y AMA Nfii 
2 S 'A N} llYI E 8 .AI L 
3lK'mlAIKt•1R 10\TIA 
4 EIŞIYrAJiıllAITlOI• 
S'ıRI E \El• . A S •RE 
6 • 'AITIA 8 1 L ı•fR ,r GOz Tabibi 

DR. NAzMt AZİZ SELCE...~ 
Haseki Buz:.!ahue!li 09& ™ri?91lfıJJ , 

---.. Malatya Valiliğinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş l\1'ıhı~yndoır> İnderesinc knd::ır yApııııcıı1' 

J\.<.:.r.ı. Mustafa, tehlikeyi an. goırmuyordu. ~a .. Musta.f~, 
h.dı. Derhal çaprazdan sıynla -

1 
hasmından Yl~~ ı<;ın -ham .. e 

r k ha-;mının aJUna )attı. l{a- 'y.apm~ktan çekınıyo~du. Bu, gu
ra • 1 u. ta.fa, kurnaz adamdı. ~ş böyle 00\Tam ooıp gıderken 
H. "On , onu bir t hlikeye düşü- bırde~ ~p~nn .. l!,z~ H~anı a
J'( ılıdı. Bunu anladığındn.ı lıp sürdugu g?."lldu.. Çıngene 
?.< ı l 111.r<.ı<lı. Vaktinde ve tam Şopar, gayet guzel bir Qapr~ 

7JOIM!•IDI l ı M ! AIG-1 
8 RlEIS ETNT•IR:AIM 
9 UIT AIN 1AIN ra R • 

Tavan arasında saklanan 
bırSlZ kadm ,,, yeı .ııu lıenıt:n sıyrılıp alta dliı: t~p}amı..,.tı. Uzwı Hasaa ~~bı.1-

t ü. I .~u Y •rüğ'iin çapra7.J bôy· d~f.pne uçuyordu. Şopar, m~~.ış Kadıköyünde Kur~alıdere_ 
h devam et:m s olsavdı Kara bıı· t.oparla.yış yapnııştı. Bubm de oturan polis memurlarından 
? • ı :.af ayı mphakkak ' maglfıp seyircilerin göz.le~ . Şo~rla U- Rıza evvelki gün ailesi ile be _ 

• ikli 1 zun Hasıanla çevrildı. Çıngen~· raber gezmeğe gitmişliı. Gez _ '.. · . zı 1 nin niyeti kötü idi. Nihayet Şo; 
) oı ıık, sınlma çapı a a tv: hasmına çengeli ~t?tirrlı. mekten dönen aile kapı1arınırı. 

pı ı,ınra k~dar ınip ~ekect>kti ~~~n.n, sırtüstü düşerek mat- önüne gt!ldiği zaman kilitlerinın 
ıı .• ~ ı nı. \ ~ kafasına bu. oyunu 1Cı oldu. Şopar da hasmını or- kırılmış olduğunu görmüşler _ 
kıı. rr.uı:?I u. Be! eket versın tP.h - t:a~an c;ıkamuştı. o da Molla dil'. Hemen evde arama yallan 
J ı.c~ ~;ezen K: ra Mustafa yore ~ibi rahata düşmfüıtii. Yörük A- Rıza tavan ara.~ında Hatice iıüm 
.} tııUE bıılıındu. 1. ~ ann hasmını nasıl yen- li bir kadının saklı olduğunu 
"~mik Alı, hasmını rli..ina Jiği~t Pö~iişU.i. Davulcu Çin- gömıüştür. Hatice çaldığı eşya_ 

al ı .Jı·ı·v derhal ke-.mafleye geneler kudurmuş gibi tokmak, larla b~rabe!· y~k~lanarak poli_ 
gc c' . \'c ya~ .. ~~_z~ğını A vıırup vuruyorlardı. Çünkü Şoparla.ı.·ı se teı;lım odılmıştır. 
h ıe'lcı . ı ~rugun bu a~c.tıy· galip gelmişt:!. . Karne hırsızı çırak 
" nır hasmı altına ~ldıgı za- • ·".'I par, m~e ~ır .wrette .. .. .. . 
ı ı. 'Ik oyuıı.ı gir<'"egi z::ıman meydanı terkcdip çck1ld1. Uzun Kadık?~unde Ciı~hunyet L_ 
ıwu len rdı. Rir iki nefe.~lt>ndik Hasan fena halde bozuldu. Şo- rmı sahıbı Omer dun zabıtaya 
k ı • onra oyunu tazeleı ve o~- para "):eıtllmek istemezdi. Fa.kat mül'!caatla çırağı Se~e~tinin 
d ı <.;Onra yapacn.gın ı ge,erdı. olan olmuştu. Sonra Sopar, e;,;- 62 kıloluk ekmek kauıesını <:& _ 

) ük Ali, yan kazığından ki Şopar değNdi. Büsbütü:ı peh: 1 
lara.k ka<:tığı.nı bildi~i~tir. Sey 

8 ra p,ıça ar:ımağn başladı. ! livanl.a.şmışt.ı. Şopann galibıy~tı f~ttın kısa bır 7.Sm&n ıçınde po_ 
ı . ,., yı kasnağa takmak istıyor Çalığı siıUrlendird.i. Söylenmege ~b memurları ~afından <;aldı. 
du Mllstuln, yan kazığı budu-1 başladı: gı karnelerle bırlıkte yakalan _, 
, 01 c paças·nı vf."rmemt'k - Şopar da. çıkardı me~da.ıı- mıştır. 
Tç zorl:~uyordu. . dan!.. .. . A - 1385 ı· ay çal ! 

Her gi.iR eaa.t 14 det:ı 18 e kadar Beyazıtt.a Çanpkapıda 
11famvay durağı karşısında 99 numaralı muayenehanesinde 
bast.aı.annı ka.bul eder. 

tl44 metre tuli.ındeki tesviyei türrıbıye, a;t>•e ve imalatı sını.ıiye irtş:ı.ıtı. 1 
2 - Bu işe ait evrak: Keşif huliısa cetveli metraj, silsile: fiat ce!.' 1

11~ ' ~ df ııususl ve fenni ~:ıı tnnme, muk::ıvelt-name, eksiltme şnrtnnmt~i,. bayırı 1 

islt-ri genel şıırtnamt-s'. 

3 - Yapılar.ak işin kt'tjif b<'dcli. 51804 liradır. 
4 - Muwıkknt teınımıt 3840 llr:ı20 kuruş. 

5 - Eksıltıııc Malntyn N<ıfin Mudurluğundc toplanacak ihale konıısY0;,. 
taroıfından 21/9/1142 tarıhıııe rastlıyan Pnuı.rleı<i giınli saat on beşte y:ıP' 

Muhr.mmen cakttr. 

lstanbul Defterdarlığından: 

Cinsi Bt>del Tcminrıt Dcııeya No: 

51217_1114/51 
6 - Bu inşaat kapalı zarf usuUle eksıltmcyc konulmuştur. ti 

MC\'ıdiye kôyünde 4 pafta 2 acıa 1 poıı.sel 7 - lsteklilerııı ihak<t<'ll sı·kiz ı:un evvel Nafın Müdi.ırlUğiınden clı1'~ 
No. lu 730 metre murabbaı ar~ 3650 274 vE>Sikası ' 'e 942 st•rıcsını ,ıit Ticaret · ldas•nın \"CSıka.sını almaları 1tı1Jrııd1 dl 
Mecidiye köyünae 4 pafta 2 ada 1!! par 8 - Teklıf n.cktllo..ırııırı 24!l0 sayılı kanunun hıikiimlerl dnıre~ .. 
sel No. ıu 1119 metre murabbaı ıır~. - 3133,20 235 haz.ırlamırak ıhaleden bır saat evvel komisyon riyasetine veritmCSı 111 

Mecidiye köyünde 5 pafta 12 ada 8 uar t ~ _ rut ur. ıf 
sel No. lu 1731 metre murabbaı arsa. . lc.38,60 78 9 - P1Jstada vuırnlıuta •. ık gaıkmelerdcn dolnyı mazeret ve meS'l11 

Mecidiye köyiinde 5paftn 42 ada 5 pat_ kabul edilmez. il<' 
sel No. lu 4306 metre murabbaı ~.rı;::ı. 4306 323 10 - Tafsılfitı alm<.olt ısteyel'llerın Malatya Nafia Müdürluğunc fll' 
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Yuk:nıda yazılı gayrimenkuller 30/9/942 Çarşarııb::ı gunü s.mt 14 dt> caat etmeleri iH\n olu11ur. (7:!61-9420) 
Milli Emliık Mfıdlırliığuııcle mütr.şckkll Komisyonda ::ıyrı ayrı ve açık art -- ;;:·========================-= 
tırına ile sntılnr.aktır. İsteklilerin nilfus hıivıyet cıizclanhırı ve tt-nıinat 
makbuzlarıle birlikte ihale saatınde Komisyona ve fo7},) izahat hfo Mllı 1 
Emln - Müdurliigilnc müracaatları. (10020) 

istanbul C. Müddei Umumiliğinden 
fst:mbul Cezn 'e Tevkif evinin 942 malı yılına aıt \i <' 300,000 <;ift ek_ 

mck ıhtiyacı knpnlı zıırf usulile tekrar eksıltmeye kl'ıımuştur. Mutı::ırnrnen 
bedei" 51,900 lira, muvakkat teminatı 3825 liradır. Ekmt•k bede.linin 1t'd1ye_ I 
sı esnasındn bilcu11ıle vergiler idare tarafından od<:nt ceklır. 

Eksiltme 22/9/942 Snlı ı:unlı ımat 15 de tstnnb•ıl Sult.mahroette Oeza 
ve Tevkif evi bina_,mda yapılacaktır. 1 

isteklılcr buna ait şartnameyi tatil günlcrınaen ma;ııi:ı hcrgiin mes.-ıi 

saatleri d;ıhi!ındc mezkur Müdur!Ukte gön bılırler. İı;1eklılerln k:ıııuni \IC 

sıkalnrını hıwi kapalı zarflarını cksilt.;,e saatinden bir ı:;&;ıt ev\•t•linc kuda; - nik Ali; Mollanın Deh - Yoriik Alı, da.ha hala. ug- lr 1 mış 
ı • .ıı:..t ıfayı lk chlle yE>nerek mey- raşıyor .. Şark otelinde misafireten bu_ mezkt"ır MlidiirHiktc toptnnacnk Komisyon Reı~lıgine nıırr.rırnlı ınııkbuz mu 

lunan Mu!'ltafa Baş isminde bir knbılıııde vermeleıi. Taşradan gondcrilecek tant.hııtJu rnekttıpl,.rın post; cı d uı çılrnrdığıni görmüştü. Cazgıra: 
1'. ı k gim·s•ni uzatmayarak o _ Usta.! .. Ne olacak be? 
d· 1 lsn:ını yenmek istiyordu. _ o da benzetir şimdi. .. 
ı ı tn ı>\"Vel Molla gibi rahata _ İyi a:mma, bu kıran kırcı· 
J: v ı r.ıak J8.1Jmdı. na gür~ yorgun olmak fenc..-

•ı iıl{ Al , Kara Mustafayı dır. 
b r 11. ılı.ha ayak niireşinde sağ- _ ••• • , 
1 ıUu dokmluktan sonra bir
d ıı re tek çapraz ön ka?.ıkla 
d .. rrc·k altınıa ıal.mak istedi. Ve, 
t< çaprazı da sökerek, bir de 
a1 ,· kazık vuıuu. Yörük Alinin. 
bu. oyunu da :meşhurdu. Ayak
t.::m ön ve, arka kazık vurarak 
çC'ngl'lle hasmını yenerdi. Kara. 
Mustafa, ayaktan iki taraflı ka
ırn. !Yİı diğini görünte deli oldu. 
Bu da yepyeni bir şeydi. Elsiz 

- Uzun Hasarun mağli'.ıbiy~ti 
mühimdir. Şopar da pehlivan 
olmuş be! .. 
-Şopar,hlçeekisine'benw

miyor ... Pehlivtanl~ ·~o
nun piçi ... 

- Bu da bir beli ... 
- Yörük Ali, bu güreşi na-

sıl (lıkaı'ac&k bilmem? .. 
Dedi. 

' (Arkaeı .... ) 
- ayaksız· sıı tüstü gidiyordu. İki 

ı·"hlivan karşı karşıva dikili ka
zık g'bi kakılıp kaldılar. Kara ---~WllM_.'-1_1J411 __ 1' 
Mustafa, ağır vücutlu olduğun. 
dan bundan istifade ederek dirn 

{Fitre) lerinüai Nrk Hava Ku_ 

dık durabili)ordu. Yörük .Ali, rumuna vermekle üç Mllll Cemiyetin 
y,Ôrlandı, hasmını çengele vura... gayelerine bir anda y11rdım etmek 

rak yere \'urmak savaşına. giı'<li. imkinını elde etmlı olacagız. 
Kara Mu.st.nfa, çengeli yedi, fa. 
kat yan <lont-rc-k oldUh'll yere 

şahıs yastığı altıntla bulunan gecıkınesind'n bir mes'uliyet kabul edilmiyecegi ilı;n olunur. (9202) 

1385 lirasının çalınmış olduğu_ ===============================::;::======::::: 
nu zabıtaya müracaatla haber 
vermiştir. Mustnfanın iddıası 
Ü7.erine otel garsonlarından Le_ 
man zannaltına alınmış ve hak 
kında tahkikata başlanmışur. 

Yakalanan küçük htrsızlar 
Şehremininde Sarımusa ma _ 

hallesinde oturan Şevket ve Sü 
leyman ve Fikri isminde 13 yaş 
larında 3 arkasa.~la 7 yaşında 
Hikmet ber;ıbercc Çapada. lbra_ 
him Ziyanın mensucat fabrika_ 
sından pencereye çıkarak 10 bo 
bin iplik çalarken suçüı::tü ya _ 
kal anmışlardır. 

Bir eroinci yakalandı 

M.M. V.Deniz Dikim evi Müdürlüğiinden 
Subay iskarpinleri ıle talebe !ot.inleri iıı.oılatı kin Kundura işçisine 

lhtiyac vardır. Taliplerın her gün Kasımpaşaaa Dcrıı:t Dıkirn Evj mıi_ 
durl~ne roünıcantlnrı. (9987) 

Saç htlmnt giizellifia 
en birinci şartıdır. 

~_DYO P~OGRA~ 
15 EYLUL 1942 

'1.30 Proğram. kestrası. 
'1.32 VUC'UO\JlllÜ - 18.45 Müz.ilt; 

• :zü çalıştıra _ 
lım. 

7.~ A. Haoeılen 
8.30 Müzik: 

12,30 Proğram 
ıa.33 Muzık (Pl.) 
12,45 A. Hnberlcrı 
13.30 Muzik: 
18.00 Progrrun 

J 9.30 A. Haberleri 
19.45 Müzik: 
20.15 Radyo Ga 

2etesi. 
2'145 Müzik (Pi.) 
ıı.oo Konu.:;ma. 
21.15 M ızik {Pl.) 
21.30 Konuş,-.\a, 

21.4:> MUzik 

T. lŞ BANKASI 
K. TASARRUF 

HESAPLARI 
2 İkindteşrin 

K~desine ayrılan 
İkramiyeler: 

ı adet 1000 Liralık 
1 " 500 " 
2 ,, 250 

14 ,, 100 
ıo ,, 50 
40 " 25 
ti O 10 

" 
" 
il 

" 
Hasköyde Kalaycı bahçı.; so -' 

kağında 26 nuınarada oturan 
David oğlu Hayım dün Emni _ 
yet kaçakçılık biirosu memur _ 
Jarı larafıııdan 2 paket eroinle 
yakalanmıştır. Suçlu hakkında 
tahkiknta başlanmıştır. 

Petrol Nizam 
ller f'M61tt'ile sn.tı1ır 

ıa 03 Miiuıc: Rnd_ 22.30 A. Haberleri Neşriyat M Udür.ı· M, S:ı"1ı Karııyel 
l'O S~lon or 2? .,Q K [ı'.lnJı; ıaasıldıliı ver: 1 H B""" Gı.ı .. •ovla 

Sahıb: A. Cemaledd n 
v.a t rıııı.m=mr.r1n • ., ~ ,,... - • 


