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ÇARŞAMBA 
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londradan üçüncü yazı 

Cörçil'le kısa bir mOl~kat, dünyanın bu en buh
ranlı tarihi devresinde onun oynadığı mOhim ve 
nıostesna rolü ve bOtOn lngilterede, hatta hürriyet 
ve istiklallerine bağlı memleketlerin hepsinde 
kazandı~ı itimad ve muhabbeti izaha kafi gelebilir 

YAZAN: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 
Loııdra, 15 (Ba.'!Jmıharririrniz.dcn telsiz.le) 

~~ister Churchill, bizi Par- her şeyin derinliğine işleyen v~. 
U WU larnentodaki odasınd[, bir iki kelime icinde bütün dün 

. büyük b;r samimiyet w: ya yaziyetini izİtlıa kafi geleı. 
~d~Jık içinde kabul etti. lngili~ bir ~ka ıle beraber bir azim Ve 
. aşı•ekıli sigarını tüttürmt.'ğe irali2 ıxırlıyor. 
rh~ırkcn b r taraftan da bi:.im Mister Churchill, evvf'lce i<'
"'.°lldra iııtibalanmızı soruyor dia ed;Jdiği° gibi, bazı kanaat'.ere 
~e SUallerımıre cevap venyor- göre, zıhni bir noktaya sapla· . ., 

u. . kalmı.ş bır akideci değil, ahva1 

1.}'hrkiye hükümdarların mut- ı ve vekayün icaplanru dalına ı::öz 
' • ıdı.resme nıhayet veJ'\orck önünde tutarak onlara ı;öre ted
ıtıılletın hürriyet ve muhtanyeti bil'ler·m alahilen bir siya.~et :ı
~'\sla.rını ililn ettiği giin, göz- da.mıdır. 
~ennı ;:;arp demokrasileriyle itti: . Türkıyen.in dostluğwıdan, h!a
d>; Kaye5ıne ~evır.aış ve bırıncı sıı·atından ve hattı hareketııı
tıtı~~ harbiae takaddüm eden den pek mel!lilUJl bulunan İngi-
0 g\lnJerde lngiltere ile ittifak !iz Başvekili Mister Churchill 
~are$ıni aratmıştı. Bu hedefi te- m;rnleketım ız hakkında hayır
"'1n _ edcbilmek <Çin ilk miiı·ataat hah gürii~lerini temin ederkt:n, 
ettıgı devlet adamı Mi•ter Chur. 1 iki mtmleket miinasebetlerinc. 
~tııU ~!muştu: J:1u ziyareti bütii.n daır istikbale aıt ha)_'ırlı ir .• kt
tfl;ilat•yle. hiı.la halırlıyan lngı şaı11ara da işaret etrnıştır. Türk 
.'' Başıd<ili o günkü ahval ve diploma.Hısi ile anun Londra<l~.
~eraıt ortadan kalkar kalımı.., ki güzıde mümessili Rauf Url>ay 
Cüınhurıyet Hükiımeti, gaI"p de- hakkında takdir ve muhabbbt 
Tnokrasileriyle ve bilha;;sa İn· hi~lerini bild:ren Misteı.· Cbur
~ılteıc ile uzun ve esaslı bir ıt. chill, eoiinün a.darrudır, günün 

fak muahedenamesi akdetme'. adamı olarak kalacaktır ve bu
ınııvaıtakıyeUnı güst<rmiştir. • na layıktır. 

Bu ittifak ua tesadüıün ho., Hü>;f',\ :tı üahitl Y ALÇll'I 
~ır Cılvesiyle Mil!teı Churchill'iıı, 
d'!Vckilhği zamanında imza.lan-! 

nu~ur. 

* Ç hurchill ile kı..a bır nıü · J 

la kat. dünyanın bu "ıı 
buhranlı tarihi devre- 1 

•ın<Je onun oynadığı mlihim ve 
llıu~tesna rolü \'C biltür, ingılt..-
'l:t, h4tta lı1li rıyı;;. "" ı"1llll 1-

ıt •"!..1t.- bıtğlı meınlekellerın ht-p· 
' ••de kazandığı itimat "" .mu-

< beti izaha kıi.fi geLbJir. 
Ond.ı senf>ierin yır,ratamauığı 

OPrrak ve taze bir miifekkere vt• 

• 

iki cihan harbinde 

TÜRKiYE 
Londrada.ki Ba.-;muharr irimi

zır. dün lcbi1Je bildirdiği Chur
eh il le nıuliı.~at intibıtlıııını oku· 
yııtularımıza vermek için (İki 
eihan hari:wıde: Tüı kiy>e) baş
lrklı lrntırntın (15) inci yazısıru 
nı:şredcmcdik. Bu yazıyı yarın 

okuyacaksınız. 

1 tisat Vekili dün 
beyanatta bulundu 

~~-~~~11119 

Sırrı Day: "lstihsdimizden bütün yurdun ihtiyacına 
tu. ~sis edebileceğimiz kok kömürünün yarısını 

lstanbul halkına ayırmış bulunuyoruz,, diyor 
~~~-~~~~ .. 

İDARE ERİ 

Nuroo..,.ma.niye: "\o. -ıı 

Telgraf: Yeni Sabah ı~tanbul 

Ttılefoıı : '!o;:ı.; 

GÜNDELiK ~iv ASI BALK GAZETESi 
Her- Yerde 5 Kurur 

Reisicümhurumuz 
Yeni iktisat dünya ı -

Milli Şef lnönü dün Maarif Vekliletlne giderek köy 
enistitüleri hakkında alakadarlardan izahat aldılar 

Bu kasırgadan sonra 
~~~~~~~11~~~~~~~ 

Ankara, 15 (Yeni S!Wa.h'ın hususi mı.ıha- ı Vek8.lettıeköy enstitüleri hakkında Wı.hat alan 

Mihver tarafı bütün alemin .ııeni iktisadi usullerle idllot'C oluna< a
ğını iddia. ediyor. Fakat bu ırizaınm hangi esru·lara dayandı;,.;u 

en salihiyetli Alman ricAli da.tıi i2ah etmi~ değ:illerd; r 

Yazan: Ord. Prof. Şükrü Baban 
b!ri telefonla bildiriyor) - Reisicüınhur :Lınıet Milli Şef, burada bir müddet meşgul olmuş-
İııönü, bugün Maarif Vekaletinde, Mesleki !ardır. 

Ted.t isat Müsteşarlığını ziyaret etmişlerdir. 

~~--------·~-----------------------------J 
Sta ingrad 

çenberi 
daralıyor ___ ., __ _ 

Şeh ri n on büyük garı 
Almanların elinde .. 

---·---

.................. ltft .. _ , ......... .. : \ 

i Vişiye göre 

Gandi hemen ser
best bırakılacaknus 

Tobruk 
çıkarma 

bilançosu 
İngilizlerin 2 kruvazörile 

4 muhribi batırılmış! 

B ütün dünyaya ~emil olan 
kasırgadan wnı ,ı ~lecek 

iktısat aleminin ne olacağı her
kesin birbirine sormaktan hali 
kalmadığı bir sualdir. Herkesifl 
birbirine sormakta olduğu bir 
sual, daha haklı ve ra.nlı ola•ak 

. asıl iki muharip taraflara cl' • 
heyecan ve alaka ile tevcih o

Mozdok çevresinde 
muharebeler çok 

şiddetlendi 

Çin gazeteleri, böyle 
icabettiğini yazıyorlar 

lunırınktadır. Bırbirine karRı ctı
kilrniş olan muarız ziimre<ien 
Mihver tarafı e•asen hu 6iali 
11yeni bir niza.m Ye dünya" İ\'İn 
açn:ıııı olduğunu ileri sünnel<t<', 
bütiin 8.lemin yeni iktısadi u"ul
lerle idare olunaca.~rnı Ye hattiı 

lngı"liz komutanı savruıın esaslı umde "'" «,wesi
nin de bu olduğunu dennayaıı 

Eski Madras ea~vekiti ihracın muvaffak ebnektedir. Bu yeni niznrııırı 
T kat'i olarak hangi esa.•la•a da-

Crippsin Avam Kama- olduğunu söylüyor yandığı en salıihiyetli Al!T'3n ri
cali ve müelı;fleri tarnfı'1da.1 

Berlin 15 (A.A,) - Alman ordu_ raStRdakı" so··zıer"ını· Kahire ı5 (A.A..) - 0.-ta.,arlt teb 
teşrih ve izah ocillmı~ rlı.~~ildir. 

lan başkumandanhğlnın tebligi: liii: Ma.amafih muhakkak ol:uı cihet 
N. ovoro::;ü:..k'in c. enubu sarkisinde is _ J 8 1 8 ft 11 y Q r Dün ka··;ı, hffttkll.tı topçu düt"llasu_ 

bu W.ni dünyanın eski halin de-
tı~kaın ~ıstenıın~.e r .. ~ru~~uş ol.an Vişi 15 (A.A.) _ Çunking,den na inhisar elmişhr. Btı topçu l'aali _ V'3nlı olmıya.ca.ğı ve ondan ayı-ı 
bır fabrıkalar ~lg~1 duşmanln ı _ alınan bir haber Çin gazeteleri yeti bilhassa, d\iı;ıınan mevz.llerile tn ve hatt8. zıd bul·ıııacrtğ"ı keyfi. 
"". tlı mukavcmetıni raımen ~apte . G -~'- h k-t b - şıt topluluklarını boıtıbaluAdt&:ı ce _ 

. . - , nın anu..ınuı emen seruı=. ı .. yetidir. 
dılmıı:-tır. ak 1 _ ~w-~ 'nde b b nup k~iminde gOrü)mü~tür, S k ·· - · b 

T k h .. ·-·- d.. r ı ması ı<:•P -.uı:ı u a 1311 , E 1.1 ··ııe1·k b Anglo a son zumresınııı ıı 
. ere ne ri uzerıııuı.:: U"?mantn scttiklerini bildirmektedir. .. ,, Y u gecest 01 u 1 a~ bahiste muayyen bir pr:•~ram 

şıddetlı mukabil ~aaı~u~ları kırıl _ Crippa'tn izahat( yMnmıt ki:u\·\'etlerme ~clı aa.ır, orta ve ha _ ve tasavvuru yoklu. Onlarıu 
mı;:t1r. Ha\:a teşkıl.4enrun yardımile B b ı• (A.A M d lil bomba u.çoklan ~ kuvveUi bü _ L--ptn...ı evvelki islf:'rin ~tdi:-;in· 
Al k t ' 1 sıaı· d' 1 om ay " ) - • ras -• ~ •• ~-- .. "' d ,...., ~.. • " m~n ı a arının . ıng .. ra a yap • '--k ""·vekn~· c. ... •. C . cuı~ıa U'l.uuum-.:ııar ır. ,.. ti · d • . • sau.ı · ~ ~ ·r-rtar nppstn den hi<: şikaye erı ohıla ıgı v~ 
t.Jkları muvaffakiyeth hucum yeoı • ı·rı . . k ' . Çfkarm• Nıat1 Oldu ? . , ...... ,.. . . 

. . . . : tek ı erın1n ongre komı~i ta 1 mutmain miJJCuıcr zı.iJ•ırcs1 ni f P::$ I 
araz_ı ka7.a~çlar~ tcmı~ etnu~tn·. : rafından rcddediSnesine Gandi .. Berlin 15 (A.A.) - Aman ordu_ kil eyJedıkleri için f Staluqu 
. R~ev'in ~ımalınde. duşn1~n kuv .. -et_ •ı nin sebep oldugu hakkında Si; ları ba.:ş.kum~ndanlığının tebli~: '-.... ante) ye. yani 1939 dut''Jnluna •

1 

mak em<>lini be.<liyuı laı dı. E~J
sen Anglo Sa ksoı{ eunıreai kp
lu bir sut<'tte le 0 ekkül ümiş ve 
muayyen esaRlarda E'\ Yelrc :ııı
la~mı~ değil idi Amerı1~~ d~ı -
öa çok sonra ,~tırak Pt ınil] \'e c.o.

ralarına B<ılşcvik Rus.ı·ay• ela 
almt;? bulunuyorlardı. Aln~. n~·:ı 
V<" ~fihYeri yerınek g-iln m t~fi 
bır gayede b•rlP"m'• .-imal rı 
hat'[> sorrası dii.ıya~ınuı ıkt1~
di ni1.amı Ü7.Rri· <it' rlt:o hl'lıeml- · 
hal ittif;ık etn1i~ olnıa] ,t-.nı ı,ı;.;t·l 

zam eylemiyordu H•ı•tfı ht y
le bir prng-ram n1r.11" • c.;,q;"'oı : .... 

bugiin baslama~ı i1l· bi ı ·\i İ'-'tf 
nH~cek bu· $4.'V lc~.IJ ı. l~nnıti · 
ni!it 3.lern .le _.\.mı'r 1 kı. YC lng 1iz 
o kadar hir·birın,~ nt bü - etrrı'~ 
ma~lara dayarırn"kt • ~i)d . 
Toptancı Alman. JJpo•ı. t•rl) 1 

gdrü.i birliğ":ru Kon1ün·~ - An°-
1o Sa k~tln grupıJ~1da. .ram- k 
beyhud<· bir kiilr,t s•y·ld" ı. 
Buna. ragn1en kar~ı t~ır-.fın Yl· 
nilik iddiıt ve l~r arlaıı J•ar$1...,·n· 
da hic; biı şey yapmıynrak ıtıl 
durulanı:· <dı. Atlmıtil< r;artı .-.~ 
g;C"rE'k :.1 l1tel' Huzv~ltin gl'r~k 
~l'~tr ı 1''•lrnin istıkbal ;J<ıı .. 9tll 

hakkında dikkate de~•. r nutuk
ları ı?sk. 11!-iUller iz hiı":o!~ tadı· 
13.l yapi1 cağırıı. fa!{al ~arih b!ı 
'"'k'l•lc if, de etmemekle bt·rnlırı 
vadediyordu. 

İngiJ:z sıtn•vi sdleı l'1in •JJ 
(Sonu Sa, 3 SG. 1 d: 1ı bır topçu yardımde yenıden taar _ • Stafford CriPP41'in Avam Kame 14 Eylôl gecesi hava \·e dcnız 1a1\" ufak tefek tadil3..t ile Rad1k kal-

ruzlarda btılunınuş ise de her taraf 1 
1 

il . . d•' 
1 

- vetJerinin yardrmile Tobrırlc cl\•arın -=:.=:;...::=-:..:.:....=:=-:..:.:.....:.:.___::.:_:__.:_ ____________ _ 
- Ta~unda i eri s· rdugu j u.aa arı 

ta k.anlı kayıpliirla geri atılmıştır. nJ d . . k. da kanıy~ ÇJ.karılan İngiliz k.K.'alar'ı, p • k • ı d • . yala anuş ve cmıştir ı: 

Stalıngrad Garı A•manlıırı n .elınde H~len hapis~ bulunan Ga•di, Alman ve ltnlyan kuvvetleri ar~..: 1 ya n g o ç e 1 1 
Bertin 15 (A.A.) - Askerı kaY · 

1 1 1 
k sında yapılan !'ııkı bir işblrh&'i n.,.,._ 

.. . . . .. - bu esassız ma~d ı ya an ıyaca 
n.aklardan ogrcınldığıne gore Sta md b 

1 
B't"' .. 

1 
ccsinde <;etin ve kısa bir mücadele_ 

. .. . . .. • duru a u unınuyor. u un ml:i I ---------D--------lıngradın en buyuk garı şundı Al _ • . . . . . . den sonra yok edilmiş vey.a. esir a.._ 
nlanlnrın eJJnde bulunruaktadır, ! zakerelere ışti~k etmış bırısı _sı_ 1 . lınmıg.Ur. Du mru ın denlı birLklıeri 

( S S 3 s·· a ) • fatHe ben kat'i ohrrak şunu ~oy_ 1 S S 3 Sü 4' \ 
onu a , u. te $ ]j<yebilrim ki olan bi\enden Gan_ it ( onu a. · tc, 

MAKEDONYA DA 
Bulgarlara karşı geniş 
ihtilal hareketleri hala 

devam ediyor 

Gelen haberlere göre 

Bir çok yerlerde Örfi 
idre ilan edildi 

Ar'·-~ra 15 (Radyo Gazete:si) Ma_ 
kcdonyada Bu1gal'l~ıra kar~ı ihtilô1 
hareketleri dc\·am etmektedir, 

: di me5'Ul değildir. = ULG nı·sr N'DA 1 !i~:ipı::::.,~~r~u=::.ı:bi~i~~ i B A A 
) Crippı;~n kalasına bu fikri sok c l 
1 muştur. Crjppi ~di bir türlu : 
1 bunu zıbnhuien çtk<Vıp ;;ıtamı 1 
• • : yor. ~ '.. •• _.... _______ .. ___ ,J 

ingiltere ha
riciye nazırı 

922 ve 924 sınıfı 
gençler silih altına 

davat edildiler 

iktisat nazırı diyor ki: 

En büyük ikran:iy~ 250159 
numaralı bilete isabet etti 

llıHti!) 175125 1Sf1248 21210!) 
2hı !.:il :l19698 z;tt3ö:l 2tHll:'7 
~o, 138 307999 322;;3s 361 ;ı:cı 
3()3972 372747 3781193 3SOti79 

ı.o.'° J.irn Kazııı,,ı :ı)J r 
OOL96 0015><2 0067:,3 ll09:i:?.5 
Ol •110 Ot:'\2:i3 0151>!0 018977 
030912 034436 036319 051103 
057710 063000 07668H 08:H48 
09:.ı~ı51 ıoorıı; ı ıoıı502 ı on:ıı o 
llfJH6 13.'\33:! 13S2;ı5 154~>.2 
15:)5~2 15511 ~ 1130<\05 172t\50 
173 li5 191062 20\lr.!!7 205li59 
2ım•::l2 :lH'.i771 219178 :l!H!Jll~ 

{Sof1U Sa. 3 Sü !i h 1 

istihlak behamehal tanzim edilecek Bir cok yerlerde örfi idare ilc1n e_ 
dilmiştir. Sofyadan Stokholma gelen, 
bir habere göıe ihtilülciler otoma _ 

mum müdürü, annatör1erı şe. bil1E"r de kullannıaktadırlar. Bu oto_ 
kcr ı-:;irketi mümessilleri, fa•brı n"lobillcrin Rus yapıijt olduğu iddia 

. Tıün öğleden sf)!lra kümür i:;i 
ıl,, g~rek fıilcn ve gerekı;e bilv" 1 
sıı.a al;lırnciaı· bulunan b'r~ok 
z~ı·atın iştirakiyle Cümhuriyet 
liaJi{ Paıtısı Vilıi.yı.:.ı !'.lcrkezın-ı 
a, rnüh;ın bir toplantı yapılmL~· 
tıı lktısat Vekili Sırn Day'ın 
r'Y«Set ettiği bu toplantıda kö
tnı..ır- tem:n ve L~tihliki hakkWl
<la bütün alii..kadarla~-ın noktai 
"=ıı ları d:nlenmiştir. Toplaıı
lı"a Cümhııriyet Halk Partisi 
(!h"tv..ı . idare heyeti reisi Hayri 
.'"~ııplıi ıle vali muavini Ahmet 

kacılar ve daha bir~ok zevat iş- ediliyoı-. 

Vilki'yl telgrafla 
tebrik etti 

Bagdad 15 (A.A.) - M. Wilk.ie 
Tahrana hareketınden biı· gün ev _ 
vel İngiltere Harici~ Nazırı M. E_ 
den'den bi.r telgraf almışttr. Na2ır 

bu teıgra.flnda _mumO:.ileybi orta ~rk 
ta yapmış oldugu muvaflekiyetli se_ 
yahatten dolay ı tebrik ebnekte \'C 
vazifesinin bundan sonl"O.ki kısınını 

da n1uvaftakiyetle bafarı»aaı icin 
hararetli temenrk~lerde bulunmak.ta_ 
dır. 

Kömür işlerimiz 
~~~~~~ ... ı~~~~~~~~ 

Bir türlü düzelemedi, gitti tirak et.m;slerdir. 
Norveç Çet'eler-Cnin faaliyeti 

'l'oplantıyı müteakıp g3.7.eteci Londra 15 (A,A.) - Resmi bir 
k-rle görüşen \ 7

P.kil . ~u beyanat- tebli"d~ denildiğine göre, Narvik 
ta bulunmuştur: çe\'re~inde Nor\'e(' çeteleri bir Al _ 
"- "1.:Jemle-ketin en mühil~ man birliğinin karargahını tahrip 

iht.ıyac;ları.ndan bıri o1an madctı etınişlerdir. Bu birliğe n1cnsup 61 
kömürü mcvzuwıde hükfımetc.;c !"Ubay öldi.irü1mü~. toplar \'e başka 
maden kömür ~stih~Kllitırun C1Tr ~ilB.hhır ele gl.'(,,';ri1miştir. 

ıuyet altına alınmacına ve aynı =::::::::::;:;:;;:;:;::;;:;::;:;:;:=:;;::;:;;:;:;:;::;::;:;;::;:;:;;:~İ zamanda maden kömürünün y~· 
tişemediği sahalarda kullanıla
C<a.k linyit istihsalinin arttınl-

ra. r--::,-z=.,.=---
l\ı•ıık. belediye iktısal iııl•l'i 
l>ııırlürü Sa.fvet, Denizyolları u- ( Sonu Sa. 41 Sü. 4' de) 

abanın biriPerşem
• em Cuma mı? 

---~~~~~ .. -~-~~--~~ 
st._.t Fatinin diğer bir talebesi, 

r'yziyeci Ziya Gökçenin 
yanı mıı olduğunu söylüyor 

-------------
Yazan: Prof. Hiimit Dilgan 
,,....,..,,,......,...,..,wv"""~~ 

Hilalin niyetine claır hesap izah etmesi iutenildi. Ve bu su_ 
n•, t dııtr. lıakkı.'lda ra.:nlı,vıe ret!e B. Fatin ta~afmdan tek _ 
Mü ltirü Sayın Üst~d f'atin tir değil tenvir edilmiş oldu. Zi 
<.">ı 'l'len 'in tetebbuu ı:etice~in . ra Gökçe'nin edü bir misali ör_ 
'.1 hai.!rlamış olduj;'11 c;ok d~ğer ııek alaı·ak yapn·ış olduğunu L 
' •ar.h-,eyi bizzat kendil~r;n . tir:ıf ettiği h~sabilc. rasr.thane_ 
d n <imlemek üzere 21 ."1,.'urtos nin diy:uıet i~leri reisliğine g;öıı 
t~?li b.anbul MW:tül:iğlin<i<, dcrr?i~i t.;'k\'l:nin neticeleri. ara_ 

-ad:.:- caki talebesı ve mua . sınua ~a:>an ve Şevval ıptıda _ 
~;'ıılerıııdcıı olan. ben de hazıı• ları için h'J'C:r giinlük bir fark 
t ılıııunu tum ... ~~ toplantı,." ~·ar?1. .. .. . . 
• -v .n. o.ınatorıt oc··rctJ...e-ıı B yl tı.ılJ..ı.ın ruyetı me!*Jf'sın;n ta ... ;•va .G0kcc de d..ı~et ediltııı,,ti. rilıi. saflınla.rııu_ esaslı tetkikten 
q::lantıda Zira Gökçe'nın tak geçu·en Ye Ulug br>y mektebının. 

'"rn •<in l:u!laııdığı he!lllulan "" sa. 4. Sü. 3 e) 1 
- H"'rbin gidişinden memnunum! ••• 
- Ben de senin kadar rnı!mnunıım ·ıır .. 

----o--

lzdilıamı gizlemek değil , hunun ami ... 
lini ortadan kaldırmak icap eder 

Haber aldıgınuza. ıı;öre, c&.dde- bu karar lat:)ık edildiği l lk<'·r
ler üzerindeki könıiir depoları- ıle bir hayli icömiir dqıo. u ı un 
na tebligat yapılarak izdihama k'apaıunaı;ı liızım ~eıe~tk. b~ , -
rna.ni olmak için de]Jolaıın bit de ı etle bdki 7,e\·ahir kmtarıl:ıc~k, 
ııokak aralarında birer ıMhı~c; lakin h,ı!k daha z:iyade <e<İyet 
kapısı bulımdurrnaJarını kmin çekecektir. 
etmeleri istenmi'l ve ~okak ara- ){1ldı ki ba tcdbinn izdihamı 
la.nnda birer kapı bulundur:oı- önlemek dei?il, sadece halka 
ya.cak kömür bayıleıi.nuı ellerin- caddelerde biı •kmtsiııe ve bu 
deki ruhs:ıtiyelcriu istirdat Ji- guretlc <:irkin bir manzara tc~
leeeği kat'i bir lisa.rıla tıeblôğl kil eylcme;-ine mani olmak ic.n 
edilmiştir. (Sonu Sa. 2, SU, 6 <a) 

Bu tebliği bazı semtlerde biz ----------''----
za.t nahiye müdürlcı:i Y.apmışlar r~---------
ve kömur depolan anunde hal
kın birikerek bir izdiham m1r;
:tı.rası teşkil et.ıne!\İni önlemek 
için icnbeden tedbirleri almrn 
lar, lii.zııın gek-n emirleri vermiş-

De let demiryoiları 
Meslek okuluna 
talebe alınacalc 

leroir. ı 
Şu ka<lar var ki cadde üzerin- , .. . . . .. .. 

deki kömür depolanndan hepsi- .. Bu mulıım ılanı bugun 4 u 

1 

nin ayrıca sokak içlerindı;, bir i-ı cu sayfamızda okavunuz. 
kinci kapısı bulı..nmadıgındaıı \.. _J 

--==--~~-·=--=~~,....Günün ilhamları ==~~~--.. 
~-vvv-. 

ihtikar nasıl önlenebilir ? 
thtik:lıın önüne geçmek için çnre nedir? 
Diye sorNıydı biri, dl'rhal ıeJemirn teklif 
Siiı·erek hepsinô b"r güıı<l H ıymm.ada'ys, 
Bütün ist,fçileıi elmdi toptan ı.stif! 

Ht'~P;\'I 'IUk\T 

'---~--~--"'---~'----'-'------- ___ __/ 
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Yazan: 
M. Zeki Korgunal 

No.36 
ı t aa dur 

mağaraya gidip kit p okumak 
~! Hattü mağ anın a-
çıl cağı gün v yak rm 
da d da memnudur 

- \Buna ria t yenlerin ~r
hal öld ürilleceklerini tell' 11 r 
vasıtasiyle h b"ldir! 

r 
iş bAşında Y"'- . 

b r i:.> inın ~ K 

Beyoljlunda Asmalıme ldde 
P remecl soknk 29 nu a 

e t Yt ba!I a _ 

dım. Fakat yara g t kç ıızdı. 

1/8 942 de vaz feme gıdemez o• _ 
dum, B nun z ne m..ıhend s, 
arkndaşlarımla haber yollıyarak 

acele tJ memı sl!ylemlş, fakat 
o llecek vnz yette olmadıöım için 
ailemı gbnderd m; vaziyet anlat_ 
mrı bana acım~lar ve bunun üze_ 
rine bent banka n mına ZUkOr 
hastahane ne kaldırd lar, 12 gün 
yatıkUn sonra 2 giln iat rahat 
raporu vererek beni hastahane _ 
den çıkardılar, derhal raporu 
fabrikaya türd m , .fabrika ~k-
toru muayene ederek 20 gUn da_ 
ha ı:t ratuıte tuzum oldu na da_ 
lr rapor verdi, Bu hastalıliım :tar 
fında tedaviye ve alemi geç n _ 
dı meğe mecbur oLduöumdan 
muhasebeye muracaatla hastalı _ 
il m zarfındaki yevmlyelerımı lı_ 

ted m. Muhasebeci yıılnız 12 gün_ 
luk yevmlyemı verd , 

- D ğer g nl ri veremeyiz. 
Çunku sen n fabr kad yaralan _ 
dıöın ne mal Om? d yerek beni 
b nd n vdı. Hnlbukı benim 

raland ımı bir çok 
arkad:ıı a ım ve fabT kanın mU _ 
hendı g rm r. u hak ı ı kA_ 
yet m n rn hterem gnetenızde 

dercı ile allkalı b yük!.erlmlzln 
dikkat nazannı çek:menlzJ rica 
ederim, 

eşhur dolandıncı 
4n,.;;\;4&\. Mahmut Saim hakkmda 

yeniden tak'bat başladı 
d 

~ı~ 
~~~------~~~~---==---~=----=======i!.f Bır ıkı afta 

rm 12 EylUI piya a• 
nu söylüyor 

orsa acentası 
---~-----------------;~1----------------------

D "n s h ·msar·Ie birlikte döviz 
kaçakçılığı yaparken yakalandı 

------~-------------
kçılık Bürosu 1 geçen memurlar kendisine ev _ 

un sabah döviz ka_ v ce numarnlan tesb.t <:dilmiş 
çakçılıcYJ y n b"r bor a acen _ 1300 lirayı vererek beher dolar 
t sil sım nnı, yaptıkları çok b şına 185 kuruş vereceklerini 

h b Urmümeşbudla ele söy emişlerdir. Bunun üzerine 
ge irmeğe muvaffak olmuşlar_ Hfü;eyin de komisyonculuğunu 
dır. H dur: yaptıgı İsakın yazıhnncsine gi_ 

Dörduncü v luf hnnının asma tlerek aldığı 1300 lırayı dolarla 
katında 23 numn.ralı yazıhane_ tebdil etmiş ve tüccar zannet _ 
de tahvilat ve borsa acentesin _ tiği memurlnrn vermıstır. Bi _ 
de !sak dında bir şahsın döviz ı·harc memurlar hakiki büvi _ 
kn.çakçıl ' p ğı Kaçakçılık yetlerhıi gösterince her iki ka_ 
Bürosu memurları tarafından çakçı da fena halde afallamış_ 
hab nmış ve dün sabah tüc lardır. İsakın kasasında yapı _ 
car lı:ıyaf tine giren bir kaç me "'lan aramnda 95 adet kaçak do_ 
mur fır mahalle gitmiştir. lar bulunmuştur. 
İlk defa ntcnin kom yoncu_ Suçlular müddeiumumiliğe 
su Hüseyın ~dında birile temasa teslim edilmişlerdir. 

Ticaret Vekilimiz -Doktor Behçet Uz, Konyada esnaf 
e ·· ccarla temasta bulundukt n 

sonra dün Afyona hareket etti 
15 (Hususi) - Kay

rek t eden Tica.:r\tt 
et Uz, Ulukışla. 

"-.M:ı .............. .u ve Cumra ıs
ymakaın ve~ 

ı i le müstahsil ve 
ulleri of isi memur

·ck dün l{onyaya 

gelmiştır. Ko yada v il, h Ik 
ve esnaf ile temas etıni , toprak 
mahsulleri ofisinin silosunu, 
:anbannı ve d virm i gor
müş, Parti salonunda tüccar w 
esnaf ile konusmustur. 

Vekil, bu bah Afyona ha
reket edecektir. 

Yal ız izinli eri r için 

ı. 

rpaıa • Diyarı kır hatt nda 
h iki katar sef e e ko ld 

ellad yavaşça içeri gir _ 
ve Fcrh dın son özleri_ 
·şı rdi. Nebab yla: 

s bu 
Yeniden azami satış 

iyatı tesbit edildi 

Bir tür düzele
e , gitti 

- Baş tarafı 1 tncide -

B nim di !erimin arasında 
mı caıf vereceğıni sa ıyorsun 
Lotlislü delikanlı? Hayır, belki 
benim dişlerim seni kesmez. 
Amma sahici kaplanlar karşına 
çıkacak. Sen belki de canba.zha_ 
neler içinde bir kaç knpl n gör_ 
müş, onların yanına yaklaşmış_ 
sındır. Fakat burada seninle 
ba başa bulunacak kaplanlar 
cok zari{, sevimli mahluklar _ 
dır. 

Bugün, benim ·ntikamımı 
al caklanndan emin olarak 

Bunları söylerken kindar 
Hin li e ktrik ı mb:ıl r nı yak 
tı. Salon b ıre bol bir ışı ..,ı l!'l 

tcsclfyim. 
- Vay' 

diudesin 

(Atkası v:u-) 

25 ük v ııt 
öğrettikleri 

Eylül 
--11942.--ııı 

ÇARŞAMBA 
öiie 1klnd 

.• so 9.21 
ıa.09 16. 

Türkiye 

1400 Kr. 
760 • 
"400 • 
'60 
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k do~da lstanbulda en iyi soto 

Ona o bile yetişmez! lngiliz kıtaı3rı3danm 0 •1 ra ~_e_ 
o- kimler içermiş? 

Çiu kıtalan Japon
lardan bir ş hri 
daha geri aldılar 

- Ne gibi? 
- Efendim, bektaşiye bir li-

ra verd niz! 
- Ev t. 

k ' d .. fU Dün büyük meras· ..... apı dı, mer l8Zl09 00 gazetecHerim ·z, meç ul as' er 
i 1 e r 1 i yor abidesine çelenk koydular - Bana beş kuru~. 

- Evet. 
- Kuzum efen 

maz kıl oruçtu 
h r.f r rin e Vi i makamları, 
beş ku mu lAtfe l"~dın z? JJ.İadefJi muhave-

İm d ttin F.d d , ok k v 

Bas n hay ti y kında A erik&y oi"iyo~ 
n "t lm n 

ıayyare • kathswd ~l ~~ ıya r hrnetli metten l;a/ı sediyor 
baklava ve böreın meth ekt . . c 
ola.ıı Şalı p Babaya seslenir: _ \i ı ı, ~5 (A.A.) -. Resm n 

Japonlar Lanşi 
şehrinde yangın
lar çıkaracalılar 
Çu 

Bab Ef ~; biraz t e:.rü bıldi Idib t112 ore lngılizler, 13 
- a. ? en--, Cs- Eylülde 40 tan fa la ucakla 

eder m ınız . Ma ioung'a k r. ı taa ruza g·riş· 
Baba yuk n cıkar. Ef nd so- m. r<i r. t lızlcr, karJ.yn mü-

r r: him ımktar l m.ılzcr c çıkar-
- Baba rakl içer rn · sh1 ? rrr şiardır. F run ız \ c yer lı as· 
- Eyv Hah! kcrlcrin sonuna kad r yapmıs 
- Şarap ıçer misin? oldukları muk Lvemeti mu eakıp 
- Ey\ allah ! Maevatanane, ta 11 ye edilmış ve 
- Ç pkınlık yapar mısın? lngilız rin clıne düşmü.5tür. 
- Bulursak ey vali h. Adanın Merke.U.ıc Dosrru 
Sonra müezz ne döner: Londra, 15 (A.A.) - ·İngiliz 
- Necmeddin Efendı, rakı kıtalan Tananar ve'ye 120 k:lo· 

içer mis'n? metrelik bır mesafede bulun· 
_Haşa! maktadırlar. 

- Şarap içer miain? İ11gir7.ler l\lühim '.l'ak\i'e 
- Haşa! AIIDlar 
- Çapkınlık yapar mısın? Vişi, 15 (A.A.) - Madagas-
- Est ğfurutlah ! kar adasında bulunan İngilizlere 
hnadettin Efendı müezzi. mühim takv1ye gelm ştır. Kuv-

ne dona-ek şöyle söyler: vetı ırimiz sayıca üstün hır düş-
- Şu halde iki gözüm, ne di-

1 
man karşısında inatla. mukave

ye şikayet ediyorsmı? J3ak bu met etmektedirler. 
adamcağız bunların hepsini ya- Lıavaı Amerika ~le 
pıyor. 1'a.bii bunlar masrafla o- Konuştu. 
lur. Ona verdiğim para bu mas- Vişi, .15 (A.A.) _ Başvekil 
raflarına yetişmez bıle. Senin Lava! dün Amerika.nın Vişi iş
oyle masrafların olmadıktan güderi M. Tunck'U kabul etmiş 
sonra veıxLğun oara yaınında ve kendisiyle uzun uzadıya gö-
kar kalacak deınektır. Haydi rüşmüştür. · 
Allah selam'et veı'Sin ikı gözüm. 

Sovyet uçaklan 
E ükreıte büyük 
yangınlar çıkardı 

Barlın, 15 (A.A.) - Alman 
tebhğ'ınden: 

Dtin mUnferıd İngiliz bomba 
·t yyarel ri şımali Almanya ü
zer nde uçmuşlardır. Düşen mün 
f erıd mfiliik bombaları binalar-1 
da pek az hasarlar husule getir-
mişlerdir. , 

Gazeteciler Arnerlkaya gldıyorlar 

Londra 15 (A.A ) - H lilıazırd j 
tngilterey· fZ y t etme te ola 
Tiırk gaz.et l ri eı·k n ndan B. Hu 
seyln Cahit Yalçın Zckc ıya Sertel, r. 

Yeni tahviller 
~~~~~~-.. ~~~~~~ 

Sabşın ilk gününde halk tarafından 
büyük bir alaka ile karıılandı 

Ankara 15 (A.A ) - 15 EylCıl sa_ 
b hından it b en tedavule çık rılan 
ve satışı 20 E uldc sona erecek ol n 
40 mılyonluk b rincı tertip Mıll Mu 

dafaa ıst krazı tah'I: illerınin atıf va. 
ziyeti etrafında alikaöar makam ve 

müesseselerden aldığımız malQmat, 

çıkarma 
bifançosu 

- Baı tal'afı f ınclde -

termış olduı:unu anlııtmal.tadır. 

tlgili mahfiller, bu raibetin va _ 

tandaşların MıW Mudafaa İ!fleriDde. 
ki fedakirlık ve halkımwn Cumhu_ 

Sofyada 
.Bulgar Bqvekili Şevki 

Berker şerefine bir 
ziyafet verdi 

S ty 15 (R dy ) - B \ ekıı ve 
Harbıye Nazırı F lof, ya da Bw _ 
g rıstand n ayrıl c k olan Turk:ıye 
El ı Şevki Berker şere me bugun 

O'nyon Klüı;r • onl rında bır ziyafet 

Jup nı, rın Lanşhıg•n· ·maı do _ 
gusuııda y ptıkl rı huc mı· r pus _ 
k ırtülm!i; tur.~ Çinliler bu hre dog 
ru b tıd n, doğudan ' e aldcn il r 
lemcktedir • .Japonloır herhalde ter _ 
ketmek fi ere oldukları bu prurde 
yangınlar çıkarmışlardır. 

Büyiık bır Muharebe oluyor 

Tchoungking 15 (A.A.) - Bın • 
lerce J ponun, 10 Eylul tanh' nde 
Tchokiang'da Lanch 'nin ·mal do _ 
ğu unda Makıenchi'ye t;ıarruz et • 
m olduklarını bildirmektedir. 

Kinsva'da vaziyet d gışmem ştir. 
3 Eylülde Suyjan'da kiin 5 rata 'nın 
cenup batısında yeni 
başlamıştır. 

muharebeler 

Yeni kararnameden 
sonra Fransada 

durum 

Londra, 15 (4.-4..) - İngilte· 
re hükumeti Vichy'deki Ameı i
ka sefın vasıtasiyle işgal altın
da bulurumyan Fransadaki lr · 
giliz t.abaasınıo akibetiyJe meş. 
gul olmaktadır. 

Lond.radaki FrllllSlZ mahfille 
rinde söylendiğine gö~ iş mü 
kellef"yeti Lava! hu iımeti ı<;'n 
vahım neticeler do uraea.ktıı . 
Millet miınfail olmakta ve söy-
lenmektedir. Me.rsı1yada, T.u 
landa ve Vichy'de polis daimi ver u tıı. 

Patlıyan balon 1 
bir tJe.yak~ halinded r. La.va
lin ve Mareşal Petain n şah i 
muhafız k talan takv"yc edıl-

1 mıştir. 

Muğla ya 
tezgahı gönder 

Dün gece İngiliz tayyareleri tır. 
ş·mali Almanya sahiline taar-
ruz e mi lerdir. H lk arasında Alm n ~ a 1cı e ile ı Tobwk. 
k yıplar vardır. Wılhemshafen - lı.maıuna ~ç de 117 c ulun n se 

20 evi hasara uğrattı Buıoaristanda 
Diepte Kariadalılar 335 )' 

~işi kaybettıler 

hu· ~~~..._~~--------~~ 

........ ~ ..... ·~ .1-i<"i'Sa Aıans Haberleri 1 
- Muh r p Frans z: • 

mumc li M. G r. 
tı hafta k ıktan 

y h r et ctm ir. 
- Fransada y hud le _ 
r e tônder lmclerl 

üzerine 1 r mareşal Petene bir 
protesto gönd~· lerdir. 

* Oalo kiltüphanecllcn en biri, 
çıkulata yerıne katnı olaca bır mad 
de ımaline mu\ affak olınu tur. Bu 
madde, kuru balık ununa, seb e u • 
nurıa, yailı maddeler ve çlkulata 
tadında bır takmı eleıınanlar k 1'11 • 
tırıknak suretile yapıbnaktadır. 

* Paris - Parıstekl yevmi ga • 
zetelerde çalışan iKl*den mQrek • 
kep ılk kafile dün ~ llare_ 
ket etnıiSlit 

b 
şe in "kametgfilıı olan ma- rı bır tngılız botunu g ı 
hallelerinde y ngınlar çıkmış 9 dU man b ıba t d 
maddi zararlar kayded Jmiş ve mu tın. 576 e il' lı 
binal r hasara uğramışbr. Ge· 
ce avcılarımızı hava bataryala
nmız taarruz eden tayyareler
d!. n ı ünü düşürmüşlerdir. 
İngilizler İki. U{'Sk Kaylwttiler 

Londra, 15 (A.A.) - Bomba 
tayyarelerden mürekkep bü
yük bir te kil dün f"ece Wıl
helm ha\•en a, taarruz etmiş
tir. lngiLz tayyarelerinden ikbi 
dönmıemiştir. 

So~ tltr Königsberg'i de 
Bombaladılar 

Londra, 15 (A.A.) - Rus ha
va ku'\-"V 1 ri Avrupa eh rlcri-
ne karşı taarruzla d 
etm ktedırlcr. B. kr e taa!TUZ 
edilmiş v bu ird tam 30 
yangın çıknrılmıştır. PloY,şti'de 
bulunan petrol tasfiychaneleri 
de ağır hasara. u r tıl!llıştır. 
Aynca Kön"gsberg şehnne ~e 
b · r h va akını yapılmı tır. Bır 
tek Sovyct uçağı ka) ıptır. 

~-----...._~a~~ ) 

Stalinorad cenberi 
daralıyor · 

_ Baı tarafı 1 incide -

Mo ko•a 15 (AA.) - So\iyet ge_ 

detlc çarpışını la du. 1 
Şiddetli Muharebeler 

Mo kova 15 (A.A.) - Sovyet teb 

liği: 

Dun gece Stalingradın batı ı ılc 
cenup batısında ve Mozdok çe\ re in 
de şıddetll muharebel r olmuştuı·. 

Alınanlar Yine MüdafHd• 

Moskova 15 (A.A). - So\yet teb 
liğinin ekinde So\ yet Kıt'alannın 

Stalıngradın garbında mUdafaa mu • 
barebeleti.. yapmakta oldukları ka7 • 
dcdilmektedir. 

Bir kesmde dilşmanın hücumu 
p(UkilrtülmQf, iki Alman tankı tah 
rip edilmlt ve ıoo Allllaa. öldürill _ ...... 

Piyango· çekildi 
- Baı tarafı ı 

224028 225924 2 
2 137 
2. <.>l 
3 6 
3460 5 ~ 
376550 381349 ... 

500 Lira Kazan hır 
Son dört K 4. S7, 5784, 

( JEAN F. SALACHA) 

r 19119 ile be bl ~ r. .ıııı ____ .. ___ Yarın 

l 00 Lira Kaza mı 1 r 1 
Son üç raka,pu 801, 947 ıle y 

biten biletler. 
50 Lira Kazana.ı lar n 1 B 

S n üç rakam 818, 2 il 
biten bileti r. 

20 Lira Kutma lar 
ti.ır. YARIM NİKAH 

Son üç rakamı 7, O. 8 
642, 830 il b t b l . 

10 Lira K na far 
Son · · ra amı 3 , 51 k bi GRE A 

ten biletler. 
S lira Ka.zaua lar 

S rakamı O, ile n yetle· 
nen biletler ıkram c ah ar. lııı:m ______ 111 Y R lW A. L OY ----IR,lf 

25.000 L·ra buyuk ıkramı~e 

tlerce sil_ kaza.nam 250159 numaralı bilet ı1111••m••••••••••••••••••••••._ 
Sivasta satılmıştır. # s ' 

mı hr. 10.000 lira ikram·ye k zaııan 
bileU rden 175091 numaralı bi
let lstanbulda 33 516 nu ralı 

Mihver deaizaltı- bi ~ Cebcıı0erckette, a • ı15 nu 

ıar. f .. 11• vetı• maralı bilet Rizede sa tılnuştır. 
J 5.000 lira kiramıye kazanan 

Londra, 15 {A..A.) - Kana- biletlerden b"r tanesi Boldan, 
da bahriye vakili, Kih'V'er den·z. bir tanesi Manisa Yozgat Di
alblan ın Kanada kıy.ısı açıkla- varbakl.r ve Ankarada sab mışa 
nnda. f ı erini arttırdıkla- tır. 
nm b.ld 2.000 lira ikramiye kuanan 

iPEK Sineması 
YARIN AKŞAM Yeni Mevsime Başhyor 

ilk program: . 
TORICÇE SÖZLÜ mühim ve 

maazzam bir film • 
CEZANI~ ÇEKECEKSiN 

Oetun kendi g en r C 
Milttef k nizalWarı da faa- biletlenn 6 ta esi l.~ iki 

liyetlerine devam et:mekted"rler. tanesi Ankara, bir taaesi Eı:~ 
Bwı1ar 300 düşman ~ deni-1 nmı. Adapazarı, Bursa, Denizll, l .sn dibine &fııod~. 1 Daday, Ünye, Tramoıı. OrhaJıi.. ,._ ______________ Sil_.._ __ _.._ 



:rıza.de de ut:rraşıyordu \ - Evet ... 01.:acak bir şey .. Ba-
Kcl M~. domuzuna dayanı- kalını ne yapacak_. 
yo . Sen ve, kalın olm K~l Demeğe ka.lnruh, Yörük Ali, 
Mcmıs, Şah nz.-ıdenın btttün lll!aı· has.m.ını bir budayışta altına a
ha: ıt.li ovunl:uından kurtulu- lıverdi. Axnavutoğlu, Yörtiğün 
yordu. Kara Musta.fu gibi üst- üstüste ıo.ara sa-vurma.sın1 ba
üste alta dıiştiığii 'e, tehlikeL- yıbnıştı. Ne güzel de nara atı
rc gfrdığ. halde yakasını kurta- yordu. Kendisi körpe bir deli· 
rıyoTdu. Ylakacıklı Hasan da knnh olduğu halde sesi korkunç
belaya "atmıfrtl. Hacı, Yakacık · tu. Kalın ve, çatallı bir sesti. 
ııvı üzüp duruvoıdu. YaJtacıklı Anıa.vuto~lu, Thili. Murada: 
Ha.<;an, ~alin güreştiği halde, bir - Murat ağa., Yörük Ali, ses
tiırlil hasınıru yenemiyordu. Gü- lerup duruyor ... B ir şeyler y.a-
~ uzadıkça uzadı. Nihayet, Şa- ak --.13. r 
tıınzade de Kel Mieım.işi 'klinte ile pac 6 ....u ... a •.. 
B.</ırdı. ]{el ı· emiş, künteyi sıyıı - - ÖyJ.edir o... Bit.trecek gü
mıın için kaçıvağa koyulmuetu. reşi .. Bak, bak! .. Bir budayışta 
J<'nk t s h nzade u~ta b;.ı· pehlı- altına alıverdi Mustafayı. 
\ , oldt ·ı c,ın ki.intt:yi f; kem- - Nt! güzer bir budayış .. Ne 
e • n , cıtmt almı~U. Kötu şaklı de eh ycunşıyor .. 
cı mu hasım sıyırnmazch. Şa- 'öriik Ali, hasmını altına a
t :ıza.de, S(>rt ve mutçı hasmını hr almaz derhal kemaneye geç
n h~~ ct m .... glfrn etmışti. dKel ti. Yöriik Ali, hasmını kemane
Mem. de. ~.zıle büzüle mey an- de bO§ tutar gibi duruyordu. 
dan m .. aklru tı Şahinzade de ra- Yapacağım hazırlamıştı. Kara 
hnta 'ardı. Ortada göze bataıı Mustafa, her vakit vaptığı gibi 
YorJk Al knlnuştı. Asıl cetin çok güvendiği oyununu tatbik 
ol 1 lar rne•·dam Hk elden kur- etti. Dönüp iki elini Yôrüğün 
twmış bulunuyordu. Bunlar da kemane bağı içerisinden soka-
ş ıı l.n dı: r ak doğruldu. Ayakları bitişik-

'-ıchmet Molla, ti. Yörük Ali, mukabelesini ha-
~ h"nzade, z.ırlamıştı. Derhal kemane bnğı-
.ık9.Cıkh Kel Hn.c;ruı, nı sıyırdı ve, hasmının oyluk-

Ropar. lan gerisine kadar indirdi ve, 
B ın~aıın dördü d tehlikeli birdenbire çektı. Bu, he.rckdle 

b<.rtl·•· adamı .ııiı. Şopara kıy- Mustafanm ayaklan yerden ke
ıı.c·t 'erılme7. iken bu seferki ~ü- sildı. Kıç üzerine düşerek açıhp 
:rcr h: kcndıı; nı j!Österm~ ve mağlup oldu. Bu işe Kara Mus
k ımtli bir mevcudiyet obnuş- tafa d:ı ve herkes de hayret et
t • Çılık. busbüütün i~rit olmuş- mişti. Bilhassa Arnavutoğlu, 
h:. Yoruk Ali. daha hala ha~~ı- tamamiyle · oyunu görmüştü. 
n oıt<t.dan çıknramıyon~u_. ~ara • Bu, manevra kendisinde de yok
Mustaf.t, yenılmem k ıcın mal tu. Dudak bükerek Murat ağa· 
t:'W\ ordu bn l(<ık tehlikeler at-
ı. ttıi:,'l h;.ıde duhıa. h~iı. ı.'?.rlarup 
duruyordu. Çalık, ym'::'. soyleını-
.. , rdu: .. 

_ Usta: .. Şalıın:w.de de \ntır · 
rl. ~ini ... 
-Ya! ... 

Bu Kara Mustafa ne bel 
henfm'.ş be! . . 

_ Ç<;k sakar bir giittŞÇldır. 
o. b ür.r -bir insanı... Fıaka.t. 
Yurük Ali hıç yoımuyor kcndı-
11· •• Bütun güıeşı Kanı Musta
fa•·a ta&ıuyor. . 

_ Evet öyle ~ma. .. Bıtmeıı 

btıJ.... l )1 
- Dur bakalım, ::;a.bır ı o .•. • 
_ Çerkes Ahmet f ı, n da 

orh da • ıı.rıa... Bunl:ıl'd!!n ne 
ç lrnı? Ah 

Derneğe kalmadı ., ('erk\;.-:_ . -

ya.:_ Murat, oyunu gördün mü? 
- Gördüm ... 
- Sende var mı bu, oyun? .. 
- Y oo ... Sende var mı ki? .. 
- Vallah bende de '!Ok .. . 
- Te güzel sıyırtt.i .. Kıçının 

altından çekerek <iüşüı dü h'.'\a-
mını .•. 

- Vay canına!.. N"rerlen hıd
du bu oyunu be! .. 

- Muhakkak şıındi buldu ... 
- Musuafa, birkaç kere kalk-

tı onun ardından böyle ... .Neden 
~ı.ımadı. . . . . 

- Belki o vak.it yeti~tıreme...h 
oyunu ... 

- Qlabilir. 
- Fakat çok güzel bir oyun .. 

Şunu soralım Yörilkten ... 
Y orük Ali de galip gelince gti

rcşler bitmiş oldu. Ve, ilk devre
ıırn galipleri ŞÖ) le teşekkiıl ~ 
ti: 

Yörük Ali, Molla, Yakacıklı 
Hm:ıan, Şahin.zade, Şopar, Çer
kcs Ahmet. 

anı 

- B;ış tu·afı 1 ınclde -
Geometrik usulleri yerine bu _ 
günün matematik algoritnıer:ıinc 
göre analitik bir şekil ikame e_ 
den }<"'atin Gökmen meself-yi bırl 
kere de "Yeni Sabah" gazete _ 
sinin 3 ye 4 Eylfıl nüshalannda I 
kısaca izah etti. 

Fatin Gökmen'in hesapları 
her ne kadar Semcrkaııd astro. 
nomlarının kullandıl<ları iki e _ 
sas elemana dayanıyorsa da mP 
seleye bir de kontrol uıısuruntın j 
ithal edilmiş ohna:-.ı ve Pasın 
garbile Asyanın şn.ı'kmııı sınır_j 
!andırdığı geniş yer dıhmindr 

meskUıı müslümanfar için tat -ı 
bik olunabilecek şümullli bit 
metod olması dolayıf;ilc ciddt:!n 
orijinaldir. Çünkü rlıvel ınese _ 
lesi hıristiyanları al,iknrlar et. 7 
mediğinden garbın C::ıK. \'C ye~ı ı 
eserlerinde bu hususta bır etu_ 
de rastlanamamıştır. Hatta içti 
ma ?.amanı belli iken müs!ıi _ 
manların ne için Ramazan veya! 
bayramı ilfın etmediklerine hay 
ret eden g-ıırp alimleri de \'ar -

dır. 1 
Bay Ziya Gökçe "Yeni Sa. -

hah" gazetesinin 7 9 942 tarıh 
li nüshasında bir kac~ misal zik_ 
retnıelde bu mesele hakkında 
Fatin Cökmcn'e cevap vermiş 
oldu. Üstadın yazısile verilen 1 
bu cevap arasındaki vaziyet bu 
bapta bir s<t.1. söylemeği. icap! 
ettirrniyorsa da nıcselenın u _ 
mumu alakadar ett.iğini .. na~rı 1 
dikkate ıılarak, bu ışleı· uzcrın.I 
de vaktile çalışnıı~ olmam dola_ 
yısile verilen cevap üzerine bir j 
iki söz söyleroeği vazife r-ıayıyo. 
rum: 

Ce,·aplaki misalleıi tetkik e_ 
decek veya üzerinde münaka.,~ 
yürütecek değilim. Bu müııaka_ 
şa ve tetkikler gazetelerde ya _ 
pılamaz. Ben her birinde a~ağı 
yukarı bir hata, bir tenaku7. bu. 
lunan misallerden son misalde _ 
ki tenakuzu göstermekle ıktifa 
edeceğim. Çünkü bir hükmün 
doğnı veya yanhs olduğunu en 
açık. en keıtirnıe bildir'en ölçü, 
hi.iknıUn neticeleri arasında te _ 
na.knır. bulunmasıdır. 

· Soıı misalde budu muaddel 6 
derect' 39 dakika •ve guruplar 
fark1 ıs ~nat dakikası (yani 4 
derece 30 dakika) bulunuyor. 
Halbuki budu muaddel güneşin 
gurubu anında, kamer bulundu 
ğu noktada -sabit farzedilcrek I 
gurup zamanile güneşin gurubu 
~rasınrlaki fark olduğundan ha. 
kiki guruplar arasındaki ~ar _ 
kın derece cinsinin kıymetı, ka 
merin matalian hareketinden 
dolayı, 6 derece 39 dakiko. yani 
26,5 saat dakikasından fazla oL 

SABAH 

-
1 

ması icap eder. Buna göre ya 

Bir sabıkah aramyor 
ÜskUdarda İhsaniye mahal _ 

lesinde Namazgah sokağında 7 
numarada oturan Hayriye IVC 

saadet isimli iki kadının evine 
kapılannın kilidi kınlmak su _ 
retile diin hırsız girmiş ve içe_ 
riden bir miktar eŞya ile 60 lL 
ra nakit para ve 3 adet altın 
bilezik çalmıştır. Şüphe üzerine 
sabıkalılardan Hüseyin hakkın_ 
da tahkikata başlanmıştır. 

budu muaddel. yahut guruplar 
arasındaki fark, yahut ta her L 
kisi yanlıştır. Bu gayet açık bir 

1 tenakuzdur. Herhalde Gökçeain 
ya elindeki nümune hatalı, veya 1 
kendisi yanılıyor. 

t~te !<,atin Gökmen bundan 15 seneye mahkOm oldu 
dolayı lıey'et huT.urunda Ziya 
Gökçe'den budu muaddclin i?.a_ Bqndan bir müddet evvel Ça_ 
hını istedi ve teorive hakim oL talcanın Yakuplu köyünden İb -
mayınca nümuncye tabi olarak rahim kızı Safiye Kuradı çifte 
lıcsnp yapmanın daima hatalar ile yaralıyarak öldüren ayni 
doğurabileceğini söyledi. köyde renc;ber Arifin muhake -

Hele birinci misalde, şems ile mesi dtin ikinci ağır cezada so_ 
kamerin mer'i tulleri arasındaki na ermiş ve Arif 15 sene hapse 
farktan ibaret bulunan, budu ve 500 l_ira da Safiyenin aile:•>i_ 
siva'mn 2 derece. olmssı biraz ı ne tazmmat vermege mahkum 
kozmoğrafya ile aHikadar olan. E'dilmiştir. 

1arın bi~e rcvk~ıad~. ga:,ibine ~~- Kanepe altma sak lanmıs! 
decek hır halrlır. Çunku bu, gu_ • 
nes kendi zahiri kutnınun 4 mis Fatihte İtfaiye caddesindo 
li kadar ayrılmasile Hilalin te. 1 132 numaralı evde oturun Ah _ 
ıjekkülünü kabul etmek demek_• met Gürkan geçen akşam geç 
ti r ki bu takdirde ~rörülme key_ vakit evine dönmüş; ev kapısı _ 
fiyeti şöyle dursun' hilalin te _ nın açık olduğunu gör~üştür. 
şekkül bile etmemesi demektir. Şüphe iizerine odalarda bır ara. 

Artık diğer misaller üzerin _ ma yapan Ahmet bir kanapenin 
de söz söylemeğe Jüzıım görmü_ , altında ayni mahal.de oturan 
yorum. Mustafa admda birini bulmuş 

Prd/<;.<~i;r: Hômid Dilgmı suçluyu polise teslim etmiştir. 

İktisad Ve ili dün 
beyanatta bulundu 

- na, tarafı 1 inc:de - v~ odun kömürü yakmağa ahş-
maSlna ve gelecek senelerde is- mış. hatta yakıt vasıtalarını bu
tihsali yükseltecek tedbirlere t~ n'a göf'e tertiplemiş olanların da-
vessül olunmaktadır. hi ısrarla kok kömürü i:ıtemek

te olmalan hakiki ihtiyaç sahip· 
Ancak bulunduğumuz şartl:ıı- lerini avırdetmekte, teşkilatımı· 

içi·nde ve istihsal tempomuza zı müşkülata uğratmakta ve 
uynuyan bir. hızla iı:.-tihlakin art- hükiunetin birçok fedakarlıklar 
ması müvaceh{'.sinde kömür S<.ı·- ile aldığı bu gibi faydalı tedbir
fiyatını tertiplemıek ve ihtiyaç- lerin tam semere vermesini zor
lan sıralamak zarureti de hasıl 

laştırmakatrır. Bu zorJııklarl,. 
olmuş, şimdiye kadar mümkiir. mücadele i<:in ayrıca tedbirlere 
olanlar yapılıw.ştır. En mUhim başvurmağa mecbur olacağınu 
istihlak ınerkezlc..ririıizden biı ı . • zı göniyonı.m. , 
olan .sta.nbulun gen.iş smaı ih- Bulunduğumuz şartlann her 
tiyac;ları kadar halk ilıtiya~· sahada c;oğalmaı:>l tabii olan zor
ları da ön plinda tutuhnalrta- Juklarına ancak hiikfımet Ol"· 

dır. Bu sebeple bir taraftan ma- ganlarile hallun ve halk teşkila
den ve kok kömürü ihtiyacı i- tının ahenkli ve feragatli çalış
çin tedbirler aJınırkoo. diğlc:r ta- ma1arjyle cevap \'ıermek rnecbu
rafta.n da vilayeıtçe odun ve o- riye-tinde olduğumuzu. vatani 
dun kömürü teminine çalıştl- borç olarak her b:riıniz her au 
maktadır. İhtiyacı eıralamak haurlamak ve her hareketimizi 
men.uuda bilvasıta veya doğru- b una uvduıma.k, bu vazifeyi 
dan doğruya köcmfir sarfiyatını bir·birimfze hatırlatmak borcun 
azaltııcak bazı tedbirlerin de a- dayız. Ciımhuriyet Halk Partiai
lınması zarureti ka~ındayız. nın vilayet idare heyeti reisli
Diğer menılekeUer bu tahdidi ğindıe ilğili arkadaşlanmızla ya
~c7ır ted:bir.leri çoktan almış bu- puan hugün.kü toplantımızda d,ı 
lunmaktadırlar. btfüsalimizdeH kömür istinli.t.ldnin tanzimi iizt:
.bütün yurdun muayyen ihtiya~- rinde faydalı olabilecek müta · 
larına tahsis edebileceği kok loola.r dinledik. Bu düşüncelerin. 
kömürüniln yarısını lSt.anbul alacağımız tedbirlerde faydalı 

16 EYLlJ, 

Devlet Demiryolları meslek 
okuluna talebe alınacaktır 

Devlet Denıirgolları Umum 
Müdürlüğünden 

Devlet Dcmiryollnı ının muhtelif ihtisas şubeleri jçln memur yetı!ltfrll. 
mek ilzere Ankarada bir d)eıniryol Meslek Okulu> tesis edilmiştir. 

Mektep yatılı olup tedris ınuddeti üç senedir. Tnlebcnin her tiırlu elti 
se, yiyecek, yatacak ve tcdriı, mn1~nKı idarece parasu. temin eiılir. 

İşbu mektep mezunlat·ı Devlet Demiryollarındn I,iı;e mezunl'lrı'>zı rn< }\ ~ 
sus maaş ve haklara sa!ıırı oi,ıdrır. Askerhk mükellefıyetkrırdc 1'1 

hizmete tabi tutulul'bır. 

ı. " ' Demıryo1 Mesle.t IJ:.uhmu iyi derecelerde bitiı-enlcı· ar._rın(u 

yahut mesle• hay.ı"1nd.ı ynksck ehlıyet g<i tercııkrmden ..,c·neb, 111:; 
ketlerde idar:ı lıe:oıı~ııı;ı yuk "k tahsıt ve ihtisas yaptırılmak uzf're }ı 
sene aynen tıalebe ve memur seçılecekt1r, 

Kayıt lllt kah~ sart'ar•: 

l - Tlirk oin• lk. 
.2 - idııremlı. hekimleri • ~r-e{ı.ıdan y.apıl<ıcak sıh'hat ve ps?kot<1'11 

muııyeııclerimll• eıratıı oltl ıfu nnl<.şılı.tak. 

3 - 14 ya§ını doldıırmuş ve 18 yaşım biRrmemi.ş olmck. 
4 - Açılncalc;: ınusaı.ıakrı inl\1hanınd:ı kazanmak «imtına•ılar 

Matenıatık 'e Tabı 1t biigı.sınden yapılac~ktıı·.~ 
5 - En uz ort;ı ., ,ul 11czu'lu eılnıuk. ı .ıhsıl C'\ ıyes: o ldcian yuı.;st"' 

' olanı, r da Mc ·fert Okul ... ırnıı lılr.ııu >;ınıfınu knbul olunurlar.> fi 
!usabcıka tn•cıh .. ı;i,ırı: Aıı~ aı . • 1st.ıııbul dla;,ıdarp~ş·ı 'f' S.ı·ket ıi 

Eskişehır, B .. lık(';,İr, Afyıı ı. l;,ını:- Kuyseri, Adamı, Malat.yu Erzu ... ıın şcııır. 
lcrinde fşletn e Mudurl.ıkletinde 1 Bırıncite.ırın. 942 Per embe glimı >11P1· 
lacaktır. 

Talipler nihayet 30. Eylül. 1142 tarıhirıe kndnr iınhha'l olmak ıste<fıld:
ri şehiı !erdeki Demıryolları 1şletmc Mı1iirluklerınc bırer dilekçe ıle mu•11

' • 

at etmelidirler. 
Dilekçelere ili:ıtil'.!ecek vcsıkalar şunlardır. 

.. tt 
1 - İ::ı1eklinın bu gunl.u ha l ıne ııyguıı ıoto:Zrafı taşıyan ıı11fu,, hu\!. 

cuzdanı. f•. 
2 - Mektep dıploması veyahut tasdıkn.ımesi cBunlarn ynpıştırılM 

togrnflar da ta!Pbcnin b~unKtı halını göQtcı·ecektır. 

3 - fyi huy kiıgıdı. 
4 - Aşı kagıdı . 

işletme merkederinde buluncııı istı>klıler yukarda gosterllcn d 1 

\ e \•esik:ılarıııı bızwt jşletnıe ı'\ludurlııklt•rirH' goturen'k hıı-er kayıt ıııtrf 
rası alacaklnrrlır. 

Qıf;cr yerlerden gelf!{'ek istekliler, 20 den 28 Eylüle kııclaı· en ' 

-t 

Demiryol istasyonuna gelerek işbu dılek<:e ve \C ikııl:ırını ist~. yon 
ı;ıôsterecek "e dilekçelerini kaylt ettirdıkten \ e i~t.ısyon ınuhurıyle nı' 

0 
•• 

lettlk:hcn sonra seyahat edccekled trenııı tarih, numara \'c sııatını yıı 11 ,ı cakl::ır ve' bu vcsıka ve dılekçc ıle trende iırnıcı mevkide parasız se•' 
edeceklerdir. 

\t't<tı' 
işhıı istekliler mliracaat ettikleri ist. yona gorc en yakın ı:.> 

merkezine giderek orada Iıntıh::ın olrnaga mecburdurlar. "ş, 

Aııcak; Müracaat tm·ihl.:rindeki tren \.a7.lyetine göre gidceekleri •'1 ~t 
'kın i 1letme ınerkezlne 30 Evlül tarihinden e\'\"el yetişemedikleri tııkd• 

11
, 

bu tarıhten evvel yctişebıl~ekleri diğer işletme merke7.lcrindcn en ~~ıl\I dl 
na gidrek orada imtıhana gireqileceklerdir. Talebe yolda kontr'ol es 1 1 ;!'. 
üzcrleriııdc bulunduracaklıırı l~bu vesıkııl rı katar memurlarına go:;tere(; 

lcrdlr. . l 1 
tstasyonlard:ın bu suretle 1!$1ctme Merkt·zlcrlne gelen talebe 0 ' ıcl' 

İşletme Müdürlüklerine mi.ırııcaat edernk yar', nnd.ıki vesikalarını yııl<-1 !>• 
yazıldığı gibi blzwt nlfıkadnr işletmeye veı rı ek \ e kayıt numorDsı al· C• 

lardır. ~d 

tstasyonlarn miirncant edeceklerin gerek trenlt-ri beklemek üzere 'ıı 
1
.,e 

knybetmemek ve rııhnı~ı7. olnıanıak ve gentl< yukarıdaki tarıhlerde ,şıe~e,rl 
::Merkezlerine yeti cbılmek ic;in tren vaziyetlerini e\velden tahkık etıııc 

menf .. tlcri ic~·bındandır. 
!steklilerln işletme Merk<'.zlerine müracaat tarihlerine göre mu ... ıt 

dan ev\('] 'e yahut müsabakadan sonra İ;,lctme Mildiırluklerince U.'libıt 
leçek tarih ve smıUertle sıhhat hey'ellt•rince muayeneleri yapılcıcoktır. 

Musabaka imtihanından ve muayeneden sonra istek! ler, neuceyı lJ 

lt·ınek" ı.n işletme Müdürlüklerinden alacakları pnrasız sey:ıhut 11 et 
denamclel'ile geldikleri istasyona dönebileceklerdir. Bunların arasında rırı 
ccyl, imtihan yapıl::ın ıŞehirlerde almak lstıyenler bulunursa bu arıııl 
ve oradaki adreslerini dılekc;elcrinin altına ynzdırmıılıdırlar. 

Ancak bunlnr mektebe kabul edılnıezlerse dönecekleri yerlere P· 
seyahat haklcını kaybt'Clerler. 

met de hu'tffiını t paı 1 tdı~ı gı
b. surdu ""· altına aldı. Dcı lıJ.l 
paça kasn. gn gıı dı. HaFmmı 
ru Kı)a ' uraınh c;cvirdı. yere 
\-ıırdu. Çerkc>s Ahmet de mey
d:.ını kurta.rmış oldu. M.eyd, nd!a 
kala kal ) orıik Alı k;iliı:ıı:}tl. 
H rkes Ycırıık Alınin bu ur da
ha <; buk b ureccğıne kani ıken 
son.ı kallnıll>ınu ~tılar. Fak-at 
y

9
rül., hasmın. k, r . .ı açı~ su

rette hfık m ~ Belh ıdı kı, ye
nect kt. J,,akin bır tiırl ~ bu ga
lıö 'et elde edılemiyordu. Kar.1. 
hlm t.a.ü., lıır kolayını bulup7~e~lıkek rdcn kurtuluvordu. Yoru 
ğiın h1ı lmlan memnundu. Hcl,. 
.Moll3. Yoruğün yorulm~c;ı.ını ~s
tivordu. Çünkii Molla yu~dc: yuz 
mevdan:ı ha.kını olmak ıstıyor
du: O. nasıl olsa Şa~nzade ılc 
kozunu pay roebilirdı. Asıl ?:.· 
t.ad.ı. afacan ' e ı;c~1~n olan Yo
riık Alinın çıkması lazımdı. Şa
h 1.zadc, Şopar, Molla, Ya:kacık
lı Hru;nn hep Yörüğiin g:üreş tar 
7.m.ı u lop ediyorlardı. Onun tu 
tu~l,m hepsın korkutuyordu: 
:N kadaı d ustalıklı \ e, cıddı 
tutu oıdu. Hnsnuna hakim ol
d urunu goriıyorlprdı. _Arnavut. 
oğlu d::ı sa bırs17..lanmaga başl~
mı~tı. Pomak Murat da.. Bır 
~!ık. Aıına.vutoglu Murat a· 
ğ. va donerek: 

Yörük Ali, babasının yanın~ ----=-
geldi. Çalık, asabi ıdi. ~örük~- ı RADYO P~OGRA~ 

halkına ayırmış bulunuyoruz. olar.ağı ümidindeyim." 
Altmış altı bin ton maden kö- Top11.ntJ g~ valcte kadar de
mürti de ayrıca yine ayru mev- vam etmiştir. Görüşülen esas-

Sıhhat mu::ıyenc:;inde ve mus.-ıbakn imtihanında k znnanl.ırırı ııılrc 
rine tebliğııt yapılır ve An karaya kadar parn .. ;ız seyahatlerı nyı ıı n t 

_ '\"' oriik Ali, valnız kaldı 
mcvdanda.. Frkat bu, füı.ra M';1:S 
tat" ac: ~ p bır pehlıvan~r ... 9.o
ruvor un ya! .. KırıJıp 

1 
dök~lu~ -

kc cuiZ' lıyor keratn .. : L.~~? 
y oruk AJ . büt iın ~iıreşı~ yuk~ 
nı... ı.:.aı a. hıstafanın üzerıne._yıg 
dı. Yenecek Yörük onu .. Üzuyo:t 
~·: .. 

- Y ör.i.k yorgun değil. .. 
H vır canım! .. Hıc; yorul

m~ı ! .. Yorulan Mu tafn ... Gör
m ı ı mas.ı:1 Yor ü,.:ii şım.5ek 
g iJ •• B,+11eo k L'll amrnn ... 

F .... lbett ... 
Ru. su da Yorhk Ali, çırpm-

ıı.. ba Jadı. \ c, meshur olnn 
n. l.i mı w tu te s..'llıverd": 

- H vJa Mu tafa be! .. 
- • Ilcl la arSıanını be! .. 
- H ;;da: .. 
y{,ruk Al . hasmmın ensesmı 

cel, , or. ,.,. z-. ı ollu en"'e de<Jış 
ti v r .. A,; rıııı gıd ,or, <'Jrpınıp 
na J 11 1 5 \'Unıyordt : 

_ H" d larunı! .. 
y oru..,, 1 bu, ne ala 'l manalı 

id.! Ha.sıtma ıs:ı.rt t ver yordu. 
Şid~'l hır hitLUmA geçecek ve, 
ışin · bit n>ctkti. Q, lık ve, Caz.. 
~ g-bzl r · durt açmış, seyre
dıyorla dı. Cu.z ır t,;ıilerek · 

Ça ık, " ninkı J.ı: t.üstc ses
lrnmcğe başl ı.dı. s.mdi bir şey
ler olacak ... 

lı, baba.'>l1lln asabi olduI.,'lınu go- hn kta..:1. B ~ ~ .. r dai........:--de alınacak tedbir- olunur. ı 
zua. ayn a ıur. Wla ragmcn ..... u..........ı işbu meslek okulunda tahsil edenler be;ıo scnclık mecburi lııl• et rüm e gülerek: . 

- Baba, ne o: .. Nıye sımr- - 16 EYLUL 1942 
kok kömürü yakmağ1 itiyat et- lerirı Wtıhitine yakmda başlana- d 

1 
1< ı.-

caktır. tutularaklarıııdnn meı:tebe giıerke'l gct ı·eccklerı noterden mu u ' a , 
mı.ş· bulunanların yanında odun ed d ı ·ı el ' 

hüt senedinin ııunıuncsini işletme Mud rlukkrındcn t arık e •'Le • lcndin? 
- Nasıl sinirkmmiyeyim? Ş:..ı 

Kara Mustafa denilen herifi bir 
türlü meydandan çıkaramadın .. 

- Ne yapalım! .. Herifci oğl? 
ovmık ••. Biı- polka tutturdu k1, 
aco~ ctmeğe de gelmezdi Maa
mafih, epeyce ezdim o~u ... Bu, 
e-üreşi. taşımadım ki! .. ı-lep ona 
ta.51tum güreşi.. Amr.aa, gördUn 
mü nasıl- yendim onu? .. Hiç ak 
la gelmedik bir oyunla! .. 

- Ulan bu nasıl oyundu be?. 
Yeni görüyorum bu oyunu sen
de ... Yoksa çalımına öyle mi gcl-
ui !.. . 

- Ha şunu bileydin ... Koı•"k 
0 ö')u "biliyorsun ld, kaç defa al
b;ncian kemaneyi sökerek nasıl 
kalkt1ğını gördün! .. Aya~lnı·ı 
birbirine bitişik kemane bagına 
rçerden çapraz giı er gibi giri
yor ve, doğruluyoı du. Üç defa 
oo~ıle kolaylıkla kalktl altuu
dan ... Fakat, dördUncüsünde al· 
dı pavını .. Ne yapbğunı gördün 
değil mi? .. 
- - Çok güzel bir oyıın •.. Taı.ı 
bir mukabele. .• 

- Ayakları açık olsa idi o. 
oyunu yapamazdım. Ayaklan 
kapalı olınası işime yaradı. 

_ Evet, ayakları a~ık olsa bu 
suretle kemaneyi sıvazlıyama..:
dın .. Sıvazlasan da düşüremcz
din ... 

_ 1ştc ·ben de onu düşündiim. 
Malısustan altıma aldım ve kalk 
masına müsaade ettim. Bu. o
yunu tatbik ettim. 1ık tatbıl. 
ettiğim oyun bu ... 

- Fakat çok uzadı güreş ... 
Yorgun değilsin ya!.. 

- Yoo... Hamdolsun demiı 
g-ibiyiın .. Güreşi ha.mnl gibi ona 
t, ıttım. O, yoruldu ... Ben, de
ğil... 

- Yörük, güreş çok çetin 
olacak ... Hep de seçmeler kaldı 
be! .. Molla, Yakacıklı Hasaıı, 
Şahi:nzade, Şopar, Çcrkes Ah
met hep st!ni bekliyorlar. Hı•lt. 
Şopar ne güreş yaptı bilmez n. 
Şonar çok detişmi . $irrJi k 
rar giiref:: başlıy.acaı:.... Cazgır, 
ka.7.an dibini b kliyor ... 

l Aı·Jrn ı 'ıır) 

7 ,30 Prognım sıı hey'eU 
7.32 Vucudumu _ 18.45 Mlızik: Rad_ 

zü çalJŞtıra _ 
lnn. 

yo Dans Or_ 
keslrası. 

19.80 A. Haberleri 
19:45 Miızik: 

1 
- «9975 

Aı.~la.rı voktini has gt•çiı-snelr,, i)i yt•mek, iyi içm.-k, •' I ~ll!!!m .. m:zs•Z!:liimz:!Eaii3EJIE!lll!!:lz:ıll~2~iil?!llC!!l~C::-1 

iyi n•llDk dilılomek lsdy<-n:. 1 Devlet Demiryolları 
7.4-0 A. Haberleri 
8,30 Müzik: Rad_ 

yo Salon or _ 
kestrası. 

12.30 Proğr.ım 

20.15 Rndyo Ga 
zetesI. 

M A S A R 1 K Muhamm•~ bodoh (90.000) l)ok"n bin'"" olan 50 ton aye•c«' ;, 
28/9/ ı 942 P:ı~::ırtesı gün ti saat Hi de kapalı zarf usulu ile Anı.aı·ad·• 

20.45 Müziic 

Beyoğlunun en kibar muhiti!. 12.33 :Milzik (Pi.) 
12.45 A. Haberleri 
13.30 MUzik: Şnr_ 

kı ve ttirkü .. 
ler. 

18.00 Proğram 

21,00 Konuşma 
21.U Müzik (Pl.) 
21.30 Temsil. 
21.50 Müzik: 
22,30 A. Haberleri 
22.50 Kapanış. 

İs1ildal <"adde~ No. 451 "Stüd,-o" nun üstünde. Sipariş iize
ıine .hususi~ akşam yesnelderi. Sofra.mzı enWden 1Nıün ediniz. 
Teleloo: 4SS.18. Bugünden w: ı •n M>'\'g'5 tbJ~r A\'gt>ris e-n !>JOn 

repertuanı:da 
18.03 Muzik; Fa _ 

latan bul -GiJm rühleri BaşmiJdürlüğünden 
ih:ıle gliuü: 21/9/942 

Miktarı Değeri 

M. K . N, 
263 
341 
266 
283 
293 
349 
291 
288 
287 

Kılo 

l3 
101 
42 

2 
9 

111 
15 
2 
2 

Gram 
850 
000 
000 
200 
100 
000 
000 
2UO 
500 

271 399 000 
tru:ıe gtmu: 22/.fl/942 
238 1589 000 
266 3 670 
285 
286 

11 
4 

400 
000 

267 ıa1 ooo 
265 1'7 000 
270 11 50-0 
260 1 000 
843 1-080 000 
355 2 950 

thale aönfü 2319/942 

Liı·a 

169 
120 
437 

178 
96 

175 
220 
53 

162 
2793 

658 
201 
137 
a:;e 
291 

72 
97 

176 
li08 

54 

Kuruş 

25 
69 
01 
40 
40 
00 
50 
20 
50 
00 

90 
36 
05 
40 
80 
46 
16 
44 
00 
20 

.Eşya cinsi 
Pamuk sun'i çiçek 
Role halınde te1grdf kiıgıdı 
Selllloit 1aralt, toka ve pudralık 
Sa!ı ıpek mensucat 
Yiizu pamuk i~i kuş tüyü yorgan 
Kuyruksuz plyano (1 adet) 
lşicrneli pamuk yııtak ve sofra çam::ışın 
İşlemesiz keteıı sofra örtusu ve peçete 
Saır elyi'ıt ile mııhhit Jpek masa ortusu ve Jıet;ete 
Swı•/ jpek iplilli 

Mevadı saire ile mürctteı) rlemır ıznbe ocngı 
İpek karyola \-c nıa a ortüsiı 
İşlemesiz pamuk ya•ak ve yorgan çarşafı 
işlemesiz ipek yorgan ve yalak yastık ortusü 
Çocuk oyuncazı la tik balon dudufu 
Kasarlı pamuk mensucat 
Pln tık mcyvo ve sun'i çiçek 
Dokuma ipek eşarp 
Adi demir deko\'i}yolu ?nakasları 

Donatılm~ pamuk kasket (9S adet) 

2112 5'7 000 1460 00 Yün mcnsucaı 
2111 126 50!) 2316 00 Yi.in mensucat 
1426 50 000 07 33 Kanaviçe kol:ın 
5822 104 000 4140 00 ıpekli yunlü mensucat 

319 52 950 369 44 Safi dokuma ~muk beden ve yatıık çamaşın 
323 138 500 830 00 Kuş töyti memli'ı pamuk yuzlü yat&k yastık 
305 ıı 750 55 25 Al!:ıç çerçevelı fotoı.rrur resim 
2D5 60 000 108 75 El ılo çalımın tel\ı .ıllıtı ıniı ik yeden (Zittcr) 

an barı 
3 
> 
> 
> 
l 
3 
1 

> 
> 
> 

ı 

> 
;ı> 

> 
3 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
1 

> 
> 
1 

4426 1489 000 192 60 Kaba agaç mamul!ıttan \ apur sapanı lsk<>le ve altılığı H. p~ 
Yuk ndaki e ya Jf>4D ayılı kanUD muclblncc 21, 22 ve 23/9/942 guıılerinde Sirkecide Reşadiye cuddesinde_ 

ki Gumruk Sat ş Mılcl rl ı uı de ımt 13.30 da açık arttırma usulile ı:;atıhıc.ttır. Sah tan 3 giın cvı.:d saat 9_12 
aro ııı<ln eşya '1lı ı 1 ı mcln g(irillcbilir. Kanun! vesikalann fbraıı ve temın~tın a:ı~ giınU s;ıat 12 ye kadar ya_ 
tmlması ilfın olunur. (9571) 

re binasında toplanan merkez 9 uncu komisyonc::ı satın nlınacaktır. 

811 ışe girmek isteyenlerin (5750) Beş hin yedi yilz elli lırtıl~k .> 
vakknt t••mıııat ile kanunun tayin eltici \e ikalnrı ve teklıfler nı 

gıın saat 14 de kadar adı geçen komisyon Re" ~lıgıne vcrnıeleı \ 1f1711nd1 
' 

Ş:ıı-tn:ıınelcı· l lirn muk::ıb.Jıııde Ank::ıl'll Merkı•z vczrıesıl<.' Hayd 1 I' 
YeWP.sJndPn temin olunur. (0830) ____..,.,,. 

Üniversite Rektörliiğiinden 
Edcbıy::ıt Fakulfrsindc• Arap -. c F«rs filolojisj doc;entligi ııçık f 

imtihnnları 14/XI/!!42 Cumartesi günii yapdacnktır. Nam.zctler·ıı bu t. 
te' bir h.ıfta evvel tczlerını vermiş olmaları lfızı"Tldır. İsteklık ·ırı 

raporu, nüfus k!ığıdı örneği He ilmi lıu\•iyetini göstel'ir r• cfı !er 
işleri kalcmindf'n i tenecektir.> Ve 5 fotografı jle 9/XJ/942 tarı!ı.nc 

o 

~R•e•k8tö·.rımiimğ•cab~a~ş~\~·u~rmm•aml•ar•ı1111. m(9=9~3~1)iZ!lil!llll: .. C::Sm!!::!!!E:~ii11B:!;:ll.-0:~ · 

TÜRKİYE CÜMHURIYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türl.: liraS1 

Şube ve Ajans adedi: 2(i5 

Zirai ve icari her türlü banka muamelclel"İ 
Para biriktirenlere 2&800 lir.ı. jkramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbarnlı •e kumbarasız uısarruf hcsaplıırınd' 
en az 50 lira:ıı bulunanl::ırn senetle 4 defa çekilecek kur'a ile asn~ıd9 

plana göre ikramiye cfağıtılacaktır. 

4 aded 1.000 Lh'elık 4.000 Lira il '\00 adod llO L' ık 
4 • IOO • e.ooo » ilO • • 
4 

40 
• 
• 1C'O : ;: : 111'° D • 

DiKKAT: Hes:ıplnnnddki pa ı:ılar bir 'sene içinde 50 lıra" n ıı 
düşmlyenlerc ikramiye cıktı!ı tak lırde "" 20 fazl::ıslylc verilcçc!<tlr· 

W"Blar 'lö:rt defa ll Marl. 11Baziraa,11 Er 

Sah ibi: A. Cemaleddin S a 
Basıldığı yer: (H. Bek r G 
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