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ı.)~> ~lbi Cihan harbinde 
... ./ .~~--------1•1--------

~(.Ş~ ü R~İYE 
~,Leti Ca.vidin hatıralarından aynen alıyorum: 
't;~ Gin;ı geldi. Beş on gündeıııbeti ah>'!alde fena bir 
tıü ~ÜI Vulrua geldiğini, harbin gayri kabili jçtinap göründüğü .. 
11~ bi,ı;ın haberinriz olmakswn lbir vaka. ihdas edileceğini ve bu-
1'<-tı neticesi olarak hıı:-bin gayri kabili men bir hale geleceğini, 
LuJY~n bize karşı hiç bir husumeti olnıadığını, şimdiye kadar 
Yuın u 1arda bizim miidahalemizle vuk_ua gelen ahvale karşı göz 
~laı dkukl~ıru, fakıat nihayet A r nnların bizi maksatlarına alet 

'.t ıstihdanı edeceklerini söyledi." 
~~~~~~ ... -~~~~-

Rus sefiri M. Girs'in ziyareti 
~ZAN: HÜSEYİN CAHİD YALÇIN 

15 [*] 

~ ıı ~ırada dm umun nazik
~ liği \'e \'ehametı ıtilafı 
1,. müselles diplvm:ı.tları 

1,' llındaıı. pek fılıi. hissed iliyor-
lı ~r'nıe\'velin 13 üncü Pil

:, : ,unü Rus sefiri Gırs de 
~- ?" Nazırı Cavuii zi}aretG 
,~ 1~ ı. Bıı ziyaı-eti Cavidin batı-

".; .ırı<fau aynen alıyorum: 
~il 1o .ycJ \.JirH gekli. B~ on 
h,.~.,l~~llJcı-i ahvalde frna bir te
~ du, '~ ıkua geldiğini, harbin 
n 'Yı_ı kabıii i~ti11ap giiründüğü
h:ll, Oızım haberimiz olmaksı'-ın 
t;r ''&k'a •ıhdas Pdileceğıni '"' 
ı;~"~ıı neticrsi olanıl: harbi,, 
~~l1 ı. l<abilı meıı bir hale gckb,; nı, Ruı.yanın bize karşı hı~ 
Ye khu•ıın1eti olmadığını, ııımdi· 
dah a('ur hudatluıLı biz n1 ınü
ıtıı lcmızle vukun g;,lcn ahvule 
nı:ııı göz yumduklarını, fakat 
ııat?('l Almanların bi><i mak
e,·ı. 1 1 ı... 5. et oltııa~ istihdan1 
J .' .\'"<:eklerini söyledi ve ilk de- 1 
.. " 

0lar:ıJ~ bugün Almanlarla bir 
ütıg;ı i .. l - 1 b;ıh ıan ıını.z o lhıgundan 

k~ ttı_ \'l• "arzu tdf-'ı E cnır. bu 
•le·• ll"Vı parunte-" çiııc al ıhm" I .. ı. 

L"n h: • ..., jm l 
1 ' "" 1Jıt '1ll~ :ın m v-
k oJ ~lllı soy.ld<lıınse d, 
<!., nuaat getirmec! 1 ın üna ka~ay ı I 

z:ıtmaclı. 

da bulunacağımızı, beni ve 
Sadrazamı hiıkünıetten atacak
lurmı, Enverin kfunilen Alınan
brla hemfikir olduğ'Uilu, yalnız 
Taliit'ın sürüklenmesıne hayret 
ettiğini, çünkü onun zekasından 
daha başka ııey beklemekte ol
duğunu uzun uzun söyledi. 
Bın l:lıttabi keııdisini teskine 

çalıştım. Bunların her vakit 
Beyoğlunda devran eden hava
dislerden başkıa bir şey olmadı
ğını, hükümetçe katıyen böyle 
b'r karar ve tasavvur mevcut 
bulunmadığını söyledim ... " 

16 Teşrinievveldc Sadrazam 
Say' t Hal~ Pa.~1a, Cavide tele
ıfon ederek hemeıı Babıaliye ça
ğırdı. Cavid Sadrazamın yanına 
g:tt.ği vakit Enver Paşa ile Ad
lıye Nazırı İbrahim Beyi orada 
bııldu. Sadrazam bir telgraf o
kudu: 

Rus donanması iki g\indıenbe
ri b'zim manevralarmıızı ıhlil 
P<Lyı,ıimuş; ahiren de ateş et
miş. Muhasamat başlamış! 

bl.raz sonrn Talat, daha son
ra C~mııl p; sa da "'eldile • Her
kes havı et içinde i-'örtinüyorlar
dı Bu :-;chm dtn bahse' erkiı.-n, 
Ow.d ı;oyle diyor: 

,------------------------------------------, 
Reisicümhurumuz 

Milli Şef lnönü, dün gece saat 20 d~ şehrimiz 
istikametinde Ankaradan hareket buyurdular 

Ar.kara, 16 (A.A.) - fü?isicömhur Milll 
Şef İsmet İnönü, bu ak~ saat yirmide hu
~usi frenleriyle lstanbula doğru şehrimizden 
harPket buyurmuşlatıiır. Milli Şef istasyonda, 
Büyüı< Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda 

ı Başvekil Şükrü Saraeoğlu, Vekiller, C. H. P. 
idare heyeti llza'lan, generaller, Ankara Valiı<i, 

' Emniyet Miıdürü, merkez ~ garnizor, kom,;-
i!11 1 f il tanl~n. vekalet er ;\'iık~ek memurlan tara - ı!l-

Jaıı uğurlanmıslardır. 

Stalingrad 
düşmek 
üzere •.• 

............. .,. ......•.. .. ~ ......... 
I • 

i ROYTER l 
f AJANSI f 
1 M~RKE- 1 

Şehir ikiye bök· ıahndu1·, çdar-

1

.
1
. Z 1 N DE 

1 
pışmalar ço ız an ı 

Londrada basın heye
Moskova Alman baskısının timiz şerefine bOyCık 

çok arttığı nı bildiriyor 1 bir ziyafet verildi 1 
Berlin 16 (A,A.) - Alınan ordu_ AJ" ans umum mUdütü 1 

Jarı ba~kuınandanhgının teb1i&i: 1 
Du~man tarafından Terei< ıizerin • : matbuatlffilZI ÖVdU 

1 
de yapılan bır kaç taarruz kırllmış_ 1 
tır • Kudüs 15 (Radyo) - !ngilte 

Stalingrad1n° ~~~4- tçht~a-ı;· i 1 reyi ziyaret etmekte olan Türk 
natlı muharebeler e~nasında pek ge 1 gazetecileri sercfine bugün Röy ... 
niş araz]. kazançl•rı elde edilmiş • İ ter ajansında bir ziyafet veril _ 
tir. 

1 
• • miştir. Söz alan ajans genel mil_ 

Voronej bölgeı:.inde dü~man mU_ 1 dürü Mister Moroney, Türk ga_ 
him kuvvetlerle yeniden tao.rruzla .• 1 ze~lerini~ .b~.rri~et aeverUk "e 
rlna baslaml§ ı. .. e de yapı.lan çetın • ba~ıretJerıoı ovdükten sonra ka_ 
muharebeler netic:esiode büyük ka _i l dehini, Reisicumhur lsı:;net. inonU 1 
yıplarJa geri ptiskürWlmüştür. 1 ile Türkiyenin refahı ve TUri<. ... 

Stallng rad Diitmek üzere lngiliz dostluğu şerefine kaldır • 
Berhn 16 (A.A.) - Askeri kay_ mıştır. 

naklnrdan alınan haberlere gOre Al_ • DünkU Ziyaretler • 
man kuvvetleri stalingrad !iehrinin : Londra 16 (A.A.) - Londr~da 1 
1nerkezınden Vole:cfya v;..ırml~l~ııdır. i bu. lun~1akt,~ u_~an . Tü~~ gaz~t~c~ .. 
Şidck-tH sokak n.uba.rebeleri devam : len dun yuklu hır gun geçırmıış_ 
etmektedir. SıaU.·grail ·elıl'inln bU 1 !erdir, E\V<ilA Türk Halke_,nde 
tıln nıüstahKen1 K*"'kları k;ıt1. ola_ I TLi.rk kolonisfni ve Ttırkıye dost_ 1 
rnk geçılıniştır, lar1n1 gO.ı.-en Türk gazeteulcri son_ •ı 
ş:mdi Alın~1ılNr So-ı.'YE!ılerln b.irbi rada B. B. C. nin verdilıi bil' ak_ I 

rj ardına son dakikadn hazırl&dık_ pm ziy.a.Hrti:nde b a'ZH." 'bu1un .. 1 
hırı knlel~ri almakla meşgtıldürlE!'!'. mu~lar-dır. 

Afrikada 
faaliyet 
başladı 

Mihver kuvvetleri her 
taraf ta hırpalanıyor 

Müttefik uçakları Sollum 

ve Bingaziye akın yaptı 
Kfıbıre lU (A.A .) - Orta.gark tn_ 

giliz kuvvetlerinın mu11terek tebligi: 
15_16 Ey!uJ geecsi keşi! kolları • 

mız bütun ke8ırnlerdc· f.aaliyet gös_ 
1.ermi~erdır. Dü~an ke~if kolları 

ve jŞ ek1pleı 1 her tarRi~a taarruza 
u&rayıp hırpalanrnıştı.r, 

Kara .kuvv61.leJ'uniz dün Zikre de_ 
Cer ruç bı.r &ey kaydetmC'Jnişlerdir. 

Tob,.ui• Akın 
Loı.ıdrr, 18 (A.A ) - Tobruk kale 

s.ine MUttefık uçakları .iddetli bir a 
kın yoıpn.ıc~lard1r. Benzın sarnıçları 

aıeşt.· verıhnı , dokl<ir talırıp edil 
mişil.r • 

Ayn; 2.'1m~1nda Bıng.az.1 '\:e Sollum 
teftjr1elı df' \;*;ırru:.t;;ı ugrrtmn;•lardır. 

Gıt"ıd ..+ucum 
Londr; Jti CA A ) - Aıucrlkan 

borıH.•R uç~k~•H ı dün Gn ıd ada!'ında 

Suda .1ı;o,·ımitt:P. tanrruz etınişlerd:r, 

1tr mı •tefi' ı ır. Dil ir 
ger,rııOP dt' ıtıabct kuydfdilmiştlr • 

Malta Uze.-hıde nı~h\ lde hiç bir tebeddlil göı-
har ıg-.m,, büyıik ına.ksıda. ki 
kıi ~ı menetnıektiı. vusul içiıı 
ııı·rıık vukuat ve badı,ata cheııı-
1\i ıye.t vcrm mıık lazım gcldi~ı
ı; • bı,. hiiküınette oldtık~a ı;erek ı 
r.~drazamın, g ek b' nim h'1.l'bi 
'e°t,ctmeğe gayret eclceeftjmizi ı 
f;o .. unu Rusyaya, Fr:ıns ya hoş 
'll ı Unmek içn değil, memleketi J 

.. Bu vak'anııı bugi~n hHiiule 
geleceğıne arkada.şiarın - ya
ni Cemal. Talat ve ~verin 
h.ıberleri vardı. kanaatinde~inı. 
Çünkü hiç bir telfı.ş ve heyecan Stalingrad ikiye Bölündü \. . . .. - ... .... - .... ___ .,,.ı 

Lomtrr 16 (AA.) - M•lta adası 
üzıerindE' hkva 1aa1iyf'ti artmıştl'r. 

Birkaç duşuıa.n uçak grupu adanın 

\iz.erinde uçmuştur. Uçak. savar top_ 
larımı:t v<.> sahıl bataryalarımız he _ 

men baraj at.>i tesif etm::ılerdir, 

•7.m menfoatini bu noktada 
~~d~iıınüzden d<•l'1.yı yapaca· 
~., 11 '.''• •oyledım ve ıHraı ettım. , n; ·a~ mutlaka almış ıılduklaı-t 
Lu""~ıık haberler bıılunacak ki 
ıı.ı; Sozlerim kendi,.ine bir ka
h ~t ve itimat vermedi. "Har-
1ı;'. hus~e geleceğin,• bug~. 
\"ı r Vakıtten ziyade kanaatıuı 
11;t Eğer harp olmaz,;;, aldau 
ıı~ınıdau dolnyı gelir, sızc tar-

.rü Veririm,, dedi.'' 
ı:ı Ettesi günü Fransa .;efiri M. 
~· lınpard, Cavidi ziyaret etti. j 
••tıralar ~öyle diyor: 

('seri gö8termedıler. (lare olarak Stokholm 16 (A,A.) - Ofi: Sta_ ı-------------
rlermeyan ettikleri şey, gen:ılle- lingrd<I şimdi ikıye bölılnmii§tür, B 1 B 1 
rin "eri çağrılmasından ibaret. (Sonu Sa. 3 Sil, 4 t e) r u gar 

Sadrazam, cereyan eden ah-1-------------- ı 

vaı ve vekayiden kenclisinin !ıa- Sofya Elçimiz teSI- • 
berdaı eılilmedioiinl söyliyeıek g aze n 1 n 
bu vak' anın m ii.stahzer olduğu 

zchabmda bulunduğunu anlattı. Bulgar gazetecı·ıeri so··zıerı· ş.mdiye katlar kendisinin sü-
rüklenmilş olduğunu, aı11JTJızda 

tefrika husule gte'tİrmemek ı"le kDDUSfU 
ma ksadiyle her yapılan şeyi lııa-
bul ctti#ni, fakat badema ~
le hareket edemiyeceğini, har ı 
1•ııraı:t.ırlannın bir kabine teş
kil ederek meınleketi:n idaresini 
eUerine almaları lazım geldiğ:i 
rıı, kcndisinm harp etmiyeceğini 
söyledi. 

Böyle aynldık. Memleket, 
korktuğum felakete doğru yö
rüyoı· zann:ederinı.1 ' 

( Devmn edecek) 
Il iiseyıin C,'1ı tıld YALÇIN 

('111 ) Bundan evvel ki ya zılar: 

S1 Agusloı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 10; 

((TÜrklye taralsIZ 
kalaeaktU">> 

Sofya 16 (A.A.) - Solya Elçih _ 
ğinden büşük elçilik payeSae B ari_ 
ciye Vek~leti Umumt K Mipli&cine ta_ 
yin edilen Şevki Berker Bull'ar ga_ 
zetecilerile bir görUşme yapmıetır: 
Bulgari.stanı terketmek mecb\Jri _ 

yetinden sa,mirn.1 bir teessür duydu_ 
ğunu söyliyen Şevki Berker sözleıip 
ne şöyle devam etm~tir: 

( loruı Sa. 3 S ü. 2 de) 

"Bulgarlarla Türk
ler her türlü pç

lükleri yenmek, 
birbirlerine yar
dım etmek arzu-

sundadırlar,, 
Salya 16 (A.A.) - Yarı resmi l1l 

ro gazetesi Türkiyeye hasrettiği b 
makalede şunları yazmakt..ı.dır: 

•K~umuz Türkiye tam bir ta 
( 6onu I•. 1 8 U 4 t •) 

Ticaret Vekili 

Mahsul vaziyetini 
tetkik ediyor 

Vekil Burdura 
hareket ediyor 
Aiyoıı 16 (A,A,) - Diın sa"oah 

Konyadnn hareket eden TJcaret Ve_ 
luli Dolctor Behcet Uz berab<>rleriıt_ 

de Konya vahsi, Toprak M~thı;u'llMi 
Uınum Müdur 'hlut\vıni, zirai kom _ 
bir.talar OO}te reırıi oldU&U r~ldc Sa_ 
r&yooli. Kaduihan. Ilgın ve Carda 
olli: depola.rını ve mahsul teslim va_ 
ZlJ'f"hnJ tetkik etrnış ve kOytü}erle ko 

(Sonu S., 1 &il, S te) 

içtimai büyük dava 
~~~~~~11~~~~~ 

Fakir halkı doyuralım 
Tramvay mıı.tahdemlel'ini, kaptanları, öğretmen 
bastabakıcı, mnrettip ve mOvezzileri dOşünelim, 

hele mOtekaitlertn, dtılların , yetimlerin 
hallerini bir göz onune get irelim 

~~~~~~-11~--~~~ 

Varacağımız netice şudur: Bu az oslirliler. 
oecimde fevkalade zorluk cekiyorlar 

Yazan : SUPHI NURi iLERi 

Gazeteler l:Jırka~ satırlık ya. ! 
ziyle, geçen gün tramvay 

şirketinin vatman ve biletçi bu
:ıa.madığına dair olan zorlıığumı, 
haber veni p geçtiler. 

İktısadi ve içtimai ola.ıı bn 
meselenin üzerinde biNz dura
rak iŞi.n hakikatini incelememi~ 
'icabediyor. 

Evvela küçük hfı.dise malüm: 
Tramvay şirketi memur bula
madığı için zaten aıalan araba
larının biı: Josmını yo1a ı;ıkanp 
halkımızın en zaruri ihtiyacını 
tatmin edemiyomuı.~. 

Ştmdiye kadar bandaj olma
dığı Nçin fazla araba yola çıkmı
yordu. Bundan sonra da bandaj 
derdinden ba.şka bir de vaun.an 
ve biletö deııii ortaya çıktı. Fa
kat bu gılıi memurlar da ya han
cı memleketlerinden g~tirtilc
cek değH a ! Va tınan ve bilet ei
yi memleketmz pek ala yetiş
tiriyor. Hem de bollukla. 

Ylalnız bu ayda otuz veya kırk 
lira maa.ş alıµ günde on saa tlı·n 
fazla durmadan ça.hı;ıın, ayakta 
kalın, halkla mütemadiyen t ·
mas edip pek çok kavgalaı-a ve I 
fena mııameklere ınaı'llz olan 

vatman ve bi~et~ilcrin kaı·ınlan 
dOY'JIIUYllr. 
İ~ ıne.«ele. Hem de iş yalinız 

bu memurların r.ırnırun doyma
sı değil, bunların çoluk çocuk
laı,, ve ldiraları, üst ~ları, ve 
ta!bii haırtaları da var. 

İşte bu kadar •:ı.z maa-•la bu 
mütehassıs memurların k.;rınla
nnı d"yurmalarına maddeten 
•imkan kalmamıştır. Günde on 
saatten fazla ıayakta çalı~ı p hal
kın her türlü uygunsuz mua
mele!Jerine uğııayanldrın lcaı,n
ları.ru şirket.'11 adamakıllı uoyur· 
ması icabederdi. Fak<Jt 1'te ı;ır
ket bir amme ı-:zmctı gi ;ı en ba 
fedakar nıenıuıl.mııııı maa>;la
rını arttınnaJ.tta n ise dah" az a,.. 
rnl'ttnın iışden1esine ı azı ı :1uyor 
deır.<Jct;r ki, bu Iıal kolaylıkla 
kablıli nı üdafaa değ ; ıınr. 

Bu kiıçük vatman had ,-,ın
den sonra nrtık bıiyiik h • d ~e:ı e 
ge~C'bil riz. Aldığı maa-~ ile re
c;inemiycn acal:tt :nlnız tr. ın· 
vay şirketi nıt'murları " ıdır? 
Hayır. 

Sı.nki Boğaziç'ne. Ka<hh:iyıi
ne \e Adalara ı ley.:n vapurb

cscnu Sa. 3 Sü . 1 et.,.' 
~~-~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-

=I HARP 'DURUMU I= 
Çıkarmalarda l<arşı· 
laşılacak güçlükle 
Avru pa k ı yılarına atlamak ızt ı rarında tulu· 

nan Müttefik ordunun Manş yoiile bir 
ç ı karma yapması beklenebili r 

Yazan: Emekli Gl. Kemal Koçer 
/IVVVVVV'o,A~.,Y,~VV'~~""""~""'""',v-,,""~ 

IL-JI arekatın en güçlerinden 
lr"1I biri de çıkarmadır. Deniz 

hiıkiIDiyetini elde bulun _ 
duranlar, yollamada kolaylıklar 
buluyorlardı. Denizaltı tehdıdi 
bu işi zorlaştırımış ve pahalıya 
ödetmişti. Hava kuvvetleri bu 
zorluğu bir kat daha arttırm ı ş_ 
tır. 

da olsalar ~ok za!Wl.n sarfet _ 
meden, çıkarma yerme bırıikle? 
kaydır r ve "lc:bi derya" da de_ 
ğilse bıle, teı;ebhüsü bclirdı~ 
anda önliyebilirler. 
Avrupanın doğu kıyıları ar _ 

tık muharebe e<:;_ıhelerıdir. Bu 
cephe, mfüıtahaın ve kat'i neti_ 
ceye götüren bölgelerden de 
müstahkemdir. 

u,':Ayııı teliiş ve heyecan ken
bt.'nde de vardı. Ah\ alde vahim 
i 1 tebeddül oldui'unu, mu
~~tebeyi karibülvukıı gördiığü
~~· a.ldıkiarı havadisi kontrol 
./.11t·ksi:>;in Jııa:bul etmediklerini, 12; 13; 14 ve 15 Ey lOI Uıt'fhH nllsh•-i=================-===========-=== =======-===I 

Öbür yandan, kıyı müdafaa _ 
larında ancak havalan müem _ 
men armadalar rol oynayabilir_ 
ler. Hatta., zayıf bir bava ordu_ 
su da, zaten ıruayyen ve mah _ 
dut hedefli olmağa mabkfun çı_ 
karmalara karşı önemli engeller 
teskil edebilirler. 

Fransa. daimi bir emniyet al. 
tınua yaşaWan dil•man b'r mu. 
hittı r, meşguldür. '!'emin edildi. 
ğine göre, burada Alman ordu_ 
su, 5CIO.OOO kişilik bir ku\'vet 
bulundurmaktadır ve batıdan 
18 tümenin son günlerde dogu_ 
ya alındığı da haber verilmek _ 
tedir. 

a.J<ında fait aecompli karşısın- llM"ımı zdad tt'. 

Pirince el kondu 
~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~ 

'l'oprak l\lahsulleri Ofisi çeltiği 27,S, 
Pirinci de 65 kuruştan satın alacak 

mıyıuı yerlerde, Ticaret Vekile
tiırin tensibiyle, diğer teşekkül
ler alım işini idare edeceklerdir. 

MaJısule şu fiyatlar konul
muştur:· Ecnebi rrtaddesi yüzde 
5 i geçmıe.nıek şart!iyle çeltik 
27,5; ,ecnebi m~ yüzde 5 i 
ge<;n:ıemek şartiyle 65 kuruş-
1Jur. 

Bu 1'.iyatı..ra, alım yerine ka
dar maıırai ve vergıiler d ahildir. 

Kararnamede alış, kontrol ~ 
kineıri, mahsulü kaldırma , tah
min ve bGya.ıılal' hak.kında esas
lar vardır. 

Kadınl a rın yol vergisi 
:aPı lan tetkikler sona ermek Qzeredir, çalışan ka· 
illların verecekleri vergi tesbit edilmiş bulunnyor 

lı -Alık a, (Yem Sabe.lı) - Ça- y&pıl&n ba:ı:ırlıklar sonundn, 
~~ ~ılardan yol vergisi al· devlet dıuderıi:ıı.de, resmi ve bu
bl'fn k ıç•.n yapılan tctı<ıld« sona su.si fa.briJ<a ve imalathanelerd<> 

•<!k UZt•:-cdir Şim<liye kadar (Son• Sa. a su. 7 clel , 

İstanbul ahalisi intizar ediyor: 

- Müjde, müjde! Ufukt:ı bir duman gözOkta·. Mutlaka kömür ıilebidi r, 
iki ava kalmaz, inşaı.ı llatı limanımıza varar. 

Geniş kıyılarda deliksiz bir 
tevkif seddi kurmak imkansız 
olınakla beraber, motör g;iiclin _ 
den kuvvet alM ordular, zayıf 

Hava ıve denizaltı tehlikesi 
(Sonu Sa, 3 SU. 7 de) 

Çok şükür! 
~~~~~~~~~~ .... -~~-~~~~~-

Kömür almak üzere Z<Jnguldağa giden 
şilepler gelmğe başladı, ilk olarak 

Şirketihayriyenin vapuru geldi 
l!uharla müteharrik nakil vası1Jalıırı ça.h,,Uran nıücsseseleJ'iıı 

kömür sıkıntısı zail olmuştur. Çünkü kömür almak üzere Zon
guldağa gitmiş olan gemiler limarumızıı. gelıneğe ~lanıışlarchr. 
Şırketi Hayriyerıin Erol şilebi dün tam hamule ile limanımıza 
girmiş ve yükünü boşaltmağa baı;Iamıştır. Etibank'a ait ola;.ı. gemi. 
ler de hamulelerini ikmal etmek üzere bulundukları için bugün 
lerde Zonguldaktan hareket edecekleıd.ir. 

~====--=GOnün hham ları """"""""'==="""' 
~"VVv. 

Bu harp ne zaman bitecek ? 
De.ima artına.da günden .giina hariıin nlevi; 
Bu gidişle lı:iirerniz de ııa.şınp ters dönecek; 
'.Kar31hklı yap;len ter iki tebliğe göre: 
Yerde "<:an"· aııımna lıcr ııeı, · >bı ~ecck. haı-p ~ iııe<·ek ! i 

H\) J<.:l I. Rll-'AT_J 
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E'ırk kemer üzerine aturtulım 
P._ kubbeyi yapmnk şöyle dureu.a, 
cilı ı:nmek, 1:asa.vvur etmek, har 
Yale sığdınnak bile mübiın mr 
meseleydi. . 

Hn.m;a.rnın ~ hayali ~ m
sa'nla.r taraıfından yapılan cen
net ta.ri.fıne pek bemziyordu. Hat 
ta bu tari.L~ dah:ı mükemmel
di Kfılbam, hiç ··r:ımzyen dertli 
bir - göğsü . mütemadi
yen yanıyor; a12şi ise dalına. ko
yu kırmızı dıınıyordu. Kömür 
dökmeyen, kül ~ a.te-
111 oracbin başka. yerde görmek 
fmJmnsıırlı 

Kubbeye doğru u du-
manları, i.Dklarm göniille!ini 
ören sevgili zülüfleri gıöi kıv
nın lovrım. yüküseliyorlardı. Fıa 
lınyelerd n havuza. dökülen su-

• lar, hafif rüzgarda dalga!:ı.n:m 
b;:mbcyaz ve mcccik bir tül 
manzarası m ycb.ruı getiriyor -
lnrd . H ziyanın nksm. ~ 
göre havuzda hasıl otan ren -
ler ... Bu.."1.ları yırın.ak. saymak 
vt> ismlendin:ıek ka.lıil değildi. 
Alaım ~emanm n:nklm bu 
renkl o ~ ~ fakır 
' mal dut lmlıyordu ki. .. 

Ya l •ıt vazaesıoi gören o 
kırk v ruıuı h salına 

salın ın 1 rL- İpekten y -
pılm ncecik gömleklerıyle killi 
kay r cibi, k"'.ıh uçar ~ı. kfilı 
se ıbi bir ta.rtı.ftnn bir tara
fa gecn'l 1eri ~ nil <t.yet b. 'bir
leı yle cıv ıJ cıvıl korm~ma.lar,ı .•. 

Bu gu""'el d aklar, beyaz gül 
renk! ''l.lc ' :-uıı teBl n- etr. ek
te pek cömert id.Jer. Sayın mliq

rılP -ı. ı m :ıun c ıçı._.., a
. ·~ı mi • açıyct lar, 
bürun.; ek ~ i.:.-etiyl ii7,erl""f", e 

ldlk ın ınc~ g· ' ı, ri k.ı-
:aı d .. ıirmilcı gıbı • ten dıı 

Il'Jlll' t.e:::ı çcl\ırunı ' >rlıuıdı 
Çfuıb.-ü ef~ilerı Ebiilhan;

t.n o le talımat a!IIWllar1ı. Va-
zJelcrıni hak.irisi yapı:, orlnr-
dı. 

H mam.ın şöhreti ağızdan a
ğu:ı, kulaktan kulağa her tam-
1a y!J ıhnıştı. Ücrctiıun pek a
gır olusunu kımse d l4.n'tıı•y ·
du. F'akır, zengın herkF o ha
n amda bir d hnr.m yı ga
y edwmıst • tr· hlı eb:.lmek ı
ç.ın kapı onündc a?.llercf nob t 
b"klıyenl ..n haddi h!'.Sabı yok 
tu. 

f 

mlr.i de i.ctltmi-?fj. Halktan ayrı 
yıaşıyan, lıillwı oturdu~ u ~
lcrde oturmayı, hallan gitti,:· 
yerlere gitmeyi ldbir.ine yedir c
m.iyen Emir hazretleri, bu ha
mamı görmeyi pek merak etmiş 
ti. Bir gun kibır ve azameti O!
rakarak hamama gitti. Halkla. 
beraber içeri gırip yt-u.ndı. Sa.-
1\1ya d ünce derin bir düşün-
ceye daldı. • 

Emir, hruna:mın içini ve dışı
m; yakında.o Ye mtıktan görü
nüşünü iyice tetkik etmişti. 
Böyle büyük, sağlam. parlak ve 
dünyada eşsiz . bir hafta 
için.de nasıl meydana. gctirıldi
ğine bir türlü akıl erdiremiyor
du. Bu. yaratıcı in.san zekasının, 
kurucu insa.n gücünün eseri o
lam:az.dı. Ancak yüzlerce in
s.ın ayıırca ve ıı.atta yıllarca 
çalışmak suretiyle böyle bır e
ser meydaın getirebilirlerdi. 
Hal uki o h~ Allahın ıssız 
çölüne yedi gUn gfbi en kısa bir 
zamanda kuruluvermişti. 

V!-~- kP ;ı • . '"ı,..., •• 
~-,JLısım J'.u>.Gyan gu-

zel dellakl bu h aınm na-
sıl kurulduğ dair bir siırü 
sual soıımuş; insanı çileden çı
karacak tebessümleııfon, kınt
malardan v yalnız aşkı tercn
n:iim eaen c;yıl cıvıl konnr:ma.lar
da.n baş.ita cevap a.nuımN:ı. De 
mek ki dellii.klar, bu htı3ucrta bir 
kelime, hatta bir harf soylemek 
istemfyorlardı. Niçin? Runu.ıı 
elbette bir sebebi, bir hikmeti 
vardı. 
Bağdat Emiri, meraktan çıl

dıracak hı<lle gel.m.işti Sorguya 
ccktiğı 63raya ışarıy men
sup msanlarm hıç bırı uu...en. is
tcdıği malürna.tı alamnmtŞ_!ı 
Çünkü hamamın ı:w l yapıldıgı
na daır kimse b;r _ bilmiyor
du. 

Son çare olarak h mı:ı.mın sa
hibine basvurma raC' \"er
di. Onu sarayına d et ed ek, 
ıZ4ctü ikram il k rş; ıya ak, 
eV\ ela bu ı;ın:ı f Un mı nca 
'edecek, bır netir."" m. z ı.; 
ölümle tehd de dı.,kceı kti. Bu ça
reyi vezirler, na.zırlar da muv -
f ık buimuşlardı. Daha doğrusu 

Evet, h kkı d ..,;'" lenn z var, 
muvafıktır, mi ı:. r h aın 
cı kulunuzu huz lru h f'l } unu-
nuza cellx>ylem k mı: \!' di-
y • iş.in cm ) ıılrn~ rdı. 

sı \:U) 

yt ve 
olmıyan bir 

y u ,1 jı c: 
iyor iti: L:~,-=--=~=====-====~~=== Yeni bir baskd 

Maarif Müdürlüğünün 
tavzihini tavzih 

Sayın s zeten,lz n 9 EyUll 1942 
gUn ve 1562 sayılı nüshanın o_ 
kuyucu dryor ki sütununda (Oç 

~yda ver miyen mektep pha_ 
ı:fctnamoo} i f1akkınd&> bir ~Udiye_ 
tim neşredılm şti. 13/9/90:~ g:ın_ 

kU nUsh~:ıızdıı d;ı lst. Murlf 
M üd\lrl çe o flldyct.n•e veri_ 
len ceva ı ckudum: 'fani şt•r 

rna enizyoH n kdeniz hakinır 
eli del ------------------------~----------------------- B r . d f yeti~ u garıstan an kömür na<· o Birinci teşrinden itibaren bazı şehirlerde daha 

line 4 motör tahsis etti ı· ki gün önce tngiliz d~~ ekmek usula ilga ediliyor 
!birlikleri Tobruk lLrnıın 

Ben S!ll5/ 2 gun,.ı Bcyofilu 
3 iıncü Noterllljlnderı 519~/391 

sayı ile aldığım nDfua cüzdan su_ 
reti; foto raf ve ıst da ile 30/o/4:!. 
günü Maarif Nd. llijjlinde 4 nu_ 
maralı odada bu ı;ııtere bakan me_ 
mul"a mı.inu: at etmlft m. Evra_ 
kr111 tetkık edilerek 47753 sayıya 

kaydedildi, Eld~ takibimi söyle. 
d ler. Asker bulunduğum için el_ 
den takip edemıyeceulm ı bıldır_ 

mem üzerine ikmal ıle ııdr<alnize 

göndeririz dediler. Bu mUracııa_ 
tımdan bır gUn tıonra tc::::düfen 
uğradım, 1/6/942 gününden iti_ 
bar-en bu glbı işlue yapıitırılan 
pullar;ı zam olduğundan bahlsle 
miktarı kllfi pul istediler. Hemen 
ahp venn{iÜm: 3 Ayd1r mütead_ 
dit def:ı uğı-amamıı rajjmen i§im 
intaç ed lmed ı lçl-ı haklı olarak 
ıaytn gazeteniz v ·ıta le §lkayet 
etml§tlm. 

9/9/942 giın ve 1285/48922 sa_ 
ytlı Maarif Mudiırluöünden aldı_ 
ğım bir yazıda 1 fotoğrafla K'9. 1 
Müd(jr Muavınfıöıne mOraca:ıtı:'l 

blldirUdi, Bunct.n sonra da 
Ul/9/942 günkı.i ı;ıazetvnkde evr•_ 
lamı vaktinde getirmcdıgım ıçi11 

muamelenin oce kmlf oldllGu ve 
tca hOrün Maarif M • alt olm:ı_ 
dığınd.an bahisle' tavzıhj rica edl. 
Hyordu. 

Yakarıda ar.u.:ti"'m olb tara. 
fımdan evnkım vaktinde veril_ 
mif olup 98 gun a:.iruncemcde 
kaJdıktarı sonra cıvap vcrıldtl'iinl 

ve iddianın Y«;rln~ olm:.ıdığının 

ay sütunda ctep"lf'i uynı ne rl_ 
ca eder 

ADIL AYTACIM 
2460 IRT. ERi 
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Karne usuli tatbik edilen vi. 
Iayetlcrimizdcn bir kısmında bu 
u un kaldır~'l.:ll ve anca:... 
bunun Ankara, İstanbul ve İz. 
mire mii .. ba-Slr kaJo.cağını yaz
mıştık. Bu ü~ viHi.yetten maadn 
diğer vil~yetlerimizde peyder -
pey karne usulü kaldırılmakta. 
dır. Bu arada Denizlide bir Ey_ 
!filden itibaren knrnc kaldırıl _ 

ve rbest ekmek sabş:ına 
ba lanmı~ ur. Ö:'Tendiğimize 
~öre Denizl'de 600 gramlık bir 
ekm k 24 kuruşa satılmakta _ 
dır. 
Diğer taraftan lstanbulun 

1 

· iki a·c ık göz 
Altın suyuna batırıl
mış üç çeyreği 

Oç yüz liraya 
satmışlar! 

Sirkecide Balıkesir otelinde 
misafireten bulunan İbrahim 
Ünsal -Oün cadd~ giderken 
yanına iki açık gQZ ynkla.şarak 
altın suyuna batırılmış 3 gü -
müüş <]eyreği 300 liraya kendisi
ne altın diye vermişlerdir. Do. 
landıncılar at'aDlllaktadır. 

Bir polis komise
rini vurmak istedi, 

fa t ••. 
Bakırlrayünde Y arrjınalıaDede 

bir poltSlıı ölümüyle neticelenen 
bir hadise obnuştur. Vak'a şu
dur: 

Yenimahalle polis karakolu 
komiseri Şevket bir kaç gün ev 
vel çekmecesine 270 lira para 
koymuştur. lı"akRt dün çekme -
ceyi açtığında bu parayı yerin_ 
de bulamamıştır. Karakola ha _ 
ricten bir yabancırun girmesi -
ne ihtimal vermiyen komiser 
ayni karakola bir ay evvel ta _ 
yin edilen polis Selim Sırndan 
üphelenmistir. Komiser ken _ 

disine parasının kaybolduğunu, 
haberi olup olmadığını sormuş_ 
tur. Seli.ın Sırn böyle bir şey -
den hab r olmadığını söy . 
lemiş; bunun üzerine komiser 
Şevket de hıldiseden başkomi. _ 
ser Hamdiyi malü.-nattar etmış 
tır. Şevket ve Hl!mdi içcrde ko_ 
n rurlarken kapıda isminin geç 
tığini duyan ve esasen asabi _ 
yülmizaç olan polis Selim Sım 
derh 1 ka. yı açın ş tabancası. 
nı çekerek komiser Şevketin lL 
zeı me iki el at etmiştir. 

Ş...~ t çevik bir hareketle 
kurşunlardan kurtulmuş, hadi _ 
seyi yaralanmadan atlı:.tmış _ 
tır. Vak'ayı müteakip kaçmak 
i teyen S lim Sım arkasına 
dönerken yere düşmüş IV'C elin_ 
deki tabancanın ateş almam 
yuzünd b ından yaralana _ 
rak ölmil.c; .. r. HMıseye milddei 
umU}Ilil "k el koymu ur. 

D tor Llitfi Kırdar Ankara _ 
dan şehrimize gelmiştir. Vali 

syond.ı vilılyet ve belediye 
ıranı tara.f ından karşılanmış_ 

tır. 

l\foham kendisine yaklaşırkca 
tutturdugu keriz havasını yük. 
seltti. Hindlmi.l kulağına fısıl . 
damaya, üfle ,ıeye başladı: 

Mo:tıam, delıknnlınırı tertemiz 
elbiseleri üstüne peJıuürde bir 
aba geç"rdi. ~cnı-a Fı:;ı·lıadın el_ 
lerini ve b..ı d fa daha sıkı ola_ 
r bagladı. Ifa~ına- bir sarık ge 
çirdi \'C nihaJ et ağzına bir bez 
tıkadı. :&'akat bu bezJe sopori _ 
fi ktu. :tu. 

a bu h"'lzırlık!a.rı deh _ 
t e rktı içinOl: seyretti. 

F rhada. \ rd·ği çıç ".in onun 
a~zınd ki b · n a ~ d;ı. kayba _ 
lu unu gu a·;. Gözl ı dolc. dolu 
oluyo:-, fakat dişmı kaf:ık ağ_ 
lamamay , o kadn.r tehlikeyi 
sow kkanlı'ıkla kaı~ıl yan de_ 
likanlıya layık olmaya çalışıyor 
du. 

Hindli Nebaba doğ'"U dönerek 
hiç bir fayd~sı yo"- uı-. B .:n · - ~er şey hazır!.. ded~.. . 
den daha. kuvvetliyiz. Muhalefe. . - Ala..... ? . h.alde 1:$ !yr~çın gı 
tin nnn bir ev k'lz: nrur uya _ dlJ? yer erunızı ~gal edelim. 

na koy. D<Yı l t rraiy dışarı çıktı. 
" ilk ·ı sac; la rı ara... Maksvel eliknyı kofundmı tut 

ki! ı ç k bu un n Fer tu ve sürükledi. Me ika Olkdan 
ı çıkarken geri döndti ve ıslak 

gözlerile g nç pre on defa 
baktı. F-erhad o h bile 
gülüyor ve genç kı 
meğe çalışıyordu. 

Onlar gittikten son ~ l\toham 

elemek ihtiyacı için lüzumu o _ 
lan unu Ofis temin ettiği cihet 
le, belediyelcnn hububat satın 
almasına dair olan Vekilclr Ho-
ycti karnrı 1stanbuldn t ı.tbik e
dilmiyecektir. Ancah bir Teş _ 
rinievvelden itibaren bir çok 
şehir! de karne usulü kalka _ 
cağından bu gibi mahaller be _ 
lecliyeleri lüzum gördi.ı1deri tak 
dinle hububat satın almak su. 
rctıle ekm k i ini kolaylı: tıra. 
caklardır. ~ f,.ı:ıma.fih bu husus. 
ta İstanbul kazalarına talimat_ 
name gönderilmiş değildir. 

Su d sfisi su 
yolunda kın ı r! 

Bir dotand1rıcı adliye 
binasından kaçmak is .. 

terken pencereden 
atladı ve öldO 

Dolandırıcılık hadisesinden 
suçlu Beşiktaşlı M«!s'ud oğlu 
Fevzi Gider, dün sorgusu ya _ 
pılmak üzere getiril ti iği adi iye 
binasında üst katta polislerin 
elinden kaçmak isterken açık 
olan pencereden aşağı atlamış, 
beyni parçalanarak ölmüştür. 
Vak'aya müddeiumumilik el 
koymuştur. 

--------"'~~--------

iaşe teşkilktmın tekrar 
kurulması mevzuu 

bahis değil 
Bazı gazeteler piyasayı daha 

esaslı kontrol edebilmek maksn 
dile mülga iaşe teşkilatmm dar 
bir kadro ile yeniden faaliyete 
geçeceğini ve Ticaret Vekaleti. 

Bulgaristnndan ceıbedilceek Cj n yaptılar. Karaya -.:..ı 
mangal kömürü için Bulgar tL lker çıkardılar ve geri <löndul~ 
caret mi.lroessillcri ile bir mu ... İngiliz! pek büyük za~ · ~ 
kavele imza edildiği malfundur. uğramadıklarını, llihvcrciler isi 
Bunun üzerine derhal faaliyete kara ve hava müd.ıfaasmın ~ 
geçen vilayet, Devlet Deniz gUjzler:i !td stle hırpal d 

'~d · · ~- ·ı :mldir.!yorlar. Hangisi do.!:frıl " yolları Umum .ı.uu i.ırlugu ı e te lursa olsım, muhakkak o n 'Jı 
maslar başlamıştır. Devlet De.. en yakın İngiliz deniz un e' 
niz Yollan İdaresi iki yuz elli_ 500 mil uzakta olan T Ii-
şer tonluk dört motöril kömür (Illanma. İngılizlerin b 
nakline tahsis etmistir. Bu mo. n z ITTıv\: tl n tzırrı 
törler y:ı.rın limanımızdan Bul 
garistana mütevccci en hare _ 
ket edeceklerdir. Eğer liızum 

ve zaruret hasıl olursa idare 
kömür nakliyatı için ayni ha • 
cimde on motör dalın tahsis e. 
dccektir. 

b;ıt;t.j, 

dır. Tdb 
nakJ~ kı erek orad ı 
yakmında ta.ıyan deniz k 
vetlcri vardı. 

ltalya hwbe 10 Haziran 1 
11 ~ yani tam Fransa çöke (. 

girdi. Ondan OV\'el Basvck 1 • 
Muso1n'l, 8 ntllyon. İtalyan ıJ 

L 1 d b kenntl sili1h elde ~Ied - ~ 
O anta ar a ta • dünyaya haber vermi.c:t.i. B ı . 
Ji ot meseJeuİ , milyonluk ordunun çoken Fr k 

Her lokant.ada bir tabldot a. 
çılmasına ve halka ucuz yemek 
verilmesine dair belediyece tet 
kikata b~andığı malumdur. 

Bu meselenin hır an evvel hal 
ve bir esasa bağJanmnsı ıçın 
dün öğleden sonra belediyede 
loka.ııtacılann iştirakile bir top 
lantı. yapılmıştır. Toplantıda lo 
ka.ntacılar beledıyeye bazı tek. 
lıflcrde bulunm 1 şlardır. Bu me 
yanda tabldotun tesisinden son 
ra alakart yemek verme"' işine 
de\am edilip edilmiyeceği de Lj 
lcri stirülmü tür. 

Belediye yapılan bu teklifleri 
tetkik ettikten sonra lokantacı. 
lara cevap Yerecektir. 

Bir hırsız üç aya 
mahl üm oldu 

sa hududunda karşısına atı 
üç 1!,rcl.DSlZ fır1'JJSı ve kırk 
dar avcı taburu çıkmı:1tı. fil 
hafta ·cinde hafif ıler l 
kaydeden İtalyanlan Fr 1"" 

ku ·vctıer. 25 Haz'.r.ı.na k 
ge.rı püskürtmüşlerdi. 25 H 

1
: 

zıranı.b. AlpJa.r~ki Frıın ·ız J; 
t..ıJa.r_ı biı tı:ı.ra.ftan 1taly nl ~ 
k:u ı, bir taıaftaJ1 du (l •1 
den inen A.1nuı.ııla.ra karşı ıntı · 
11 vazıyetınde idi. M. tar 
im3n.l:ındığı o gün Frruıb z t ' , 
ı ngında İta.l.yan ask ri pek Y 
tu. 

8 mılyonlu • İtaiyruı asker' 
bu dan sonra ı~arsısına M 
d. ki İngiliz kuvvetleri ç 

1
• 

.Ml.1~! Matruh tan geri at 
0

, 
l::ır ve koc Ha2>e.ş ımparat r 
ğu kılynnın el..ude c..ık,ıt \I 
In.,, lın: kendı topraklnrırı J 
man istiliı.sL."1.a karşı m iıcı.ı 
v zıyetinde ucll. N hayet A 

mulıtC'lit: mfü ahale.,ine kadar !tal 
1
• 

Yuna.nıstanla. mli.cnddesı de .r. 
nd 

lan mı 
ny 11 

nin bu hususta hazırlıklar ynp 
tığını yazmışlardı. Öğrendiği • 
mize göre bu mesele Ticaret Ve tir. 
kiletinde mevı.uu bahis dahi ol 
mamıştlr. Hırsız hizme•çi 

lümdur. 
Fakat bizim asıl havretirı 

çek~ı İtalyan d mnnÜısı 
yor. Bu donanma n reü ? 
b la dı ı'h zıınnan İn!." lız J ' .. -:...·. 

Baha Enger Anka
raya gitti 

Mıntaka Ticaret Müdürii Ba_ 
ha Enger Gümrüklerde biriken 
mallar ve daha bazı meseleler 
hakkında. Ticaret VekU.leti ile 
temaslarda bulunmak üzere dün 
akşamki ekspresle Anka.raya 
gitmiştir. 

-----------~mıe----------

Mücevherat hırsızı suç 
QstO yakalandı 

Beyoğlunda fstiklAl caddesin_ 
de 33D numaralı dükkanda ku. 
yumculuk yapan Andon'un diık 
kanında kapıcı Ahmet m ütcacL 
dit tarihlerde dükkandan altın 
bilezik, plfıtin tabaka ve birçok 
kıymetli eşya çalarak bunları 
getirip kapalı çarşıda. satmır; _ 
tır. Ahmet dihı de düldrfuıdan 
çaldığı bir plıl.tin ytizJğü y·ne 
kapalı çarşıda satarken polisler 
tarafından cürmümcfllıud halın 
de yakalanmıştır. Suçlu suçunu 
itiraf etmiştir. 

--
Fcrhadı salonun diğer kap m_ 
dan dı§al".l çıkmaya dav.et tti. 

xxıx 

FERHAD VE DEDE 

.M:elilm koluna yapı:,:mı sert 
ve haşin elin delfı.letile kap · n 
çıktı, bir merdivenden aş ya 
indi, bir koridoru geçti. Ner ye 
gidiyordu? Hiç bir şeydC'n l _ 
berı olmaksızın, ad ta .. ka_ 
palı, uzun bir koridoru, sa w a so 
la parak yürüdü. Nih ta_ 
çık hav.aya çıktı. Fakat burnsı 
bir bahçe d ~ ldi. Sar.ay go_ 
niş bir avlu..<:Ulla. bak n bir ta_ 
kım sedlerin önünde idil r. Bu 
scdlerin önünde bir tara vat" 
clı. Taraça bir küçük r.ı d.3na 
bak yordu ki meydanın her ta_ 
rafı yüksek duvarlarla çevrili 
idi. Ortada bır kiltilk görünü _ 
yordu. 

Taraçada bir takım yerler 
hazırlan:mıştı ve Prenses, Ne _ 
babla Ma.ksvcl'in arasında otur 
maya mecbur edildi. Arkalann_ 
da bir başkası oturmuştu ki 
prenses konuşurlarken bunun 
kim olduğunu anladı. Bu Ferha 
da İstanbulda o kadar fenalık 
eden Joze.f olacaktı. Bu ismi i. 

Arkadaşının 10 l'rasım 
ça1m ~! 

'ln y .... 
dı. D 

Ferhadın b ıtün du. nlan b 
rncL._'l topl nmı tı. Ferh d o a 
bUtün bu aanmlann k !ldisıne 
yn.ptık ı frnalıkları, hi 1 •r;, 
ku uklıırı tuzcl n hep a 
lat tı. 

Böylece D..;vletürraiy'in Ha 
ri Scnk'in torununu öldürtme' 
i 'n cep cini do durd - y 
dutlar • e bu çetenin reisleri M~ 
li nın etraf nda idi. Bd ı 
hepsi Ferhadın ukibetini ve r 
i rir. · n nihai zaferini görme 
g lerdi. Hepsı sevinç · in 
idi r. Ç"unkü hepsi bu zaf •r 
hl sel ri olduğuna kani id.ler. 

Birdc.ubirc Melika. zavallı 
Ferh a. tatbik edilecek ceza 
ın ne oldu u tahmin cıt· 

Mey nın ortasında kı b · 
k'. ··ı duruyordu. Bu kütü 
Ir stanın bir çok yerlerind 
idam mah ~ annın kelleleri 
ni en müth bir ızbrap icind 
uzat:tık!arı kütiiktü.. !dam ma 
klımu elleri bağlı olarak bu kil 
tü w. öniine getirilir; arh.-a n. 
dan bir fil gelir. Cellat hizmr>. 
tini g6 en fil kütüğün ilstüne 
uzatı n nıa.hkU,nıun başını ön 
ayaklarından birile ezer, parçn 
!ardı. 

İşte bu idam için bütün ha. 
zırlıklar taımtmlanmıştı. Mey • = çıkan. kapılardan biri a • \ 

•..ı.ıtrası var) 

n und l 

Hızır 135 GÜN 260 Ay 9 

1 61 1 50 

Ramazanı EylOI EYL 
6 

19 2ı-4 
PERŞEMBE 

Gun o~lc 1kiLCli 
11.26 5.52 9.22 
6.42 ıa.os 16.SS :vııs 
lft:ır Yntsu 
ı2.oo 1.a2 
19.16 20.60 

ABON BEDELi 

Senefik 
8 Aylık 
S Aylık 
Aylık 

TUl'lcly.e 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 



GÖZ FASILLA..tıl 

!arını d ğ"J bel
le oğnı diirüst 

n bu~ ük ve en e
sı şu m hur is
ma l·ooperatifl -

• 
iZ Sofya Elçi 

- Baı tarafı 1 incide -
cBu'Igur ve Türk mffietl rımn bü. 

yük adeti yanyana ~ulh halinde 
ynşam:ıl;ındır. Yeni va ıdc, Tur 
kiye Bul{;:ı.r.istnn nrnsmd .. kı samimı 
muna cbctlcri daha zlytı e kuvvet _ 
le dırmeğc dovrun edC!Cel'..lme emin 
o b lirsiniz. Türkiye sulh ve tamı. 

ı k siyasetine devama RZmctmil _ 
trr 

e e ·-
az: ı 

1§ 

• 

Bir elif çekti yine 
Sineme cfı.nfuı bu gece 
A:nıman ey! .... 

Kabilm.den tekke ağzı, VVU: 
fi scınahilerd·. 

KAtip Salih :merhum.un oku
duğu: 

Sa.na dil vircli cim&, 
Derunum y da hfil .... 

O zamanın m ur perde e-
. . hal kul.:kl.anında .. 

Tİ n:AKt 

Ticaret Ve 
- Ba~ tıırafı 1 ıncldc -

nuşm~tur. Yo.ıımurcbn sonra Ortı 
Anadoludıı ekim fanl yetini mü he. 
de eden Vekil, tnhllinsuz çiftçil re 
en IYi cinsi.en tohum :;ıynlınasını sby 
I miıi ve hrli inşada olan OCıs de • 
Polnrının sfu'atle ikmalinl nlAkadaı. 
lardan istemi.ştiı:. ı 

Vckıl, Çay istnsyonundn kendl • 
sine millııki ol n Atlan valisilc,bir .. 
liktc Afyonn gclmlillr • .Aqam bele. 
diye salonunda tüccar ve fın d 
dahil oldugu bir toplantı yapılmı,, _ 
tır. 

Vekil saat 22 de Burdur'a dognı~ 
911JAbntinc deYaın ctml,tlr. 

Fransız ı <ılarma 
dü,1 a\eş (kes) emri 

ver'ldi 
Port • Loms, 16 

ti 
Ayakkc;ıbı yapmak için 
100 bın sığır kestirtcek 

Soya, 16 A.A.) - Ticaret N.wn 
M. Z k r bu un gazctcc lcrc b" _ 

---"'"""'-........ -·---
llir Bulgar gaze
tesiı .. in sözleri 

Loıulraya G15re 
Londra 16 (A.A.) - Artan Alm:ın 

b kı n rnilnen Stal!:n rad m 1 

GJ d:ıy.anm:ıkt;ıclımr. 

k y 

i il 
ı· 

~~~~~~Cli::S~~~~~~ 

Ankara muh ·r·miz telefon!a bildi iyor 

Son zamanlarda mcmleket:mizde mantar kuıtısı olduğu 
m 1 md . Zıran.t, G imrük, 1nhis lar Vek:Ietleri Tür'ıriyedeman 
tzr ç kartın orman m~ ut o u olı:nadı!!ını tetkik ~erilir. 
G .-dağ, Ko.dirli, H y orm L:umda tes:ı.düf ıeıdilen ~lı ancşe
n n mantar meşesi ev afına ··~l km olduğu tesb"t edilmiş ve b:r 
m r işletme dares· kurulmu fur. Elde edilen ilk parti elli bin 

Jo mantarın işlımm. .,in~ ba la ı tır. 

Tevkif edılen kaymakam * DJ "li J...aym ı.amı Kem. 1 Etı.:.!er teYki fcdi.lcrek mahkeme
ye verilm · :A'. Bunun sebebi, Kemalin sahte sakı.det.name kulla
nrır..ık kcııd..l>iıı." bu '\: a?'..:.feye. tayin eWımesid.J. 

Alfabe kitap müsabakasında kazan nlar * :ııaarJf Vekil~.üd n: 
1 llazirnn 1942 de açılan ill· olnıU:rra mahsus alfabe mü aba

kası sonu. erm!§tir. 21 kıta.puro birincili~ ve ikinCiliği 1razanan-
hr: · 

1 - Kayseri Bozath ılk ok'\ıl başöğretmeni A. F.e:hmi Güçlü; 
2 - Balıkesir Ncca.tıbey öö-ret!ıneııı okulu müdür muavini 

Falk Güsel. 
B rinaİiğ:i krutln:ı.n nlfabe kitabı 194:3 - 1944 ders yılından 

ıtıbarcn 3 yıl müddetle okutulac:ıktır. önümüzdeki 1942 • 194.3 
y.ılında eski kitaba devam edıleo::ktir. 

Sahiplerine ·ait binek hayvanları ve taşıtlar * Ord.u.dn. sahlplerine a1it biııclı: hayvanlannuı ve tJ.c:ıtlarının 
fev a.lildc vaziyetlerd"' ölen ve hrnra.p olanları ·çiıı de tJ1.ZOOinat ve
r.i.lıncs;ni temm etmek üzeııe, buna daiT kanunu tadil eden bir pro 
je hn.zırl::mmştır. 

Ameri 'an hü Ome
linin iht n 

ki 
lr n a ve ~ili ·ıe 

uzun müddet 
görüştü 

ta 
1 

dırlcr. 

a 
Amerika' 

Muttefik Ha~ Komutanı Değ 

Metbournc 16 (A.A.) - Gene 
Mac Arthur, bugun g l Kc.n _ 
ncy'ın Mutt klcrln ccıup b tl Pn 

kum d '· 

Kadı ları yo 
• • 11e gısı 

- Batı tarafı 1 ınclde -

ıç:ılı an kadınların m ktan tL .. • 
ıhit edilrrf.q bulunmaktadır. Tah
min cclild.ği.ne göre bu ver.rımıı 
ahnnıasuıa onuınuı:d~ı mali yıl 
başıncb. lb:ı:;;lanacnk YC bunun ı
ç3ı hazırlaıı::tn bir kaxrı.ın pro1~ 
si öümiizdekı toplantı<hı. görü
şülmek Uze.?13 Mecl ı:ı vke<i'Jc. 
ocktir. 

arp Durumu 
Londra 16 (A.A) - Fruru;ız Baş_ 

vefüli Laval m Fransız · iÇ lennı se_ 
ferbcr ed c dc.ıı dolayı Ameri _ 

Tahrnn Hl (A.A.) - M Wcnd 1 

::~ !~~~ y~~u::li ıv:. ~~i Cıkarmalarda karşı· 
eo~il~ı~ :a=k m:cı:::ı: 'laşıl cak güc ükler kan 11 L raI'e b.tr ihtarda 

d 

1 

ın 

Kargaşahk[arda 340 
Hintli ö'dt.rlıf ilŞ 

Y D 1 16 {A.A.) - Teşrii 

v y rl niz 
aırebes.·11 Mo._ ..... 

kabil olduğu l•adar fazla Anı r ktm 
miltclıııssıs.ını b"zmete alm k husu _ 
sundakJ h Cı etinin arzusu 
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SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESiNDE: uususı lr - Diplomalı Eczacı Aranıyor 

1 ~ ~ 1 H A Y R i Y E L i s. E L E R i 1 y:: ~ ;aı 1 ,~0:!?~~k~~~:~~:.:':~!. !!:~= Y AR O K A ' .... ~.ı · T !ebe kayd•na devam olunmak1adu. E.kl toleb ... ;n taksiilenn! yat 'a"k ka,..u.nm Y.....,.lm lbund> tt<e '"'"'"'den T>"hol fabdkam"' tçm &pl~ab bk Eme> ~ U Mü..a.:.:aı: ıı..- gun ıo don 17 ye kada"'~· Fcneb ı <am ;ık "rufiardan booıar. GundüzlG talabe mek .. bln br. Alt> ay'°"'• kendloine Ba""" .kanununa tıö,.. bir ;flebne d .. 

TU RiKA No 20.1 r AZAN: M.S. K.rw.,.l 

huı:usi ,.csa tile n kledılir. Telefon: 20530 erilecektlr. Ev fabrika tnrafın~an tefıa eclQecek ve bir mıktar kira et ık lba h kk h~ d lı•••••••••- lınacaktır. Talip olanların Yenıpostııbane arkasında Baker Hanında S. 
Nakil ve t s a 1 ma .. uz ur ·---·.. kattaki Büromuza yaı.ı ile müracaa.}arı. 

- Başlasın... Ben, hazmm. attı. Yakacıkh Basanı Şalrln
zadeye Wırdi. ,Ve, eşler §Öyle 

ISTABUL NİŞA.NTAŞI - KARAliOL KARŞISINDA -,. 

Y«gun deeilim. Hınmn merim
.... Allah bUyUktUr. Bakallm 
lıdm eş olacak biz&!_. 

tertip aldı: ~=:A -~SE 1~1 K LİSESİ ~~-~:ıı:!z 
KURULUŞ TA'Xıt: 1885 - TüRJKlYENlN EN ESKİ HUSUSi LİSES~İR .. Dedi. 

~. davul zurnalan sus
t'urilu. Ve, meydana yfirödü. 
1 vircilere bağırdı : 

Yörük Ali - Çerkes Ahmet .. 
Mehmet Molla - Çingene Şo

pır .. Emsali ara ında şerııiti en eh' en ve şahsi menfaat beklemiyen lııir ilim mUessesesidir. Güzide bır talım hey_ 

Şabfmıade. Yakacıldı Kel Ha- t. m likt · r Ö!lilmüzdeki ders yılmd:ı Lioan tedrisatına bilhassa ehemmiyet verilecek; ders sıı:ıtlcrl dışında 
e ıne a ı . li . d .. e "lecekt • 

- Başaltı gÜl'e§leri de9&m e
decek .. Güree kına .kıraaadır .• 
~nla.r& on bet dakika i.ıi 
w.ha.t veriyoruz. On beş daid1u 
80llm ~ bqlıyacakhr. 

san.. hususi Lısan kursları açılacak, müziğe istidadı olan çocukların bu husustaki ge şımıne e onem v rı • ~ 
Telefon: 80879 r 

F4ler tertiplendikten sonra .::.=======------- - - ----------------==pehlivanlu yağlarını tazeledi- _... 

!~~~ IJA':':~~7~? ~·~~~~~·~~-, Davul zurnalar tekrar çalma
la başladı. Bu jUI'&d:a Arnavut
..g1u, Yörük Aliyi çağırdı. Yö
rök Ali, bir sıçrayışta, Arnavut
~lwıun yanına gitti. Arnavut
Clflu, Yörük Alinin arkasını sı
-.dı ve: 

Hariçten kimse karışmasın!·· 1 ı 
(;öz silmek, yağa ve suya git- 1 L-..!..........l-..-l...-.!...-.;.--;:-..lf--+:::'ı •:::: 
mek yasaktır. ~ I•. I• , 1 

Pehlivanlar meydaına uğra.th. 3 \ I • · 1 1 - Aferin sana! .. Tam ustaea 
~ştln !.. Hiç acele etmedin ! .. 
Kara Mustafa, pehlivandır ha! .. 
Hem çok pehlivandır. Fakat o- , 
nu ne biç:m yendin sen? .. 

Bu, güreşler ilk parti gftreşler-
4 

• 1 l 
den daha çetin olacaktı. Hasmı- r 
lar birbirinden kavi idi. Yörük 5 1 • • I I 
Alinin hasmı Çerkes Ahmet. ~k 6 • I 1 • 

- ... .. 
- Bu, oyun çok hoşuma git

ti. Se ı evvelce bu oyunu hiç tat
b:k etUn miydi? 

oynak ~ asta bir pehlivandı. 
Çerkeein birçok da taraftar 7 •I • l B j l ~ 

lan vardı. Bir Çerkes grupu bir 8 • • 1 j 1 
araya toplanmış Ahmedi hima- ,=..,_ı..._.;.......;.=;;,,.;-.--r--+--':"'.=I 

ye ediyorlardl. Çerkes ismi kafi 9 ._._.ı....ı...:...:ı&::.ı...ı....ııiiiia 
H.ıyır usta!.. 

- E! .. N .. sıl oldu ya? .. 
- Birkac defa nasıl kalktığı-

nı gördiinüz! .. Ben de bu oyun 
11 uJ.ı ıhclesini yapmağa karar 
wnl m .. Kemaneyi aşağı doğru 
sn.... ::hm ve, kıçının altınckn 
~<;kt·:m. 

Çok güzel.. Aferin sa.rı.a! .. 
Dt"senc b' r oyun ıı::at ettin! .. 

idi. Kırkpıoa.rdıa toplanmış ne 
kadar Çerkes varsa, bilir bil.mez 
bu, Çerkes pehlivanının himaye
cisi kesilmişti. Vıe, Abmedin baş 
altını .almaBI için pli.nlar tertip 
ediyorlardı. Fakat, Cerkes Ah

... met, boylu Poslu, okkalı ol~
la beraber göğsü yahnkat ıdi. 
Yani yassı göğüslü idi. Öyle 
QekmeceH göğse malik değildi. 
Zaten Çerkeslerden baş olal'U 

· - A)akları a..:ık kalkmış ol- pehlivan yetişmiş ,. ğildir. Çer· 
sa bu, oyunu tıtbik ed~rnezdin. kesten merak ed: ıyi pehli'van
Ayaklan açık olursa senin ke- lar yetişmiştir. Usta ve, zeki 
mmcn dar gelirdi ~. çözüt=ir- pehlivanlar türemiştir. Fak4t 
dü... nurasını hesaplıyamadı ancak büyük orta ve., ıuhayet 
Knrıı Mustafa .. Fakat sen, gör- lilşaltına kadar .. o da ~adi_r ~1-
d · n bu noksanı. Fnkllt her ne mak üzere pehlivan vetışmrştir 
İS<', Muı•tafa, bu işte atladı. Ya Bununla beraber büyük ortaya 
ayakları ac;ık kalknuwnı biliyor ll"lçük ortaya ve ender olarak 
d da acele ile böyle kalktt. Ve, başaltma yetişen Çerkee pehli
) hut b"lmiyerP.k noltsan ynpı- vanlannm hemen hepsi f~kıa
~ ndu bu oyunu ... lştP pehlivan iade denecek usta pehHvanlar
d .. l ğıu böyle olur. ~nüne ardı- dır. Lakin baş pehlıvan olama· 
na bakmıyan, hasmım kontrol nuşlardır. Çfuıkü vücut yapıla
rtı ı · yc11 pehlivan, pehlivan de- n narin ve kıcedir. Pehlivanlık 
g·ldir. Ne iı;e .. Şimdi bakalım zoruna gelmez derecede yalın 
"" nl:ırak Yiirilk ? .. Hep azılılar kattırlar ... Vücutlarının teşek-
bıı yere toı,Jandı. külatı pehlivanlık yapmağa mil-

- · · · · · sait değildir. Bu, ırkın kendıne 
- Fnkat bt>n, emhim senJen. mahsus bir vücut teffeıkkülü var 

Se , gül'e8l ti sıyırtıp ~ıka- dır ki, nazik, narindir. İşte Çer
ttiktM! ... Bunların hıç ~iri sana kes Ahmet de çok mahir, naı:ik 

SOLDAN 8A~A DO~RU 

1 - istanbulda bır nahıye, 2 -
Vilityet - Nehir kenarındakı düz _ 
liJk 3 - Guzel - Karnında bır nok 
ta ~let man.aiına ıelır, 4 - tli_ 
şik - Sonuna N &elırse bir isım o_ 
Jur. 5 - Boyun eğme - Fransızca 

hayır - Arkadaş. 6 - A:ıerbaycan_ 

tı, 7 - Kışın Sembolü, 8 -
Yük - Mayi, 9 - Yüz - Hic-ap. 

YU K A RI DAN A t A C.I Y A 

ı - Mutfakcı, 2 - tlli - O de. 
ğil, 3 - Merkez~ 4 - Ne &etuk ne 
sıcak - Bir kazamızın adı, 5'- Yo_ 
lumuzu aydınlatır. 6 - ttalyada bir 
nehir - Ouç 7 - Avlanan, 8 ~ 
Leke - Şebır, 9 - Ateş tv&acalL 

Alet. 

- DWl' ... - . 
123456789 

lUCUB E ••TU 
2 L!l lM10 1N• S AIZ 
3 U!-NI• Ll• IPI ı IZ\A 
4 SIAIPl• 'HIAIZll iN 
5 AIS 0 \MlAINl• IMI• 
6 •ı•l S A'M~AIN !• I• 
7 S A

1

K • A M t \NI• 
8 0 T O•MA-6 A M 

Beyoğlunun en k!bar muhiti !. 
İstikl&I ceddetıi, No. 4.'>l "Stüdyo" n1111 üstünde. Sipariş me. 
rtne busuHi akşam yemekleri. Sofl'ILDJZI evvelden temin ediniz. 
Telefon: 43848. Bu~ ttibııren sevglli tr.nor Avgerle en 80ll 

· • repe-rtuannda 

KUŞ T0Y0NDEN 

:;:::.~· BiiiiUifüiô"YisiiK2Tınioin 
Yatak, yorganlan da pek ucuzdur. Adrea: hıanbul CakmakcıJar 

Sandalyacılar llOkok ömer Ballolba KQ1 TllyU Fabrikası. Teleton: 2802'1 

HURDA DEMİR SATIŞI 
Devlet Denlzgolları işletme 

Umum Müdürlilğilnden: 
l - Haliç ve tstınye fabrıkalari yle Tophane atölyemiz sahalarında 

me\·cut takriben ( 1600) ton hurdalar kapah zarf uiiUJUe sat.ıŞa çıltarılmıtr 
tır. , 

2 - Artbrma 24/9/942 Pertembe saat 16 c:te Tophaııtede tdare llwke_ 
zinde Alım S•tım Komisyonunda yapılacaktır, 

3 - M\lhammen bedeli: Bulunduiu yerde teslim şartile tonu (80) lira 
ve muvakkat .teminatı (7250) liradır. Şar\riamesj her giln Koml~yonda "'1_ 
riılebilir. 

4 - İsteklilerin kanuna u ygun olarak hazırlıyacakları teklif melı.tup_ 
larını ikinci maddede yaııılı gün ve saatten bir saat evveline kadar Ko_ 
misyon Reislitine m.ıkbuz mukabilinde tevdi etmelerı lAzımchr. (9669) 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Nlşantaş Kız ~nstlt"Bll MOdilrlüğün" 
100 XSO X60 0eb'adında bir fırınlı, 4 ocaklı musluklu bakır su 

ve bır kill sandıiını ve l M. metre kaunlıiında saçla yııpılmış 26 
mutbak yemek sobası açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Muhammen bedel 3750, muvakkat teminat 232 liradır. 

2 - Eksiltme 1942 Eylfilünün 21 iDc1 Pazartesi günü saat 
Yüksek Mektepler Muhaaipliii binasında toplansa Komisyon 
yapılacaktır. 

3 - Şartıtame ile krekisini ıörmek tlteJealerin okul idareııine 
ekstameye ~ak edeceklerin de bu ili 7apabilecek ehliyeti lnliz o 
lannı tevsik eden vesikaları ve Ticaret Oduuıın 1842 ;,ılma ait kav 
rakam ile birlikte belli gün ve saatte Komiıyona müracaatları. c96.;d 

Manisa iskan Müdilrlüğiinden 
Gördes kasabasının nakil edeceği Kocamutlu mevkiinde k··--"'' 

Yt>nı şehnn içme suyunun tesisat projesine ait ilandır. 
l - ihalesi 30/9/942 tarıhinde yapılmak üzere açık eksiltmeye k 

Vilayetin Gordes kasabası Merkezinin 3 kilometre şimalinde vaki JC 
mutlu mevkindeki yeni kurulacak kasabanın içme !IU)'\I projesi ih 
konmuştur. Bu işin muhammen bedeli cJO~ liradır. 

2 - Bu işe ait prtname ve eYrakı saire şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, B - Mukavele projesi, D - Hususi 

name. 
tne,enıer )'Ukanda )'IW}ı e\'nıkı Maisa takan lılüdürUtıünde 

9ilir1er, 
3 - Eksittme 30/9/942 ıönü saat 18 dadır. Bu saatte taliplerin 

nisa !skin llüdilrlo;üne % 7,5 teminab muvakkate akçeafle muracaıı 
lbmıdrr. 

4 - Taliplerin bu ite alt ehliyet vesikası ve T icaret Sanayi 
aJCJ) veaıkası ibıaz etmeleri lAZHndır. Posta ile müıacaat edeceklerin 3 
maddede yazıh saatten evvel möracaaUarı ilin olunur. •9895> 

IJnloerslte RelıtlJrlilğilnden 
F.debiyat F akültesinde Arap ve Fara filelojisi doçentll&l açıkur. 

imtihanları 14/Xl/ 942 CumarWsj güniı yapılacakhr. Namzetlerin bu ~ 
ıe-n bir hafta evvel tezlerini vermiş olmaları lazımdır. isteklilerin ~ 
raporu, nutuıı kAlıdı örneti ile ilmi hüvi~Uni gösterir fi ;; dişler 

iflBı kaleminden istenecektir.> Ve 5 fotoirafı ile JIXI/942 tarihine k 
Rektörlüğe baş vurmaları. (9934) 

güre uyduramaz... ve. yakıŞlklı bir delikanlı oldu-
- · · · · · ğu halde, göğsü yalın kattı. Bu, 
- ş·mdi Cazgınn verdi~i eş pehlivanlıkta hiç de makWI ol-

ne luı•;;a olsun bunun ht·p~i bır. mıyan bir şeydir. Pehlivan de- ----
Ynlnız Şah n~de, Yakac1klı, d:ğiıı göğsü çekmeceli olur. RADYO PROGRAMI 
Molla lııraz dığ~rlcrinden pehli- Böyle göğüslil olan 11ehliv~ 

9 TAL l'if• A' S 
Tahmin 
bedeli 
5778,09 

13200,00 

Teminatı s T u DY o 866,'10 Vılayet dahilindeki ilk ekullar için Gazhanelerden a_ 
hnacak 1290 ton kok ve 20 ton kriple kömurunun 
nakli ifl. 

>ilt,00 Belediye dalre\e l'lbeleriyle hastahaneler ve sıhhl 

vaudır. • sağlam olur. Sonra Cerkeslenn 
- · · · · • belden aşağılan uzundur. Yuka-
- f:ana na~ih.:ıt verrrıeğe lü- flllan klll8dlr. Bu da gtttireşte 

ıurn vok ... N<1sıl tut11cağını hi- zararlıdır. Daim& kendini kap
tas:n 7 Haydi Allah yardımcın tınr. Pehlivan dediğin aşağw 

17 EVLOL 1942 
22.50 Kaparuı. 19.l~ Müzık (Pl.) 

müesseseler için ahnacak 2200 ton kok kömürbnİIQ A ç 1 L D 1 
nakli işi. 

Tabmin bedelleri ile taminat miktarları yukarıda yazılı iki parça k<i_ 
mi.ır nakli ili 2490 nuırıaralı kanunurı ~ ıncı maddesinin (L) fıkraeırıa k d ı 

olsun. kısa yukansı uzun olmahdıı 

7.30 Prağram. 19.30 A. Haberleri 
7 .32 Vücudümti _ 19.45 Serbest 10 

göre ve ayrı aYrı pazarlıia konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve MuaJJMlit Masarik ve ar a ac:. arı 
Müdür.lüiü kaleminde görülebilir. thaleleri 21/9/942 Pazartesi günü sa~t\ • Y 

nC'(r. Bu, sırada Cazgır. ka- Türklerin her ırktan vükaek peh 
zan dib rıe gelmiş, b~ğmyordu: livan oluşlarının birinci sebebi 

- B ış altına gı.ir~şecekler şudur: Umumiyetle Türk ırto-

zü çıılıştua _ 

lıın. 

dakika 
19.55 Muıik. 

14 de Daimi Encwnende yapılacaktır. Taliplerin teminat makbuz vey;ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 
mekrupları ve kanunen ibrazı Jizımgeıen ~er veslkalanyle ıhale awıü : 

nw\ daı .ı!.. nın belden aşağısı kısadır. Bel-
740 A. Haberleri 
8.30 Müzik (PS.) 

12.30 Proğram. 
1!.33 Müzik (Pl.) 

12.45 A. Haberler' 
13.30 Müzik. 

f'dul\·. •11 •r hJzır olduğundan den yukanaı mun ve, k~bndır. 
bııer b r<'r ka.,t.n d•bi:ıc gelme- Göğüsleri çelmıeceüdir. Bu, ya
gı> ı,, -11 J l tr. Yijrül\ Ali, baba- pı tJam gUreş yapısıdır. A.şPğı
smın ' ı ı:na ;::derck ayı ıldı. lan kısa olduğu için oturakb v_e 
Ç.ıl "· ı ·~ tuna yalnız şunJan kavi olur. Kendisini koruyabı- 18.00 Preiram 

20,15 Radyo Ga • 
zetesi. 

20.46 Müzik: 
21.00 Konupaa 
21.15 Müzik 
21. 46 Mum Blıd_ 

~ ıy lü) o-.ıu: _ lir. Uzun ayaklı insaıılann gii- 18.03 Müzik 
_ . ıı ilı yardımcın olsun Of{· reşte mü\'a?.enelerini bubnala~ı ll.46 Müzik Saz ıı. 

hıııı :.. gıüçttir. Sonra ayaklllnnı güç Eserleri. n.ao A. Hae•• i 

yo Seafo • 

ni orka.Va • 

h.w.:w d'l ·ne toplanan pehli- konıvabiiider. 19.00 Konupna 

muayyen saaite Daimi Encümende bulunmaları. (l-0053) 

Tahmin 
bedeli 

tık te. 
minat 
116,M Yıldız 1 inci ııansiyonlu ilk okukunan yıllık ihtiyacı 

için alınacak yaş sebze. 
1440,00 108,00 SiHvrı Boia Der>oiu i9in alınacak (18000) kilo saman. 

va •ıa ı n ghü Yörükte idi Run- Her ne hal ise Yörük Miye .. • • • • • • • • • • • • 
hı 1 lı nl'n heps; Yörükten yı- düşen hasmın ayaklan uzun, y 1 rl at ~-----------.--------------

11 uı.1. Bu, afacan vr. şeytan belden yukansı kısa idi. ~~rük en neı y D k H . A 

Tahmin bedelltti ile ilk teminat mikıarları yukarıda yazılı mevad .. a_ 
tın alınmak üzere ayn ayn açık ek1!1Utmeye konuhnuştur. Jhaleleri 2/ı0/94?. 
Cuma gunü saat l4 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ılk tem·_ 
nat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı lazım gelen diler vesikai. _ 
riyle ihale günü muayyen saatte Dsimi Encümende bulunmaları. (1013?) 

k . J.1, l türii.i hüı.<•rleri \'ar- Ah bu ... Daha ka?.ıı'f' d1bınde -Türklyede modern tetınık ,,.... 0 tor t emcıre, ranıyor 
}.lust fayı, ne biçim o- üasmının vücudtı•lU bir c!oktor meyd• n• .. l•blllr?- --Y 

l kolay!;lda n~ağl~:P et- J?'•h" ~ ı.tqmişti. Kendi ken Ha~im Nahid Sr_eil'in bu -- Ere6'(,ll KIJaıll rlel'I J,ı.tme•lnden: 
ı J.;O < rıyle de gonnuşler- , dine aöylenmifti: yeni bir kitabı çıktı: Pskoloii ilJtıl_ fi' 

d. 'r<' s b.r oyundu: ~la ge}- _ Aşağılan tam yernlHr... ne göre yeni bır terbiye sisWmiaiD 1 - Saj.l.ık tetltilitına utlı ZoRıWciak .i1fi hastahanesi içia •300. lırr 

lıtanbııl Defterdarlığından: 
Dosya No: 

51217/1114_191 

188 

184 

Cinsi • 
Mecidiye köydnde Balmumcu çiftliii 
arazisinden mııfrez 13 pafta 2 ada 15 
parsel No. ıu 13520 metre murabbaı ar. 
sa. 
Mecidiye köyünde Balmumcu çiftliii 
arazisinden nıüfrf'z 13 pafta 2 ada 10 

12118 

parsel No. ıu 14320 metre murabbaı arsa. 8593 
Mecidiye köyünde Balmumcu çiftligi 
arazisınden müfrez 13 pafta 1 ada 7 
parsel No. ıu 8600 metr e murabaı arsa 13200 

Yııltarıda yazılı gayrimenkuller 9/9/~2 tarihinde kapalı zarf u .....J. 
arttırmaya çıkanlmış iııe de talip zuhur etmedıginden bir ay içinde ~.' 

bla bırakılmqtır. tstelı:lilerin muvak•.at teminat makbu:ıları ve nüfus b 
yeot cüzdanljlrile bırlikte bir ay zarfıııda hartanın Çarşamba ve • 
günleri saat H den 16 ya kadar Milli EınlAk Müdurltigüne müraeaatıart 

m dık bir mane\ ra idı. Hatta, Yörük Ali, Çerkes Ahmedt a- ana hetlannı teknik mekteplerle, ücretli bir bakteriyoloı, 
M ılla bu, oyuna ~şmıştı. Ken- şağıtardan ıbozmağa karar ver- çiftçilik, balıkçılık, milli sanayi ve 2 _ Satblt teşkil.Atı hastahanesi aıneliyaU.nesinde çalıımak üzere ye_ ~--••••••••••••••••••••••• 
d k<>nrl'ne söyleniyordu: mişti Ve nitıekim de böyle yap- ticaret itlerini, ve •Türk Para&J> titlin d~ tisa iıierflli bir ~re ile daaüiye, in&aRi1e, Tüberküloz vesaır 

- Ba.k hele ... Nereden bozdu b. V~, ~k usta ve, ma~ir ~n kıymetinln nasıl tutunabilecetinl ser\isler için de dOO> er lira ücretli «4> hemşire k1 cem'an c5> hemşire a_ 

(9992) 

--~~----------~--·--------~--------------~~----

hcııfi?.. Çerkes Ahmet, blr ttirlü aşagı- tetkik etmektedir. tstanbulda clk_ 
lınacaktır. Ş· hinı:ade: lannı muhafaza edem~. Çt:r· bal> Kitabevinde satılıyor. 

_ Bu çocukta daha çok aç- kes Ahmet, zeki bir delıkan.lı.Y- ••••••••·--~~- Taliplerin sJtıhat sicil numaralatını bildirir kısa tercümei hüllerile bir_ 
ıd - t tikte dılekçflerinl 3&/9/942 tarihine kadar Zonguldakta Eretli Kömürler, mazlar var... _ w dı. Yörüğün ne o ugumı ış.ı - Gökte kuvvetlı olmıyan milletle • 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

Z·İRAAT BAN.KASI 
ı.. ba lıyacagı bira .1 ıs Ka t§letmesi Baş hekimHjıne göndermeleri. d0133• Cu~gırın naslı eş g. . . m.işti. Sonra ! ua o a . rin y.,ıyabUmeleri Pfleşmlş oldu - :=================================== na h rkes göz d.ikımiştı. Fakat ra Mustafa ile gijreşi~ se~~t-

Kunıluş iMlbl: 1888 - 8ermapli: 108.008.080 Törk lil'UI 
Şube ve AjaD8 adedi : 265 

çok usta. ve piskın olan Caz~ır, mişti. 'Ve, anlamı~~ı ki, Yöruk tunu bu aün daha iYi anlamış bulu_ 
c~ı ri kafasında tasarlamı~tı. Ali pehlivandır. Elinden kmtul- 1tuyoruz. Milli bawcılıiJmıza kuv • 
1'1\ yapacağını biliyordu. D~v~l mak güçtür. • . . vet ve hız vermek zorundayız. 
zur,1aları susturdu. Sıraya dızil- Peşrevler helillaşmalar bıtti •••••••• •••-
m olan pehl"vanları baştan a- ~başladı. Pehlivanlar 

fllpheli DIUm 
Reeip adında bir adam düa lröp_ 

rOrdlıı altında ölü olarak bulumnuıı. 
tur. Hldiııe tüPheli görüldülfinden 
cesed M4r1a kaldmlıa1fttr. 

pğıya Qüzdıi. On~an sonra Çer- ~~riıni hafü hafif. yokluyor
kc J hmedin elındc~ .tutarak lardı. Yörük Ali, bıç hasmımı 
'Yorügiln :•anı.na getirdi. Anla- }iakmadan bir sağa bir sola g~
şıldı kı Yöı ük Aliye Çe:kes Ah- çerek yoklaatıalanııa devam edi
n1et eR olmu11tu. Ve, dogı;ıstı da yordıı. Çerka Abmet, hasmınw 
b ycıu. Çünkü Yörük Ali~_ çok kilçWdUIQDe w, u.kiıı t.ubıil»:
giırefj yapmıştı. Sonra dı~erle- nna. haynıt etndltl. Yörilk Ali, 
riyle boy ölçüşmüş bir pehlıyan- her vakit olduiu sl>i hasmım 
dı. Ortada Yakacıklı Kel Hasan ense.sbıdm bağlamıt. başını çe
ile Çerkes Ahmet vardı ki, bun- virmiş biç basmmı göımewiş 
larla boy ölçlişmemişti. Binaen- bir ha.İde kol sallıyordu. İki peh
aleyh evveli boy ölçüşmediği a- livan bef on dakika kadar bir
damlarla tutması daha muvafık bir1eıini ~dıştan durmadım 

idı. Buna ak!ln sular dunıdu. okladılar. Yörilk Ali, daha ~~ DOKTOR ·--· 
Ve yer~nde bır eş tutuştu. ~vurdum ~ tıir halde idı. I•••• 
Cazgır elini uzattı. Şopan ko (AltrMI ftl') HAFIZ CEMAL 

hından hı.tarak lıfıehmet Molla- l!lll _________ 
1 lllll yanına koydu. Bu suretle Lok H k• 

altı pehlivandan iki çift §Öyle Okslrlk " BrMfil man e 1 
&eşekldll etmiş oldu: R A L 

Yörük Ali - Çerkea Aı.net.. T U 
Memnet Molla - ÇllDgene Şo-

par.. :~,,üncü det& elini U· Quıcır, u-. 

• ,.,. ..... lllitlmı••• .... ,... 

IJnloenlte Relıtllrlüğilnden: 
Bu yıl O~iversiteye At:ıbul edilecf:k talebeden tıb tahsili için müracaat 

edenler c600• li, eczaı;ılar cSO, nJ, dişçiler dO> ı geçtiği tnkdirde fizik, ! 
kimya, ve biyolojiden, kimya müheı'ldisligi için müracaat edenler eh! 

clOO> iı aştı;ı halde ıızık, kimya, ve'ınatematikten yazılı imtihana ~ı 
tutulacaklardır. 

isimleri iki defa iftıhar listesine geçmiş olanlar imtihansız alınacak_ 
1ar. hnthıınlar fen fakültesinde 20/Birinci Teşrin/942 tarıhinde ;yapılacak_ 
hr. 

tsteklilcr1n 15/Birlnci T•ln akıamına kadar Fen Fakülte.sine miira_ 
caat etmeleri. _(10057) 

lalanbal Defterdarlığındanı 

Zirai ve icari her türlü bankıa muameleleri 
Para biriktirenlere 2&.800 lira. ikramiye veriyur 

Ziraat Bebaoncla kumbarah •e kumbaraalZ ıawruf besaplannda 
en az 50 liram b11luaanlara ıtenede 4 defa ~ kur'a ile nşaİidakl 
plha .ı;r.e ~ dntıtılacaktır. 

Defterdarlık binası arka cephesindeki ihata duvarile yol tamitıaa ltlerı 4 .... ı.- UNllll .._ LIN 1100 ...., M LINllll .... U.-
kat>alı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 4 9 - a ._ a 'M a ... • 4.m • 

Eksiltme 5/10/942 Pazartesi ıünü saat 15 de Defterdarlık Binasında 4 8 - a ı.. a 1tO • • • a. • 
Milli Emlak MildUı lüğiınde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. X81if 8e_ • ~ - • .... • 

deli (21076,82) ııra, mu\akkat teminatı (1588) lira (76) kuruştur. DtttlCAT: ~ alar bir seıe ichıde 50 l iradan ..... 
Munakasa evralsı Milli EmlAk MüdürHıgünde görülebilir. Jsteklilet"ın .&.miırenlere llrramJ 1rblı :J(b rde " 20 tazlaslyle veriJecelctlr. 

en az bir taahhu~ (15000) liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair td. _ "' çı -..-6 ll R· > ..._ 

relerınden almış oldukları vesikalara istinaden ısıanl>ul VilAyetine mlırac. _ ........ 1 •ılı c1llt defa 11 __., • .., 11 ....-
atla ihale gu ünden (tatil günleri hariç) Liç iüıı evv<l alınmt.-; .. hlıyet ve~ 9911 lli?ı' ......... taılllullllıle r>'tısailr. 
942 yı ımı ait Ticaret Od ı ve i1 ıl ra u\'nkktlt teminatı muhtc\i \C 2490 
saji ılı kanunun tari~tı daıı·esinde hazır.anmış kapalı ve muhu Ilı z ı C de_ -
rur.unda teklif mektuplarını ihale ıunü saat 14 ae kadar Kııııı i voı Rf!isli_ 8ah ıb i: A. Cem•leddltt. 8araçojlu; Ne ~ı.,at M dıi rü: M 

llne makbuz m ukabWJMle te\'di etmeleri. (1993) 8uıldı6ı y~r: IH ~.aeııaoyl;ı~ ve A. Cemalct;d• 1 f.<1 
I 


