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. iki Cihan harbinde 

TÜRKİYE -Cavit 17 T eşrintavvelde şunları yazıyor : 
~Sadırazam saraya 

Bu derecede 
b u lunaca~ını 

bayram !alayma ııetmedi. 
açık bir tezahürde 
zannetmiyordum,. 
• 

Almanlar 914 de arzularına nail 
oldular, fakat bu defa, hayır! 

AZAN: HÜSEYiN CAHİD YALÇIN 
16 (*] 

(f:! adrnzam Sayid Hahm Pa-ı 
~ şa, Am.iTal Suchon'lln 

Karadedizde Ruslara 
laarrıız ederek bır ha.rp sebebi 
Çıl<armasına -'ona halde kızmış 
1>lduğu cihetle, bu infialini, lı:ı.y 
ram alayı i~in sanı.ya gitmemek 
ııuretıyle meydana vurdu. Cavid 
bundan bahsederken 17 Teşrini
evvel tariliiyle şu satırları yazı. 
Yor: 

"Sadrazam saraya bayram a
layına gelmedi. Bu derecede <<
~ık bir tezahürde bulumıcağını 
>ıannetmıyordum. 

.., Havadis her bırafa yaythnış, 
"ıu; kruvazörünü hasarzede et. 
ti~miz, torpido gemisinı batır
dıgınuz, limanları topa tuttuğu
fJ!Uz duyulmuş. Heı-keıste bir se
\'IJl<;. Bunu uıfer müjde. · gibi 
telakki ediyorlar. Zavııllı mem
~k.et. KwaNıba.şı el".ni, padişa-

n yaıwıda, Cemal Paııa.nın o
ll:ıuzıuıa koyarak: 

"Y~ pa.şa:ın, y8'jlll" diyor. 
iP~lıŞQh da, bır ışm başlangıcı 
1Yı obrsa sonu da ıyi olur. d',. 
Yor. Ne kadar muzlim ve be<.I · 
baht bir atiye doğru gittığımi· 
zı, memleketin mukadderatı ile 
n~ıl oynam.a.kta. olduğumuzu 
duşünen yok. 

Ben, i~t!ifa edeceğimi, harbe 
doğru atılan bu son adımda ken
dile;iyle birlikte olnuyru!ağun ı 
'l'alata da, lbroalıim Beye de, Ce· 
nıaı Pa.'j&ya da söyledim." 

m:ıuıı La.zım geldiğini de ilave ~
mişsem de buna kaliyen inan
·madı." 

Öğleden sonra Sadrazam 11e2-

dinde bütün vükela toplandı. 
Vakit kazanmak için, ·devletle
re teea.vüzün Rusya tanıfından 
vukubulduğuna ve bizim harp 
istemediğ'ımize dair bir .ııota ya
zılmas ı kararlaştırıldı. Nafia , 
ziraat, posta nazırları harp ta
raftan olmadıklarını kati su
rette bildirdiler. 

M. de Girs, pasaportlarını İs· 
temek için Sadrazamın yawna 
geldıiti zaman, Cavid.le de görüş· 
tü. Cavid, omın şahsen bu har
be taraftar olmadığına inanı
yor, "Pek yavaıı sesle söylediği 
ba.,;ı sözlerden kendisince hala 
har bm kabili içtinap olduğu his
sine za.lııp oldum" diyor. 

Ertesi gü..ıü gazeteler, mee\1· 
JiyeU1 P.uslara atfeder surette 
resmi tebl:ğ neşrettiler . Bu su
retle harbe doğru bir adım da.
ha atılmış oldu. 

Cavid Bcımpard ile son bir 
mülakat yttptı. Bir gün evvel 
Bompard, Sadrazamı görerek, 
paııaportlannı i.stemilj. Ruslar 
18 Teşrinievvel akşamı; Fran
sızlar ve İngilizlerle birMkte er 
lesi akşam gidecekterini ondım 
haber aldı . 

Cavid, Tiirkiyenin harbe gir
mesi hakkındaki kanaatlerini 
hulasa ederken şu hillrmü veri
yor: 

İDARE YERi 

Nuıııosmaniye: No. 17 

Telgraf : Yeni Sabah İstaııbul 

Telefon : Z0795 

GÜNDEIJK shASf IULK GAZETESi 
Her Yerde S KurU( ı 

üsegin Calıid Yalçımn 
eisliğindeki lıegetimiz 

iktisadi meseleler 

YENİ İSTİKRAZ 
HOkiimetimiz borçlarırra riaye1 etmeflle hmayu~ 

etmiştir, bu dOrOst tutumtın yarattıi~enıniyıet 
ba.vaMnın ınrucafatlaımı her istikraz~· 

aldığı cevapla ölçmek kamtdtr 

------- --------- ---------
Baımuharririmiz, dün akşam büyük B. B. C. radyo 
nıerkezinde lnııilteredeki gazetecilerimiz namına yur
dumuzda bulunan aileler ine h itap ederek selim yolladı -~~~~-.... -~~~~-

Yazan: Ord. Prof. Şükrü Baban 
Londra 18 (Radyo) - Yeni Sa_ 

hah• Başmuharrh·i Hüseyin Cahid 
Yalçın, bugün B. B. C. radyo mor_ 
kezinde Türkiyedeki aHelecine bitap 
ederek dedi ki: 

- 16 gündenberi LondJ"ada bulu_ 
nuyoruz. Her yeri geziyor ve gOrii_ 
yoru:ı. Hepimiz s thhatteyiz. Yah;u:ı 

sizlerden haber alamadıirımız için 
müteessiriz. Sizlere hepimiz tarafın_ 
dan hürmetler ve sel3m1ar ...... 

A hmet Ş ükrü ~er'Jn lntıbala rı 

Ahmed Şükrü Esmer de bugün 

Stalingrad 
büyük ateş 
altında 1 

Şehir 51>kaklarına giren 
Almanlar püskürtoldrı 

Yon Bock'a karsı 

Umumi bir taarruz 
emri verildi 

Bedin 18 (A.A.) - Almon ordu_ 
I;ırı başkumandanhğu»n t(•'f-ligi; 

Terek civarlarında Alman zırhlı 

teşkilleri bomba uçaklanle destek • 
Jenerek bir nokt;lya tekbit ettfkler.• 
bir hücumla iki düşman t.ıburunun 
külli kuvvetini tahı·ip etmişler \it 

4-1 top ganimet ı;ıJmı~lard • 
Sta1ingradlrt zaptı iç.in ylıpılar. sa ... 

va~larda ordu ne hava kuvvetleri a ... 
rasında sıkı i~birlııci ile yapılnn ,id~ 
detli ~arpışm.ılar, daOO Wt!:k• mu .. 
vaffakiyetier kazanmı$.larajr. 

Gööüe göOüse M-.....,.~e fer 

Roma 18 (A.A.) - l'<>Polo di Do_ 
ma gazetesi, fnaillz ve Amerıkan n_ 
janslarıwa bile Staıingıfu<hn .Alman 
1ar t&r"a.flndnn işgal ec:tılec:eg.iDOe ştip 

he etmediklei'ini yaa:ınakı.adır. Mu .. 
( Sonu Sı. 1 Sü. S tel 

Britanya iShhbarat neı:arciinde ec .. 
nebi n1atbuat miifnest;illerile görüş _ 
müştür. Ah.met Şükru Esmer, ingH_ 
teredeki inhbaları hakkında ba.srn 
n1ensuplarına izMhat vermi6 ve de • 
miştir ki: · 

kiye BuyiJk Ek;ısj Sı.r Percy Loru._ 
ine Türk gazetecileri Şl"rei'ine bir 
ııyaJet verm~t1r. 

Gaz.ete Satu~erile Beı-aber 

Gazete<.-ııer bugun buradaki mat ... 
bua\ mü~sıllerile gorUt.°erek intı _ 
balarından b.v...ı1.trıın .ınl.atmaga ve 
kendilerine sornl:ıbi.lecek S"Uallere., 
müngsip gOrdhkleri l;t.kdlroe, cevap 
vermege muvajakat etmış1erdir. Ga_ 
ZC\('(:iler bugün Lendıl"aoln gazete sa 
hipleri cemı:;-t>tinın OllE yemelllne 
dn\•etlidirle1·. 

- Haı·bin başl;,ı,ngıcındanberi 1n _ 
giltere ile yapmı..ş olduğumuz ittifa_ 
kın ruhuna sadık kaldık. Yapıl'm-ası 

muht.cınel herhangi bir tecavüz.Ü kar 
~ılamağa ve istikl:iliı;l".ıizi konnnaga 
kadir buyuk bir ordıanuı '·ardır. Bi 
ze, !ngilterede bir çok şeyleri gör _ 
mck imkunı bal\;e<illdi. Büyilit Bı:i_ -------------

\anya hilkümelinin ••mid takdir._ Almanyada 

H ükflmetinı.iz, milli müda
lfaa işleriıılı karŞllamak 

üzere, yeni bir istlkrazı.n ilk 
tranşını piy:a.s&ya çıkarmış bu· 
lunuyor. Cibnhuriyet hükiımeti
rı.in bundan evvel öz memleket 
iı;.in yaptığı bütün ödünç par!. 
teda.r:iJWıde olduğu gibi bunda 
da çok ve çabuk muvaffak ola
cağlnda hlç şüphe yoktur. Bu 
neticevi şimdiden keşfetmekte 
büyük bir kahinlik şerefi bile 
yôktur. Çünkü Türk milli Ol'<!u · 

masına rağ:moo, artık ordusu 1\ 
çin bile olnuyan, istikrar.lani 
geniz l3ir sa.ha ayırmıştır. .O. 
memlekett.> mecburiy~~ eııas1 
kabul edihnemekle ber• her ta. 
sarnıf bonoları ııahipleı•ne f
kala.de kolaylıklar gii<-lerıbnek• 
tedir. Bilhassa köylüye evlen
mek, yeni topraklar s~tın al
mak, arazı ıslah etmek ;:ıbı cln
rumlarda parasının dcı h~,l ıade 
olunacağı temin olun.mııktadır. 

lsviçrede <ş ist.ikra:.ılaı ı birb;. 
rini kO\•alnmaktadır. Hatti. bu 
memleketlerde faizler p~k dizi· 
dh'. Yüzde 3,5 gibi bir miktar. 
Hatta bir de biikilmel ıki yıl 
evvel yüzde dört faizle ihı aç et
tiğ·~ istikrazların faizini b;ıe dü
şürmektedır. Bu suretle memle
ketin umumi borç yükünü azalt. 
mayı dü,,ünmcktcdir. Cii.1kü ııa· 
ra piyasası böyle o:r ı c•lil.ka 
takibine çok müsaittir . .\luhte
Jil sebep ve ve.s'lclede tc<la\'ÜI· 
deki para m•:ktarı bullnnmL~~ ı r. 
F rtler ellerine bol ge<;, 'l para 
ıle bir takım istihlak m~ ~dt·leıı 
ve emlea almak ist<-rler. ı .. 
tiblak maddeleri bilha..sa haya· 
ti ehcmmıyeti haiz olanlar \'e· 
sika usulüne tab'.dir. Bina~ııu· 
Jeyh ne kadar ~ok b. del tCEvıyr 

diyt">TUZ.• 

Komando.' ıarı z ıy ar-et: ki ~h·ırlere 
Londra 18 (A.A.) - Türk gll2e!e_ Y-

. s unun en kuvvetli deııtdc olma
m noktasında bütün tarihi 
boyunca büyük hassa.s:ı.yet gös
termiştir. Bugün de sulh ve har 'l 
içinde gözlerini inan ile bu şe· 
refli kütleye çrvirntiştir. Bına
enaleyh bu yolda iste™'eek her 
talep büyük bir sev' inç ve şevk 
ile k.ı.rşılanacaktır. Hususiylt> 
muha.ı ebeye iştirak eden veya 
fJrtlınarun dışında kalan bıltüıı 
milletler dahili istikrazlaro ke
selerinin ağzını aı;mıııh r dır. 
H atta. İngilterede herkp,;in ta.ar 
nıfundan bir kısmının mP<'buri 
olarak, harpten sonra iade edıl
mek üzere, devlet hesabın? ter
kedilmesi esaswı müdafaa ~e 
kabul edilıruştir. 

elleri diln ... ıeresan bir iÜJl geçir - 50 n ak 1n1 ar 
miŞler ve Norv~e, Ffarıı.ıaya yapıla_ 
cak baskın. hareketleri gibi cilr'et _ 
kirane mucer:ıılara hazırlanan K ana 
dalı Komandos'larla hususi set\·ise 
men.!up kıt'aları 2i1aret etmifler ... 
dir. 

Dün ak~am İnglllt!renMI eski Tür_ ,.. ............ ,.._ .... _ .... , 
Hitler ve ı= 
Musollnl 
mülakatı 1 

Görüşmel•r ilk Teşrin
de Viyanada yapılacai( 

Romen-Macar ve Bulgar 
• 

ihti!Afının halline İ 

LoAt~ 1111 ~.~~ °! Deyli 1 

Uçaklar dörder tonluk 
bombalar atıyorlar 

lngilterede vaziyet 

Sivillere ait bir çok 
binalar hasar gördO 
Londro 18 (R..ıdyo) - ingılız ha_ 

va Jlet.aietır.dcn Ogren.ildlline gore, 
Aln~an şebjrlerınt- akınlar yapar. tn_ 
sıhz U<'ı:lkhu J 4 ton AAJrlıJ(u1da bom_ 
belüı· <.1\J'n.aKilı'1Lrh.ır. B unl4'.r, şiırıdi _ 
ye k.dduc t.oyy;,, t-l{>nn at:bkl.arı bıonııı 

biJlardJr: 2 rıuıü. • •• .ıc;ıdu. 
hnır "[ay,..,....~,., 

Fransa muharebeden rık.ı.rnk 1 
m ütareke devnısine girmış ol· • (Sonu Sa. 3 Sü. 1 de) 

Ekmek · nasıl satır malı? 
ı.,,,,,ı.; ı& <.AA) - Dıml<ü Per_ Fırıncılann çoğu eksik, fazla güı • l· 

tembe gunu hava kar:.nd.Jk\.an sonra 

.AL'-.r Ol<tnılan ~8t;W~TM uzerındeo tüsünü ortadan kaldı,mak iç?n e kme• 
UÇmu~laıdır hır ~chı·tt uz.erine ;yan • • • • l 
ııuı ve yuksel< ınlilaklı burnbı.l&r ·- ğın tartı ıle satılmasını ıstıyor a r 
Wmı~~ır. Sıv!Jler• aıt bıuaı..,. .hasara Odun çek.ismin beş )ffadan oıı u·klif kabul edılm •tir. Fır:ıwı. 
ucaımı 111< <l~ .ararı:ır mılbım de_ )in.~ çıkması, amele yevmiye- !ar diyorlar ki: 
iPkhr. sıniıı bir mıı;li da.ha yükselmesi "- E\'Velce l<rt.anbuld 1 G7 

Aın.. .. ıara c.öre vesaire gibı bazı sebepler dola- ıiınn vardı ve her fırına alt·ı<s~· 
Berlm !8 (AA.) - Alı:nan ordu. yısiyJe. fı;t.anbul fı rııwılarının viy.- günde on yedi çuvnl uu vt 

lar. baelrumand:ınıtıı>mn bıldml>ili • belediyeye mürııt!aat ederek ek- rili.rdi. Halbu ki fırın adt-<li bu-
Fnırıııa sefiri Ca.vidi ziyarete 

gelmişti: • "Bu neticenin mesu.l.iyeti ne f-------------
kadar bi:ııe ait ise ondan daha "BiR HAFTADA,, 

Skel<:Jı gaıetesinin ölfl'end\giı>e 1 
&Ore, Hitler ve Mu ssohni tekrar 
buluşmak ve görü~k kara-rını 

vermi~leroir. Her iki deYlet a .. 
damı ayni zamand a Mac:;ı.~stan 

rievlet n<Lll>i Hol'Ü, MarEt,.al An_ I 
ton~o ve Bulgaristan Kcalı. Bo 

! Son• Sa, s Su. 6 da) meğe bir kurw; zam yapılmnsı· gün 220 yi bulmu$ ve un kv
nı ıt.eklif ettikleıi maliımdur. İk· i.~tı iŞ: de yine va.«ati olar .• k on 
tııı&t Müdürlüğü tia!"afından dai- yedi ~uvaldan "" ü~ ~u·;alJ düs· 
ımi encümene h a.vale edilen bu miiştür.'' (Son u Sa. 3 Sü. 1 cif:' "BUYUK ASYA,, "Baınpard ziyarete geldi. 

Rus sefirine pasa portlannı is
tenıck için emir geldiğini, kendi· 
lerAlli.n dq pasaportların ı istiye· 
cekJeıiaı.i, baRka türlü hareket 
edcmiyeceklerini, çünkü daha 
~ki ay evvel muntazır olan bu 

aJe karşı talııruıtı umumiye al
llı.ış olduklarını, Rus sefiri ha
tekete mecbur olunca kendileri
nin de hareket etınelerı bu Wi
ınat 'iktızasından olduğunu söy
lbecdi ve vak'a hakkında evvelki 

Yalııa.tını tekrar ettiği gibi O· 
d"'>adan ~a limanların da to
Pa tutulmuş olduğundan bah-
~ti. Hareket zaruri olmakla 
eraher, hiikılmetlerinin ;rıe ne· 

lıce vereceklerinden JllQ)imıatı 
0lınadığıru, fakat, ancak Alınan 
~~Yeti askeriye ve bahriyeElini 

Jlazla olarak da Fransız, İngi-
liz diploma tlannın iktidarsızlık · 
!arına, idaresizliklerfoe. Türki· 
yeyi daima bir kemiyeti nıüh· 
ıınele addedişlerine aittir." 

Diyor. 
Alınanlar 1914 de arzularına 

nail oldular, TlirkiyeY'ı sırf keıı· 
di menfaatleri için harbe sok
tular. Harbe soktukta:ı sonra 
da Türk gen;;lerine zerre kadar 
acımadılar. İngilizleri Mısırda 
meşgul ederek kendi , yüklerini 
hafifletmek iç'ın 25 bin kişilik 

bir kuvvet ile bizı Mıııır üzerin 
yü"riimeğe zorladılar. Sarıkamış 
hücumu da onlann ısrariyle ya 
pıldı. 

F akat bu defa, hayır! 1914. de 
bu memlekete Almaızyanm yap
tığı fenalığa yakıııdan şahit O· 

Londraya göre 20 Alman 
gemisi battı 

lngilizler Cebelüttarık 
bölgesinde dün pek çok 

faaliyet gösterdiler 
Londra 18 (A.A.) - Nooeç abh&. 

kası gitgide sıkılaşmakt•dır. SoJJ 
hafta uırfında 20 Al:m:ıın gemisınir. 

batırddığı söylenmektedir. 
CebelUttartkta 

Laliena 18 (A.A.) - Bil dtirnl.an 
denizaltısmln 1ngiliz Ussune taamı_ 
zu üzerine Cebelutarık'de dur. bu _ 
ti.hl gun süren bir .faaliyet goze çarp 

( Soruı Sa. 3 Sü 5 t e' 

ris ne de görüşeceklerdir. Görüş_ 
meler ilk.teşrinde Viyaoada :ıo<ı. 
pUacaktlr. Bu ti.ç Jt1emlek.e4 ara_ ı 
sındaki ihtilaflı .siyasi meseleleri 
o~dan kaldırmak için Von Rib_ i 
bentrop'un bir proje tevdi edece_ . 
g1 soy lemnektedir. 

'--···········-····· • ..1 
Ticaret Vekili 

lzmirde 

Behçet Uz, incir ve üzüııı 
piyasasını açacak 

:tııırur, 18 (A.A.) - Ticaret 
Vekili Dok.tor Behçet Uz, dü..~ 
Denızlıiden buraya gelmiştfr. 
Vel<'il incir ve üzüm piy.aııalarını 
açacaktır. 

Yeni Japon Hariciye 
Nazıtı diyor ki : 

" Mihver devletleri ıle 
daha büyük bir işbirliği 

-yapmak istiyoruz,, 
Ankarn 18 (Radyc G:ı7.ütesi) -

1ngıliz mynsi mahlillerıne gG.re, Ha_ 
rkiye Neza.ıetıne Toni'll.l.D getirilme_ 
$.i Teı.kyo·nun durumundr. bir dcti _ 
şıkl ~k husule getirmiyecekür. Yeni 
harit:iye naz.trınır~ tebellür e tmi§ bır 

şah~iyffi yoktU1'j askeri ZtiJnııenin 

i~tedıgı gibi }ııu eket edecekt.ır. 

Tokyo 18 (AA.) - Yenı Hariciye 
( Sonu S a S Sil. 5 te) ondermeğ~ muvafakat edecek 

~lursak harbin önü alınahilece
g;ll.İ söyledL 

]anlar k il.fi deı-ecede den; alrnı. · =========================== =========== 

Kendisin~ hükumetin henüz 
bir karar ita etmediğim, bugün 
ve bu gece vukubulacak i<;tima· 
laı neticesinde hattı hareketimi
~n taayyün edeçeğini söyledim. 
\ e gelen raporlara nazaran me
•Ub•etin Ruslara müteveccih ol-

---·~~~~~~~-

!ardır. 
lfüsıey'ın Cahid YALÇIN 

- SON -

(•) Bun dan ev v elki ya"Z•lar: 

31 AAu.stoı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 10; 
12; 13; 14; 16; \l e 17 EylOı t ari h-il n Os_ 
halarımızda çıkmı,tır. 

İ stanbul kazan, ben kepçe .. 

A - ' rıyorum •••• 
,~AZAN: SUAD DERVfŞ 

l<ıYineOi gazeteci arkadaşımız Suad~ "Yeni Sahalı" oku
YUcuları için bir seri röporıa.j hazırlamıştır , 1stanbunu,nun 
dertıeriıll, tasalarını, günlük ihtiyaçlennı hedef tutan lbu gü
~el ve sürükleyici roportajlr.r.n muhterem okurlanmız tarıı.
ın<Jan a.13.ka ile okıınaca.!Pnı sanıyoruz. Ç"ılnkü 1stanbullu bQ 
razılarda kendismi sıkan: tazvik eden.de!'!Jıeri , ihti~ean
~nı.ış bulru!ak, atakalı}ar d a bu dı;rtieri, üıtiy&Alları öğren
nıııı Ve geı·eken tedbirleri a lmak fuBati)'le ltartı'eşm\!I ala
c all!lır. 

- -

' ~ .,. ... • •• ... .. ,~. _!;' • ~· • • ' 

~ :·AK·BORS:A . ·._ 
·f'_. • .• ...,.... .A " \_t._ - "' 

> • • • • -# • ' ""'"" • > • • 
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( 

' Halk - Akla kara\11 aecem&z olduk' 

=l HARP DURUMU I= 
Alman taarruzunun hedefl 

Rus ordusıı. bermutad, kı,şa sığımnak i{'iıı :a111an Jwz,,,m.ak 
isterl<n;_. .Ahnmı o,.d.,ı.sıı, aıw pl<inı••t !}<'1,cklR.,tinnck, yani tek 
cephede artxıknuJ.ıı ho.'17mlarile boy öl<;ü,//"Jıu·k ii.::o'e, dog.ı•l'ı 

mahsıı.s he;,ap bl<inçosıı•ıu ka.pamak istiyor. 
______ _, 

Yazan : Emekli GI. Kemal Koçer 
~~ 

Şarka mvecciib eden Al
man ordı.,,unu.n ga.yesı, 

ıın.'lllllnı sağklmak iç.in, Avru
~avı silii:hlarmdaıı tecrı.t etmek
ti .. Alman politikası, batı teşeb 
bilslenne giriı;tne'mcn f'>vvel, ö· 
tedenberi büyük k.omşusiyle uz-

!aşmayı ilk plana geçimıi~ti. 
Polonyaya karşı harekat, kol
lektifu, ıj.mdiki muharipler, o 
i:;i ~ll:frliğiyle (j1~ 1 .rmışlar.Jı. 

İkinci cihan harbin'ı de ayru 
sebep doğurmuştur: İngiliz - AJ. 

( Sonu Sa. 2 Sü. 4 de'. 

Dan ı lstanbulun başına 
---~~-~~•.-~~--~~~ 

lzmirde kantar iye mevzuuna dahil 
iaıe maddelerini az karla halka 
satmcak ye.oi bir şirket kuruldu 

Hayat p&ha.blı1ğının alabildi-! Kantariyecilerden, yağcııa,.. 
ğine yüksclmesı karşı>.ında C. H. 1 dan, peynircilerden ve bilfımum 
P . .tZınir vilii.yet idaı e heyetı gıda maddeleri sa.tan tacirlerdtıı 
halkın karşılaştığı giiı;lüğü im· f namuslarına ve mali ıkudretleri. 
kan dahilindP tahfif edebilmek 

1 

n~ ıtinıat edilebilir dörder ki. 
için gii7.el tııı· teşebbüse g>"'!· şı davet edilerek bu me\<zu c.t-
:nllştir. (Sonu Sa. 3 S ü. 1 de) 

,--------=-~~==-=-----"""-=--=-, 
Ekmektere biraz arpa karışhrılacakmıs 

.H;ıaıetirn btığ<layıa. çoktan Rıfat, 
Doymayor ~. bağırmak ister; 
O· kadar arpa yHlim ki bille.h, 
Gönül eıışeiı:çe ımrmak ister!, .. 



Yann: 
Ebki Korganaf 

No.39 Nnkll ve 
lktıbas hakkı m:ıhh!ı:dur 

acakcılan 

r. 

(A:rknsı var) 

ila~et e i deki 
ç mentolar 

Vilayet verdiği son bir karar 
ile şımdidcn sonra başlanacak 
olan inşaata çimento verilme _ 
mesıne kar r vermiştir. Eski in 
şaat için çımento isteyenler Vi 
layet kanalı ile Belediye Fen 

«1 - M 
nl TemmM 

beyannomeıl. 

e tanz m ve 
kömür tevz. muesııesesının Kadı_ 
köy şubcs ııe lbraz ettım, Bedeli. 

hin yatırı m iç n 10 Ağuttos 
942 tarih nl tay n et ter. Muay_ 
yen gOnde parayı yatırdığım sı. 
rada kömurun teslimi çın 11 1. 
klnclteşr n. 942 tar hini tayin et_ 
t ler. Beı:lellnln t.ahsif yle kcimU_ 
rOıı teslimi tarlhlerf arasında (3 
ay) lık b r fasıla o mas na rağ_ 
men, vaziyetin i<' pl.a ına uyma_ 
yı en tabıi bır va: fe teli'ıkkl et_ 

tim, 
2 - Dün bir arkadaııa konu_ 

ııurken 7 EylOlde bedel nl yatır_ 

dıjjı komUrUnU 9 Birine tc rinde 
teslim edilmek Uzcre giın tayin 
edtldljjini söyleylnce inanmadım. 

Makbuzunu ve Uzcrlnde yazılı ta_ 
rfhle, ı gösterdi, Hayret ettım. Mu_ 
haveremize şahit olan bir üçUncli 
zat, b r ci.ın par.asını yatıl'ıp' erte_ 
sı gunu kömür nü almağa m;.ıvaf_ 
fak o duğunu söyledi. 

A - Acabıı bu mUes:;cse, halka 
tevzı ed lecek k' murlln teslım ta_ 
ı:-llılerlnın tayin n1 alAkalı memur. 
ların tem:ip ve takdırine mı ter_ 
kctmfttir't 

B - Yoksa, müessese müracaat 
ve pal'a yatırma sırasında, dola. 
yuılle halkın hukukuna riayetten 
kendini müstağni mi addediyor 

C - Vaktınde kömUrunu ala_ 
bilmek, mahiyctını bllemedıği_ 

mlz bazı feraltin tııhııkkukuna 

mı bajjlıdır? 

D - Fırın kapılarında, o şefer _ 

de ve mümasllı yerlerde halkdan 
sırasını beklemealnl pek haklı o. 
lıırak 19teyefl belediyemız, bu mli_ 
~nln tatbik ettıjjl tevzi s s_ 
temine acııbn ne buyurur? ' 

Bu hususta tenvir ve tatmin e_ 
dltmekllğımı a15kıılılıırdan rica 
etmedeyim.:» ' 

hey'etine münıcaat edecekler -ı 
dir. Fen hey'eti çjçmento şirke_ 
ti ile yapacağı konuşma netice_ '-------=-------ı 
sinde halk ihtiyacına ayrılan -------------

cimcntodan bir kısmını bu ihtL Sıhhı·ye Vekı•li 
vaçları karşıl m::ı.k üzere veı~ _ 
cektir. 

imar işlerine yeni bir 
hız erildi 

Barbaros tUrbesi etrafının te 
mır.lenmesilP Bey zıt me) danı 
cıvannın t ınzımi ısı Teşrinıcv_j 
\·elde yapılacak olan Barbaros 
ıht.ıfaline kndar ikrnnl edilmiş 
bulunacaktır. Bu maksatla her 
ikı mahalde de çalışmalara de_ 
mm edilmektedir. 

Yalova kaza~ı h yvan sergisi 
dun merasimle açılmıştır. Me _ 
rasımde Vilayet Ba) tar Müdiı _ 
rü ıle Bcledıye erkanından b:ızı 
ze\•at ve belediye baytar müdii_ 
ru bulunmuştur. Yalova kazası 
nn bağlı köylerde yeti tiı ılen 
atlardnn derece alan 31 hayva_ 
nın Qhıbıne 274 ve boğa ve dişi 
düvelerden de 71 hayvanın sa _ 
hibın 440 lirn mükafat te\'ln e_ 
dılm tir. lyı yetıştirilip de d re 
ce alamıyan 75 hnyı• anm sahi _ 
bine 2 şer lira teselli mUkruatı 
dağıtılmışbr. 

dün .geldi 
Sıhhiye Vekıli Doktor Hulfı. 

sı Alntnş dün Ankaradan şeb _ 
rimize gelmiştir. Vekil !starı _ 
bulda kalacağı müddet zarfında 
fakir hnlka tevzi L"<iilecek seker 
işleri üzerinde tetkikler yapa _ 
cak ve direktifler verecektir. 

Japon Heyeti geldi 
Misafir Japon hey'eti, dün 

Anural Namura'uın reisliğinde 
şehrımize gelmiştir. 6 kişiden 
mürekkep olan hey'et fjerefine 
dün akşam Japon At~~nevali 
tarafından bir zıynfet verilmiş_ 
tir. Hey'ct bugün tayyare ile 
Ankaraya gidecektir. 

Sahte 'i3kmek fişleri 
Belediye İktisat Müdürlüğü 

tarafından ekmek karnelerine 
ait fiş kartonları üzerinde ya _ 
pıla.n tetkikat neticesinde bir 
çok sahte karneler bulunduğu _ 
nu yazmıst.Jk. 

İkti t füdürlüğü bu işi bir 
komisyona havale cbni§ ve ko_ 
misyon .işe başlamıştır 

ka 1 r s t a üzere a 
itibaren e n t · vziine başl· ndı 

Vatandaşlnnn arzu ettikleri takdirde pazartesi !7Ünleri karne 
ırııka.b 1 e fınnln.rdan ekmek yerine un aldıklan mallımdur. 
Fakat on günlerde bazı fınncılünn bu iFle meşgul olamıyarakla· 
rını bJdirmeleri üzcr'!llO un tevziatı{ıın h~ semtte seçilen bir mıi

roed. b ı kal vasıtasiym yapılması .Ka.rarfoştınlmı.<J ve Ofis tarn· 
fından bcltkallara un tevzii b:ışl :cm tır. 

Mal rı.rna ile bisküvi ve ha_ 
mur tathlan hakkında Ticaret 
°Ç' ekaletmce bir karnrnnmc ha_ 
zırlaıımak rı.dır. Kararname bu 
ay nıhayt..tme kadar ikmal cdi_ 1 

leceği cihetle gelecek ay başın
dan itibaren bu gibi maddelerin 
serbest olarak satılmasına mü_ 
saa.de edilecektir. 

-------------ICl------------
T op tan pırınç satışları durdu, bazı tacirlerin elle
rindeki mallar. saklamağa b4şladıkları anlaşılıyor 
Satışların serbest bırakılma _ günkü bu karan üzerine ellerin_ 

sından sonra bütün gıda mad _ de mal olanlar bilahare yüksek 
delerinde ve bilhassa pirinç fi. fiyatlarllt. el altlndan satış ya _ 
yatlarında görülen yükseliş k:ır pabileceklerini düşündüklerin _ 
şısında Ticaret Vekaleti son bir den mallarını satışa ar?.etmck 
kararla çeltik ve pirince kıs_ istememektedirler. Bu yüzden 
men el koymuş ve bu maddele_ piyasada toptan pirinç sabşı 
rin azami satış fiyatlarını tcs -ı durmuştur. Bakkallarda dün pi 
bit etmişti. Vekaletin evvelki rinç bulunamamıştır. 

m n ta rruz nun hedefi 
- Baş tarafı 1 incide -

man rekabeti! O sebeple, doğu 
badircsmi tez elden kutlu bir 
sonuca b1ğlamak, büyük deniz 
devlet.teriyle hesaplaşmak • iÇin 
kat'i bir mecburiyetti. Ruhunu 
ve kuvvetini henüz kökleşmedi
ği dıınılan rejimden alan kızıl or
dunun, yıldırun darbeleri karşı
sında, çok geçm"dcn çöke~ğine 
ıinanılıyordu. Ancak, bu hesap, 
bir ta.raflı ildi ve evde yapılmış· 
tı. :Muayyen cıhetten önce ı 
ve muvaffakıyetle tatbık edilen 
~ programlarında. ri bir or
dunun kurulması da vardı. Dör
düncü ytlına aynk basan Alınan 
Svferinin on beş a vnu, bütün o 
kanlı bovuşmalarıvle, Rus h.3l"bi 
işgal ediyor ve onun yannı meç
hul bir at'ye doğru uzanıyor. 

Geç başlıya.o sefer, çok kara 
bir kış ~dri.k ebnişti. Rus kışı, 
ne de yapılsa, ü.?.iidi ve yıpratı
dıdır. Bununla beraber, bu yıl 
da geç kfıhiımış ve asıl hedefi 
tieşkil eden, Rus ordusunun 
harp dışı edilm~ keyfiyeti, a.r
t\ı.k, on hafta gabi ufak bır za
mana sılnştınlmak l!erekın.iştir 

1941 haziranın111 ik.indl günil 
yığınağını blıtUnleycn taanı.ız 
ordusu. Rus ordusunu iki bin bu 
kaclır kilometrelik bir cephedeo 
b$kma ~ratmıştı. 1942 yıh
nın 28 haziranında başlıy<ın ta
arruz ise, uzak hedefli olmakb ... 
beraber ıoisbetle dar cepheli idı. 
Biiyük h!ırpte Mackensen ordu 
lan, yarmalarını çok geniş ol
mıyan cephelerde yaınnıştı: 
kuvvet vaziyeti, bu tedbirlere 
başvurmayı gerekli kılıyordu. 

İıurivatü.i hasmına bırakan 
Rus ordusu, her şeyden evvel, 
iç denizlerle rabıtasını kesmek, 
don..'l.1."llIIalannı elden çıkarma
mak kavgusuyla, şimal ve ce
nup ceohelerinde kuvvetli bu
lunmak ıstırarında ildi. füzıı 
mezhebin kabesi Ve Rus vnrlı
ğının dimağı ve kalbi sayılan 
Moskovamn mü<laf~ı ise, a
ğırlık merkezinin merkezde bu
lundurulmasına mecbur ediyor 
du. 

Cephenin her üç paı·çası d;ı. 
hayatı önemi haizdir. Ve cc
nupt!a.ki arazi :D- 3.kirlığı, bu 
andalci duruma göre, a.zami had
den ~ha.rettir. Binabir.nı, müda
faa ordusu, liderlntn de buyru
ğuna bovun eğerek, her karış 
topruğun kaniyle sulamak az
rnındedir: Sta.lin"Ta.d et.rafında, 
mevcudiyeti her gün kabaraı, 
mehip bir ordu il~ bir yan 1all 
boğ·azlaşırken merkez cephe
sinde, üstün kuvvetlerle taar 
ruzlar çıkanyor. Ka.fktıs ete'Ic
lerme saran ve boğazlara sar
kan düşmanı -önlemek :ı.izere, a
lınan tertlinler, şimdilik yemi i 
vtermemi!'l gibidirler. 
Alma~ ordusu, iddia edıldi~i 

gı'bi, kuvvet- tasırrufu derdiyl 
mi yalnız cenupta taarruza gi. 
ri.""1l'ştir? Merkezdeki sürek!ı 
taarruzlara., cephesini daralt
mak maksad.iyle, hatta mevzt1 
dtizeltmeler ic11aSiyle mi ceva 
wrecektir. Petrol kavnnklannı 
istihdaf eden t.eşebbUsler, Sta
lingra.dda yapılaıı ai7ırlık mer
kezi ~'ÜZiİilden. ad-ır temnosunu 
muhafaza edecek midir? 

Hariciye Umumi KAtibi 
şehrimize geldi 

Haricıye VekiUeti umumi kit 

Sabahtan Sabaha 
~ 

aran: 30 
llçOk Amerika dev~ 
lerinin iktisadi bü 

\ ehemmiyetleri 

tipliğine tayin edilen Sofya El A Padan'haıuiz iıç hafta g 
çisi Şevki Berker dün sabahki medi. Cenubi Afnen 
trenle Sof ye dan şehrimıze pl _ büvük bir devlet.1 g .Aı· 
niiştır. Y i tlmwm tip eti_ füd.c.fifilcrle birlikte harbe 
rimizde 2_3 gUn kaldıktan son.. riyor. Bu suretle Muttcfıkf 

sayısı 30 ola.ca.ktıı. 
ra vazifesine başlamak Uzerc üç yıl önce Bırle.Şık Am 

_Ankara ___ Y_a_gı_· d_ec_ekti_·r_. ___ __. mn lkeJJ:d. • bile h 
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9Şİ taş-Galat sar 
maçı yapılmıyacak mı? 

Senelerdenberi klüplcr ara _ 
&nda bir takım anl<l$lmamaz _ 
lıklara vesile oln.n saha hasıla _ 
tının taksimi meselesi bu yıl da 
karşımıza çıktı. Ga.ln.tnsaray, 
Beşiktaş ve Fenerpahçe ile ya _ 
pacağı maçlar hasılatının ytiz _ 
de 40 kadarını istiyormuş .. 
Eğer bu para verılmezse bu 

hafta, sa.hay çıkıı.ıyacnk ..... 
Sarı _ Kırmızılılar bu işde hak_ 

lıdır, veya h a k s ı z d ıı f!", 
Bizde .:>enede (100) e yakın fut 
bol teması yapılır. Bunlar için_ 
de seyircinin futbol zevkini tat 
min edebilenleı i mahduttur. 
Bunlar ·da biç şüphesiz ki Ga _ 
latasaray - Fı~nerbahçe ve Be_ 
şiktaş takımları arasındaki maç 
lardır. 

Ajanlık tarafından tanzim e_ 
dilen fikstüre nazaı an bu mü _, 
him temaslardan bıri önUmüz -ı 
deki Pazar giinüdür. 

Fakat maal~f bu tnac yapı-I 
J:amıyacaktır. 

Galatasaray Kulübü 
maçlara girmiyor 

Galatasaray Gençlık Klübu idare 

Hey'ctınden: 

Kcnddcrıle )ap•tgıınız lıg maçla _ 
ıındo klubum ze crdıkkrı saha hıs 

gunu K dıkoy Fenerb:ıhçc s 1 
da y pılacak Be,)ikt ın. ı 

27/9/9-U Pa "r gunu nyni 
yapıl. c k Fc , b hçc ınnçlıır•na iş _ 

ıın zı bıldırirız. 

= 
Bu sorulara verilecek cevan

lat', fara2fıyel r cercevesiru ge
ç~zler. Hakikat ~udur ki, iki 
ordu kış bütün felaketi ıiyl 
basmadan, karşı)aşacak ve h
lih denem~ ine kalkışacaklardır 
Şu var ki, Rus ordusu, b<-nnu. 
tad, ktşa s ğımn k iç·n zammı 
kazanm:ı.k ısteı ken. Alman 01'

dusu, ana }Jlanıru geı çelde?.t r
mek, yani tek a phede urtalrnl n 
hasımlariyle boy ölçüşm_k üz .. 
re, doPı: ''a mnh"'us hesa bilfin 
çosunu kapamıak !ıstı yor. Net· -
ccvi olavlanın gelışim.i göstere
cek! 

uzaktı ki, Alman:y ı h 
hlrı d:aı bu 1939 harbınde 
rikaıun yeri olmıya •1 
idiler. Daha geçen yıl Am 
da !infiratçılar mtihım bu 
rıyeti teşkil edı.yor v , A \ r 
lılnr birbırlcrmı bogazl :u k 
zı.m bu ise litarışmamızın, b11.ıın 
de başımızı lbir belaya sokıtıll"' 
mız'ın ne nıanas.ı var? dıyor· 
laroı. Alınanlar ve Alın t • 
raftarları Ruzvelti.n polıtik ı.ııt 
mw.Jlitrak olacağına hiç ıh... ıll 
v.ermem .. ler; artık şten g • 
ti, sa.nnııslardı. Bırlc-"Uk Anı rı
ka ha.Ne girdiği g>bL onun ,~ .... 
R'.nden ş?,m.di sıra ılt" dıger · ı· 
çük AmcrOm devleti rı de h -
be giriyorlar, bur .ıda manıd r 
olan şu noktada : 

Brezilyası, ArjanLini ıle b:,. 
tün bu cenup Amerıka devit 
lerini harbe sörükliyeu yokt 
OnJaı bu karışık ve kanlı aı nı 
den o kaÇ.ar uzaktu laı ki, ·teı 
lerse hiç hlr zarar görmekı:.4 zırı. 
hatta iptidai maddelerim h ı P 
edenleı:e satarak ceplerını J )1 
durmakla bu badireyi atlatab · 
lirler. O halde, hele hemiz M lı· 
vercilcrin sağda, solda taamı• 
ed~ klıkleri bir sırada bu at -
şc neden kenrlilerinı atıyorla.ı 

Bu m bir tek cevap bulunab• 
lir: Demek ki Mütte~·kler'n h · 
zu1ığını ve ileriyi goreı ek 7.8. 

riıı bu tarafta olacağın ım ıı 
ctrnışlerd:ir. 

Müttefiklcr.e son iltihak ed ·o 
oemıpi Ameriloa devletlcı1nd • ı 
bahsederken "küçük dcvlct.Ieı ' 
dedLlc. Bunlar si.mal Amerika.si· 
na göre küı;üktür. Yoksa ın . 
ıa. dün sef erıberlik ılan cd• ı 
Brezilya 45 m.ilyonhrk b·r nı.if tı 
sa srıhipllir. Vakıa Brez 1 
mn şimdiye kadar kiıçük b 
dusu vardı. Fak!:ı.t b ı d vl 
bir gün bir iki milyonluk b 
duyu Müttefikler n emnne 
mesı 11ı:r hayal değ klır 

Kaldı ki Müttefıkl ı m bu 
nup Amenkn. devlPtlerınJı 

1 z y .. de sanayı ve 11 
dde kayna.kbn d h} \ 

i t esi büyfrk olacaktır. n 
z lya ı.ın.mt) son yıllarda, 
Bııleş k Ameı ika sermay '" 
son d rece genişleımişt.i Z 
b rok ilerided r. Buğ"d1y, pır 
p:.muk,• kauçuk boldur. H d 
kahvcs!i ına Uın: Diiava kain 
istih :ılinin ~zde altnl1 }l Br~ 
zılyaya a"ttir. İstihsal o der 
artmı tır ki, 1931 yılından ı ı 
79 milyon çuval kahv: yı Bre 1-
yclılar yaktılar. Bu çuv ll n 
her bi.rinde 60 .kfüo k:ıhve vaı dJ, 

Bugün imal Am rika ıo 
harp gnyı'etinde Brezılyad ı ı ı 
buyuk istifadesi bu mcı.ıle • ı 
Jmuçuğuna ve deımrıne wt ol::ı 
'r.aktır. Kauçuk ist.iJwaltı çok rt-
bnlınıştır ve Amerilta, uıa 1: 
şarkta kaybettiği bu madd y • 
cenup Amcrikadn.ıı ekle ede k· 
tir. Son defa yapılan bir an 
ıttı ~le Brezilya, her yıl iki A 
lo S i on devletine hlr b 
milyon ton demir verocc.ktir 

İşte küçük Amerika devi 
rinin A.nglo Saksonlar yam , 
yer almnkuı.nın büyük ehcmııu · 
yeti. 
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o da İZ t 1 • f" r 
~ bir ubur old~ıu e.nlaşllruı 
bir yobaz: Alman l{omu~anhğı j 

- Yaşım elliyi geçti, diye sö- eğlence yerlerini kapattı 
ze badladı. cenabı vacil>fil vücut. Parls, 18 (A.A.) - Alman i .1 • 
eıEındhnize h dü sen ıır olsun gal malrn:ınları ~ağıda.ki tcbli
ki, bu fule kadar tek bir gün na- ği neşretmışlerd,ir: 
maz do.lınhdığım olmadı. Hele 
nakzısıvam hiç etmodım. Yalnız Son günlerde Alımın ordu u 

na karşı yapılan su k lo.rın urt 
bu ramnzan, ruıstl oldu bilm~m. 'bııası ™er.ine sükfın ve emn .re-
bir gün onıcu cırIY"eıdim. ti temin maks:ıdiyle 19 ve .:.O, 

Meclist.e ha.zır bulunan bek- eylii! cumartcSi ve pazar gUnh
w babalıı.nndan Muhtn- bab - ri için su t.,"'<ibırlcrm alı n 
naBıısa. bir gwı oruç tutmuştu. karar verılmiştir: BlıtUn egl n
Yo'bazın söilerlni işitince güldü co yerleri, tiyatrolar ve sınonn
v~ yumuşak bir sesle henle ce lar kapalı kalacaktır. Bütün 
van verdi: spor gö teril .. ri yasak cdtlrrtş-

1:. 1 --e et -~-1 ı s tir. Teblig-, büyill~ Pnris Alman 
- .l!C =.ı. me ~n:ı~.ı..ıer. •. enın 

k1ırırd.ıgı-n orucu biz tutu.verdik ko ut:mlığnın ımzusını taşı-
-:t"' maktadır. 

işte!.. ~ 
~İR'YAKt 

r. . can, 18 (A.A.) - Gıl7. l 
San atlar Alodemisı Müdhr u
ğunden vllııyetmııze gden b r 
yazıdan ye.nı Ett .can § 1'. d 
y ılacak tarihi hıönü abirl :n
n·n milim.bakaya çıkanlıiığ1 ruı
laşılmıştır. Ab de milli mı:ı.hiyct. 
te oldu - un<l n y Jnız Tiirkıyc 
Cü.L:JıunycU taWıyeti ve Türkı-

hr aca c 

-
yede heyıreltrru lık scl hivctıni 
lıaız knnse er .m baka a ı.<>ti
rak edeb ı cekl ra.ır. TPklifler 
7 1 19 3 gıinuı e kadar k bul 
olun cak, l:lrıncıyc 1 510, ı!::ı.ı
ciye ::>OO, üçüncüye 301 1 cı. mü
kafat vcrilccektır. Bu hab.-r bü
tün Erzınca.nlılar ara mda s(..
' nç uyandırmıştı:-. 

1 Büyük Dil Kurultayının ıtoplanışının 10 ncu 

edibe - .Daı tarafı 1 ine ete - yar frank bır nevi emniyet si-
l> Yıne techrik edilemez. gorta primi gibi s:ıyılma.k icabe-

taıı aruva bu mahreç tıkaaıncu derciı ve dökülen Rus kanla'l·iyle 
ıc-<l \re Vesıkaya mb! olıruya.n em ' e muhafaza edilen Fr nsız şe
teı-a tehacüm olması tabii bir hir \'e cruılarivle ödenmiş bulu
hciıilYett.ir. lşte bundan dolayı 1 nuvordu. 
llk e~ ?ütün momleketlerde kı .1 1918 v..ferinden sonra Fran
&ai dokük eşya, köl?eksıyon ve- sa hü.kf.tmeti Amerikaya olan 
~e~ akıllara durgunluk vereccl, borclarıru tesviye etmekte ta.al 
ltıakta ede Yüksek fiyat.lam. satıl liıl gösterdi. Cünkti Alnıanyadan 
tın du·. Bu meyunda devletle ahnası icabeden t.amira.t bedel-
i> c \ta:~~ları tahv·ııc~, Y<1;- }erini almakta zorluklar ve im
~ ıstıkrazlar P.enış b : kansızlıklar knrşı.c;ında kaldığını 
~ ~.bldırmakta ve hemeı. 1 ve bu yolda Alınanlar hatta A-

li!l.de abktadır. öd. mer·kaııların bıle ynrdım eyle-
12'ı ı. ır vatan borcu e- d·~= ·ı · ··rcıu. 

1\ ı'" b 1. . 1 .. ı . h::lllı J en su • "• rr ~ ır temm e~ emt;A 
li h 1erJ.e beraber gİam b · ~· Y a.lnız Büyük Britanya Ame
~~l'luck arzusu da gönikn nka va olan boı çla.rını ödemek 
~ { 1 miiesslı sayılııbil r. husuısu~a u.ı:.m zaman ısrar ~~
tt c~ı u• ik.ı ha.ıp arası tarihind:! tı, h tuı Alınanvadan alması ı· 
1 r e •etler arasında. taahhüt· cabeden h. scsıııı, tıplu Fransa 
ın. ne .borçlarına sadık kalını-ı gıl:Ji, o da alam ~dıö-ı halde .... 
' F' U 'r bile ek az O'(ıründü. M lli hül-ürnet bütün borC'la
datı~ aza Bolşevik Rus zimam- rına, hele dahılı düywıuna, uok
~ r 11 Fran.saya o .ııı yirm, rn 1- tası nolctasına r.nyct eyleınekl 

1 ~lık fr~ borçlnrını eski temayüz ctrniştır. Bu kadar dü-
12'1 hükfunetnin bir deyni ul- rüst bir tutıımun içeride ve dı. 
b ' ve le yl tanım dıl ır ve ~ rıda yarattiı:;-ı enıniyet hava-

1 ...n.tını t('(hyc etm d ler. Fil- . n a mükafatlarını her ıstilmu 
lt;c böyı 11 ı hareket ıçın ı t ğ nde ve memlekete her nıü-

ll Ç l> tlet1ı <;Ü• ım.ı\ or de~ 1- racaatında nldııh muvafok ıt ce
t a· 

1 
arı r, y, ptıkları bu ıs- ,. ıb vl-e ölçmek kabildır. Dışa

- rı• nıtıhlltl ve külli kı- rıd n para tedarik ctm~nin g&:· 

1 nı oıduva; h rp teçhiz •• t nnı:,tC memleketin basına getir· 
tl. B mı t na . rf tmi le, - d· n b n hır turlu mıhnet ve f e-
l ] l 0 e hazırı nan orclıı <l 1 ıketl rdcm sonra ıki el bir bh.ş 
it f.' 1917 uç ne h rp ed içrnd:r, formuliine ynpışmaruu 
u l vt'<ı.~ızlan Alman i t lasın- n1ılli bır düst r olduğu da lıa iyi 
1 lı e 1artı!ıi fil t>ı kut1.armı~:. anlasılır. 
~h~bu ynmi mıl- Rü 

yıldönümü 26 Ey:CıUe kutlanacak 
Ankara, 18 CA.A.) - 26 ey-1 

lül 1942 cwnartesi günü, Binn
ci Türk Dıl Kurultayının Dol-

- Ba11 urafı 1 ın~dc - mabahçe sarayın~a toplanrlığı 
h:ırebe şimdl dcnne çatma tabyclcr günün 10 uncu yıldönümiıdur. 
'We yıktlau evler arasınd.ı karmnka_ Turk Dil Kurumu ana lüzii
rı ık, gQgı.ıs goğuse buyuk bir çar - ğün~ ve Kurultay kararına uya 
pışma halini nınuııtır. nık bugün Kurum üyeleri, Hıtl-

Ru. Tebt.§i w kevleri. Turk basını ve yıırdLUıt 
Moskova 18 (A.A.) - Sovycl sa_ bUtün dil severleri a.rasındn. 5ıl 

hah tebliği: bayramı olarak kutlanacak•ır. 
Geceleyin Stalıııgrııd vnroşlıırında 26 eylül 1~ cumartesı giinü 

ve Moz.dok bölgesınde şiddetli savaş saat 19,45 de Ankara rad, ~ıı
br olmuştur. Dij;er cephelerde ö _ 
nrnüı hıç bır de"1Ş11dik yoldur. • A •Fİ ,...TE 

Stalingrad \ruroşlannda Almanla_ -----·--
nn yaptıkları yenı hucumlnr, dU1i _ 
manın şehır so aklıı.nnda muvakka_ 
ten ılerlemcsıne ımkin verdıkten 

soora ı>iiskUrtfilmuşlür. 
Stallngrad Oayen,yor 

Moskova 18 (A.A.) - Sovyct öi. 
le tebliğine ek: 

Japon taşıtları 
şiddetle bombalandı 

s lingradın b dota>iannda kıt Bugü11e kadar, 
alarL'lıız, tanklar ve pıyade ttırafın _ 
dan yapılan hucumiarı puskurtmiıi_ Japonların gemi 
lc•rdıı·. TOJ>ÇU bırliıtWnmizden bir tn 
nesı, 12 Im;ın tankını tahrip etmiş k8glp/8Tl 126 Yl 
ve takriben ikı Alman piy~de bolü_ J..u/nıu!l 
ğunu yok etmışlıı-. Başka bir kesim_ f.J v 
de quşıllanuı ıki piyade böluğu şeb_ Melbourne, 18 (A.A..) - Ce 
rin okaklaruıdan bınne gınniştir. nup bab Pasifikteki Gitt.efik U 
Askcrlenınız Alıll,t"lnlara mitralyöz munıi karargfı.hı tararu an bu 
ve otomatık ... ılı\b ate ile mukabele günkü cuma gunü neşt edıler. 
e mı lef'dır. Bunu takip eden goğus tebliğ: 
göği.ıse savaŞl roa Almanlar boz _ Rabaul: - Ağır bomba t.ıy 
guna ugmtı.lm_,, olu "' yaralı 500 yareleıtnuz Whares bolgcsinde· 
subay ve er kaybetm lcrdır. ki düşman tesislerine g e hii 

Yeni TaaıTuz Em~ cunı. etm•şlerd.ir. 
Mosko~ 13 (A.A.) - SıallngrndJ Münferıt biı birlik tar.afından 

nmdafııa eden her &>\yet birliğıne. sabahleyin eıkendeıı buraya bn 
Von Boci< 1:1: ırşı bir ıa:ıtTW: h re _ ka bir taarruz da "apılınıstır 
ketıne geçıtme:ı.i emri vcrıtmışt.ir. Bu Sahilde buluna'n düşmamn çı 
emıı-, staıın·m en buyuk &mıi bu _ karm.a mavnaları ile ıaşe dcpo
lundugu Rus bnşkumandanlığı tara_ larıhn dn top ve mıtrolyöz ate&. 
fmdaıı venbnı t.tr. Emirde du n_ ile 'Şiddetle taarruz edılruiştir. 
d n gen alınan ir küçuk tepenin Vaşington, 18 (A.A.) - J, · 
zaman knuınıldığı mana ına gelcce_ pmJya ile ımnbasamauq ba.şlan
gı \ e her kaz mlan gıinün Stalm _ mış olan 7 ilkkft.nun 1941den12 
gr d mulıarcbesiı ıı n Ucesıni bel ·ı eylül 1942 ye kadar SiTlc k A 
tayın edeceğı so~leniyor. merika ve Japon donanmalaı 1 

Londra ıs (A.A.) - Sovyct gece nın uğradıklan kayıula a~· 
tebliğıne yapılan ekte oyle denıl _ olarak Birlesik Aınerıkn b hr'l 
mcktedır· ye nazırlığı tarafından n redi-

Stalingrad şehrınırı mal batı n _ ien tebliğlerdeki raka.ınl rd~ı 
da husule gelen fena vuzıyel şırndi alınan resmi kayıtlar iız ı ne ılk 
dwelmı lunmaktadır. D man defa resmi bır liste cıJ.arılmış 
kıt'aları ıeı ıon~e muvaf.f k olank bulunmaktadır. 
ş('hrır sokak! ınn gınn erdır. Ş m Bu listeden anla~aldığma gö-
di ş ddetlı k k uluırebeleri ce _ re, 126 Japcm geınısımin ha tırıl 
reyan ctın dit· Ru tar bir kesun_ mıı:ı bulurunn.suıa karşı yalnız 51 
de 54 Alm n tankını tııhrıp ve 1500 A~en"kan gemisi batınıs buluıı-
A1 nam dn ımha etmişlerdi!', mak-tadır_. --------·------
----=-----------------~-' 1 

-------------~ .. -----------
zmir - Ank ra ve izm·r - Ada 

rs~ında y id n üçer kanal 

Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor 

her gün artan şehiı ler arası ko
nuşmalar dalı seri bır hal ala
cak ve istcl.lel"...n arzul n dalı 
iyı b·r şek:Jde karşılanmıŞ ola
caktır. 

Adliye Veki imizin 
rahatsızlığ• geçti 

* Bi.rlmç gündenoeri rahat
sız bulunan Adliye Vekili Ha~ 

da Türk D.I Kurumu adına b·ı 
söylev venlecek ve radyostı o
Jnn Halkcvlerı ile başktı ıcteklı-
1 r tarnfından dinlenecektir. 

Halkevlerınde o P"Ün ~ivlev-

den önce veya sowa Dil b3.y~·a 
mı kutlama törenleri ya mtacak 
ve bu törenlerde verilen söylev
ler ve okunan parçalar, t~rcn 

hakkında bir raporla birlikte 
Kurum Merkezine gforlerilc
cektir. 

Vişi huvvetle~i 
adan111 merkezini 

korumağa 
çalışıyor 

Londra, 18 (A.A.) - Doğu 
Afrıka İngiliz kuvvetleri bas; 
komutanı General asağıdaki 
tebligi neşretmiştir: 

Dün yapılan toplantıda Fran
sız murahhasları tekı:tlerimız: 
rcddettıkleY1ı ıçın harekata de
\ am olunmaktadır. Hu sabal1 
e11kenden adanın doğu kıy1sına 
mühim bir asker kıta.'3ı çıkanl
mış ve Madagaskann başlıca li
manlarından biri olan Tamatav 
işgal edilmiştir. Şehrin barış yo 
liylc işgalini tentin ıçin karaya 
gönderilen mihnessilimiz ateşi~ 
karşılanmıştır. Bıınunla beraber 
İngiliz gemilerin!n Eman müda
faaları üstünde patlıyan mer
mıler .nd n soara şehir heme:: 
teslim olmuştur. 

Kuvvetlerimizin Tananarivc 
şehrine karşı yaptığı hareketin· 
de I..ndriba cenubunda Fransıı: 
kıtalan ıle başa.rıh çarpışmalaı· 
yapılnrışt;ır. 

Vişi, 18 (A.A.) - Müstemle· 
ke dcYlet sekreterlii!i ndcık, 
tebl'.ğı neşretmiştir: 

18 eylül günü sabah sa.at 7 de 
İngiliz kuvvctlerJıın buyük va· 
sıtalarln t.aaıTtıza geçtikleı·i ve 
Tanruınrivenin 120 kilometre me 
saf.esindeki Ankazobeye yaklaş
makta oldukları bildirilnu.?filr. 

Fransız lllı\'TCtlcri lngıliz kı 
talunnın memleket içlerıne va
yılm e sının oniıne ~eçmege ça.
hsm.aktadır. 

-----:»111c----

- Bq tıırııfı 1 incide - • 
Nazırı Tanı, radyod:ı aşagıdakı d • 

Bir haftada 
- Saı; tarafı 1 ıııclde -

~ski m busan reısı gec 
gOndüzgöz hapsine alındı 

Lo dra, 18 (A.A.) - Lejyon 
Donor r şanını geri vermesi mu
nasebet le Fran anın her tara 
tından Heryoı tebrikler gel
mekted r. Bu ış, o nisbe te le
rı gitmi-tir ki, Paris eki Al!m::ı.n-
19.r da. asabi) et çıkın asımı. 
se'bcp olm: :;tur. Beey nun gô
ce "Ve • iız tarassut ve neza
ret altında buluru!urttlm:ısı içm 
emırl r v~'tir. 

+: Sofya - Bulgarıstruı Kıra
lı Bon Başvekil Filof'u kabul 
ederek kendısıyle uzun sUreu 
hır gorü~ede bulunmuştur. 
-----~~ ...... ~---

t arruz ederek a kcri tes· lerlc a 
keri ehemmiyetı olan ba k hcd 
lere buyuk çapta bomb laı ı:ıtmış 

lnrdır. 

ISofyada Alarm 

Londnı 18 R dyo) Sofya rady 
bu nk ba ladıkta 

nr.ıtın tatJ em. tu. 

Almarı Geml~ınc Hucum 

Lor dr 18 ( A ) - Dunku P 
şcmhe gunu, ing.Iız uç, kl rı res ('I 

haber \ erıldigıne gorc No:"\ cç•ın c _ 
nubunda Eg<'rsund nçı,tıı da M hvc_ 
re ait buyuk bır an. gl"mıy<' torp l 
lerle' huc-uo1 etmi lcrd r-. B raz d.ıh 
ufak tonoJdn dıger biı gem.ye ke1. 
toı pıller ı bet etmıstır. · 

-----~nıc:---

Holandahlar bir hava 
meydanını bastılar 

ABAli l 
taşını ayıklamai 

b~ze düştü! 

Ruzveltin mü 
SovyEt erkan.le 

es i 
konJ/

r.ialara b.:. ş dı 
M s ·ov 1 (A.A. ı 

veltın h i r.ıün l .• \ 

Wılkie, dılı.ı Kuib scf·e • 
is yoı d hario ye k .. ı sa · ,_ 
av.it i Lozo ·ski. n.rksik \m r 
ka sefirı Am ral S,Lınl \. Ç ı 
sefiri l . ..ı ŞM Tsı ve ln~ it re 
faretı nilisr.eşan B:ıf.{alle} t u 
fındaıı kaı thnınıştır. 

W lkıc, bu d n sonr h •k O· 

m' nr\en me<'li l ( ı 
ye komıserı muav.nı 
etmstır. 

Yakalanan erc·ncı 
Tophan oturan s b 

Mihailoviç ordusile !ardan M hmet Şeı f u 
Hırvat! ku! anırken elıpdekı p 

ar çarpışıyor f rab .. r s üstü ycılm . ı • 

Moskova, 18 (A.A.) - Per. --
şembe P'ÜDÜ gece yarısı neşrcd ;- r ~t 
len Sovyet tebliğinin ekinde bil- u aı- a 
dlıildiğine göre, silılhlı Hollruı- SASAV s 1 EMASr nm 
dalılar, Hollandada Skagen ci
varında. bir Alman hava mevda 
nına taarruz etmişlred·r. Ho1-

lnndalılar Almanlarla vaptıkl -
n şiddetli bir çarpışma net.ce 

de bunlardan on altısını ol 
dürmuşler, altı Alman ta.n ares 
ile benzin deposunu ıate '\er
mişlredir. 

smnı TA11nlA 

Buyıık b r mu" ı[fakıyetl(' 
te ınekt old u \ (' H lkı 

pek 

MELY/I DOLGl f S 
f1 YRrA LO ·tın 
y ttıgı OrIJıll«l 

YA V~". 1 (A:A.) - Sofyada 
gelen bir telgrafa ~öre, Hn vat 
lruvvetl ıi ile General Mıhal!lo 
'1.çin doğu ordusu vatanpervc=
leri ar:ısında şiddetli bir sava 
oluyor. Mihailoviç'in orta şark 
üsl~den uçakla büJ ük sayıd,. 
nalzeme aldığı bild!ir. :nektedıı ~11mıa:!Bl!ISE::ımm~:mıa::::!::~ 

!tur Arjantin Jü mü Al .. Bl'lltTO VİlA ve 
IUA'C'RE&"\'" O'HARA ile DİOS.\ 00 TEIJLO'nwı 

'tar.lfındao çok giizcl ~ ta~ ) rattikbrı 

BOENOS-
(T GOL 

AYRES 
OL ESİ) 

f:ibniııdclri, Tango Ye Ru-ınba.lannı Konga ve Serenadlannı 
herkes ~ns v.e teg ıuıi edecektir. 

önümüzdeki &ılı aı~ itib:ırr!n 

Diploma ı Ecz cı Ar nıyor i-m:_.. 

Türkiye Şeker f br"kaları nonim Şrrketinden: 
3659 s:ıyılı B rem kanununun h;.ı 

rece nden Turhal fab 

Bir fabrikalar para 
cezasma mahbim edildi 

san Menerocnci'nın sıhhi vazi- m 
yet!. tamamen dürRln r. 

Avusturya binasında 
verilecek ziyafet 

• Tehl kc 1 eti • ...,. ~ ·~ 1 r·~mrıızuııamı:::ı::a-ımB•UIL1illlll:i:i~ii:ll;r:a;~::ıı:;ııı;mz•ımZlic:!l "i 

* önümüzdeki salı gu il es
ki Avu turya sefareti bm ında 

Almnn Btiyiik Elçili~ Mı.lst.cşa
n tarafından gazete.cıh•t-c bir 

• c e• ilec k.'" bu mfi-
1. l"ck • ait bir 

H san Hüsnü Si ahf ö u 



• 
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Ö 
!l.Janı - Türk An. ık1oped'isi = = K b •• k R • A J • .J~ Ro K ALI 
. •o ınt"! nushıısı_muhım. tetkikler. 111 d•kk t• a::ıl ara u evır mir İgv ID<IP' 
ıhtıvıı ederek ınusar etmışur: 1 g 1 a ine : 

1 - Ahirette ateşin ebedi olup ol &I 1000 f •il A k 11.I d D~ maması hakkında tslüm uleması ar~ c:::: = me r~ mı ap ayın 1.ua en 
sındakı lhtılaflar ve her ıki tarafın 1~ ; ğinin kam yonla nakil açık eksilllll 

Nakil 'le iktibas hakk ı mahfuzdur ı~te.ıı:-M 
Profes<ir İsmail Hakkı 1zrnırli. 3 -' s ed ( D-·- • "li la T 1 ) ta fi L •• t.:-- • • ~' e_ 1 - Kar~bük Devlet Orman '4letmesine ba~lı Kara tepe bôlg 
dclillerı. 2 - Dunyadıı At~le Awı>. :::ı E,·,eJoo mcHut Ye :\laruif Oemi:reU ile blr1ikt{ı: fuıreliet =: ~ 
Ateş hakkında fıkhi hükümler ~ ~n ~nı " m r • '• ~· 8 ıye rr~ g\nnl~ .,.,. ~ rcnpın.nı: ve _Gı:encc rampalarında mevcut ıo.oo metr.e mikftb koyın ın 

Btmdan sonra hasımlar tek
rar aya'ktia. bul11t,crt;ula.r. Ve, gü
reş ayakta devam etti. Çerkes 
Ahmet, ha.:mleterine devam edi
yordu. Yörük Ali, oralarda de 
ğildi. O, daha lıAra gevşek dav
raınıyordu. 

Yörük Ali, ıayağa kalktıktan 
aonra yine sut dölmıliş 'kediye 
dönmüştti. Tutuşlan hamlesiz 
ve yavaştı. Amavutoğiu, güreşi 
dikkatle seyrediyordu. Y'ôrtik 
Alinin tutuşlanna fulrenmişti. 
P omak Deli Murada: 

- Murat ağa. .. KUçük pehli
vanın ~ptıklannı görüyor mu
wn ? .. 

- An1mn, ı:; n de Ceı kes Ah
medin vantıklarma bir bak' .. 
Göıdi~:ı. .. a : .. O da bi?tvor qoban 
fi ı..~a.ğ;t.u... Nasıl taktı ~ak -
mağı .. I<"'akıat Yörük Ali, tutar 
mı böyle şey? .. 

- Gördüm .. Ustadır Çerkes. 
l.fıktn kime! .. 

- Yöı ilk. bunu da ç karacak 
ort.-ıdan.. Hem Çerıre.ı, ona çok 
yavan geldı .. 

Asıl güre.c; bund. n sonra 
olacak ... 

- MuJıı1kkak ... 
Yörük Ali. bir mU<ldet daha 

ayakta aiircstıkten sonra bir
de ıbire haı ekr~te geçti. Ve. na
ra s:wurmağ'a başla4lı: 

- Hayda Ahmet be!. 
Havd:a be! .. 

- Hayda!... 1 
Çerkes Ahmet de mukabele 

ctmcğe başladı. O da canlı canlı 
naralar alarak: 

- Hayda be! .. 
-- H ıvıla Yörük be! .. 
- Bayda maşallah be! .. 
• ·aralar d_ vam ederken Yö

riik birdenbire hücuma geçti. 
H. ır.unı c;a.pı azla bükerek altı
na aldı. Ve, harekete "'c>çtL 

Yörük A t, ha.cımını altına a 
lır alm<ız, kazıklo.dı. Cifte kazıl: 
'u ~uştu. Bu. Yöı üğün iti;at
Janı:<lan b rı yeti. İri kıyım, caıı-
1! başlı h!ısımtara ç.fte kazık 
' ırurd·ı. Çerkes Ahmet, afacan ı 
'l' {, humleii bol ve ağır oldu
,-;.ıill lan onJ sağlı. sollu yanlar 
dJ'l çift~ kazık \ uımak gerck
L Ahmet. kı:ı.zıkları siilmıek i
c·ııı budıımavn çalı.·ıyordu. Z~
t<.., Yörüğün maksadı knzıkl.ırı 
v ntp durmak ve beklemek de 
~ı ıcr. A 1 rnedı. bükerek ve. çeke-j 
rek Jurının w.erine otuıtmak is 
t yor Ju. Maksadı hasmını kwı
rı n iizer ne otm1 up ir pacad::m 
veya lı ı'fi k-:!pt.;ocien nıağlüp ct-ı 
mekt·. 

Çcrkes Ahmet, bozulmarrw.k 
içiıı ~.ılıştı. lt'"'akat Yoıiik Ali, 
hasmını manevraya :'7etire.rek 1 

k1çrnın iırerinc otuı1.maya mec 
bur etti. C""rkes, pnçalanr.ı kap 
Urmanuık için cırnınıyorclu. Ni
hayl"t Yörük f,çten paçavı kaptı. 
Ahmet, Jj3ça::;mı kurtardı ve, 
doğrularak dlzlendi. Yöriik A , 
1 . bu . ~fer paça kasnağa el at
h. Ahmc·t. bunu da budadı. Gö-
7.ı· kacm kta di. Yörük Ali, çok 
tetik ol ı ha.c.;mmnı "akasını bı
rakınıvorclu. Oyundan oyund 
geç vo1d.ı. NJı!ayet Yöriik has
:mını İ'İi ıteledı. Ahmet. ayağı
m h~-.nı :ıın iki avağı ara~ma 
so':,ıp <le. teki yerek künteyi -bo• 
d11 Ve, t t JilÇ ı k?"tı. Kapar 

1 
k:ı.ı maıı: d ı olduğu yerden fırla
vıp .ı vağ kalktı. Paça eli11d.: 
l.di. Yoı uk Ali, par,usını kurta
ram dı Ahmet, Yürüğü tek pa
o ı .·Prdii. 

Yöriik ( seke seke ger:sin gc 
r·v(' ., divordu. Ahmet, paçaya 
i~f.ce d ~ c:irmişt.ı. 

Ahm• t, nihayet hasmını altı· 
nn. u ldı. Bu sefer Yöriik alta. 
dii"Jllü<>tü. Ahmet, Yöriiğü kt!
maııelcd . B.raz nefes1endiktc11 
sonra s r malndı. Ve, künteledi. 
y; ··u, AJ1, sessiz duruyordu. 
Hı ,.ın nııı klintesini bekliyor gi
bi\ t . Ah ıet. sarrnayı boşalttı. 
ı·i.nte rı ıvio~ doldurup havalaıı
d m1 ~a koyıtldu. lk.i hasım 
miıtl .; b r geı~(nlik içinde itli. 
Alınwt, o k ıclar güzel künte a l
mı t kı. 'orii~'lin hemen hPmen 
n'a\liuı o!1C ğınn hükmeclilebi-

1 Jırd•. V .:ı· ı;et tamamiyle Yörü-
ğiin aleyh ne görünüyordu. 1 

Hattafı., Anıavutoğlu bile he
\t:cana di;qtti ve, olduğu •erden 
nva<Y,ı kılktı. Gözlerjni Yörüğün 
ti~ ;: e d kti. Pomak Murat d..ı. 
iıe.et·ana düştü. Hele Çalık, ol
d ıju Vl r den r:ıcııaynrak üc dört 
ı lım lcr1i atıMı. Durup durur
lrn. vazivet kötülc~ınişti. 

Yorüüiin seK~ \e,-sakin du
ruffil h ı kesi korktJtuyordu. O
nu bu ·cssizliği bir mukabek
dE buhmacai:;rına ela delalet e<lcr
d . Fakat, bu derece hareketsiz. 
~ ne de olsa kalbleri hoplatı
vordu. Çerkes Ahmet taraftar
la.rJ b:ığuıyorlardı: 

- Ha Ahmet! .. 
- Aşır! .. 
Alnnet, kün&yj askıya aiır-

• ken YörUğün birtienb ire künte
den sıyrılarak kaçt:ığl gör üld ü. 
Yörük Ali, ustalıkla kilı.te bağı
nıh ic.:inclen sıyrılıp gitnıişti. A
d<'ta bir su gıbi aknuş ve yollan-

mıştı. Yörüğün bu, künte sıyı
rışı o kadar hünerli b:r oywı 
değildi.. Her pehlivanıu bildiği 
bir §eydi. Eliyle künte bağını i
tip çıkmak. Bu, kendi kendine 
olan bir şeydi. Çünkü hasım kün 
teyi alıp hasmını askıya alaca
ğı aaman hiç şüphe yok ki has
nun kıçı havaya kalkmış olur ... 
Yani az çok tepe ra§ağı meylin
de bir vaziyet. İşte bu halde 
iken Yörük Al~ sağ eliyle has
mın kilnte bağına hızla dokuna
rak i:tmiştli. Bu hareket valti 
ve ~de olınıca, tabia.tiyle 
llığd.a.n akıp kaymak kolayla
~-ırdl. Yörük Ali, künteden ka
yar· kaymaz bir hamlede ayağa 
sıçmdı ve, sıvıf!ıp gitti. Ahmet. 
peşinde11 kostu lııe de yetişen e 
di. Küçük ve tetik Y.öriik, dörıiıp 
hasmına rense bağladı. Yörfü~t.in 
bu hareketli herkesi heyecan fan 
kur'tıardı. Arna vutoğlu, Pomak 
Murada dönerek: 

- Murat ağa. bak hele ~una! 

Tcmy·ız. Rc'ıs· Ali ııı·mmet 4 _ Hlk o;;; Junmaktadn. Bundun sonra ~~vle J«'Ştt.dİJeook 5 reklcrının cildı Kısık fstnsyonundn depo ittihaz edilen mahallere paJdl 1 c.= D----~ '*'"-nlar 16 t,• 19•2 ._.._-ıı.=-. .a- ~~:..ı~. t_.._ .. '·'·1·n · 5/ · / ...... jŞ meti kndimede ate~: Mwıt~fa Namık~ a ı~w .IJll , -,ı-,. l.Uol' ·~ .' "'-ı""M":D .... ~- u E nın 1 ~ ci teşrın 942 sonuna kndar tamamen ifa edilmesi li&rtile .,~ 
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; = S: nnkil iı;lnin beher metre mik'abının muhammen bedeli sekiz liradır. 

ru : ,,,o csor sına .a ı zın r ı. = = 
9 _ Atcşl rumt ıo Alcş knyığı -: t.arafmdruı idare edile\"'1im. :,: 4 - Muvakkat teminat akçesi 600 liradır. ııı~ 
11 _Ateş Mclım~t paşı:ı, 12 _ Ai~l~ ;;;:. . ~-: ~u işe ait açık eksiltme şart~amel~ ~~:ıda Or~:ın l~ tlfıl 
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Milli Gellr ;:;;;;; A e Doktor, Hemşire, Aranıyor ı tat..stık umum muaur1u1;u maruf : n kara Caddesind e K aya Hanı•da --
ını:ıiliz tkt:satcılardan Loıd St:.r~p'ınt= Türk Basın Birlig"' i Resmi i lanlar e 
(Mıllı Gelır) adlı ctudunu bır rısıılc :::= E: 

hnlınde ncşreylenll1tır. Mılli Gelir ::-- Kollektif Şi~keti ;; . 
mesclesinın muhtelif bakımlardan = == ı 
tetkikıne ait fıkırlerı münakaşn 'e = Mttkf>"~~ ~ oll.aımı.nızı H~ be<lelleıini do a)'nı adrefie 1§ 
~hlıl eden bu eser yakın alakadar ı = g - = ~••ndt-nnen"rr.i rica wk-riz.. -
lara bcdelsız olar:ık gonderilmekte _ 5 !§i 
dir. lg ~ * = = ~ııınınınıııunmmuıınmoııııııııooııınuınmııuınnuımnıınmııınımınuıı111n111Umonınnırıw MiLLi O YU N LAR F ESTiVA Li 

ŞARK i S i 

Ereğli Kömürleri lşletmeaindetıı 
! - S:ıglık teşkilatına baglı Zoıı,uldak i~çi hastahanesi için ,300' Jir' 
:1.lı bir bakteriyolog, 1'ı, 
2 - S:ıglık tcşkilfıtı b:ıstnh..-ınesi ame11yalhancsinde çalışm:ık uıett~ 

tişgin «120, lira ücretli bir hemşire ile dahiliye, intaniye, TiibcrkfılOZ ' " 
: erviı;lcr i<;ın de •100• er lira ücretli «4) hemşire ki cem'an «5> :ııe~ırt 
lıırnrnktır. • , tı'ı 

Taliplerin sltıhııt sicil ııumaralaıını bildirir kısa tercümei hııJlerılt -,1 
l:iktc dılekçelerini 30/9/942 tarihine kadar Zonguldakta Ere&li J{orı ııf 

Beni de heyecana diiştirdü l>e ~ J 
Ne kadar çok soğukkanlı bu be! 
Künteyi sıyıracağına anin oldu
ğundan sessiz ve hareketsiz k al 
mış .. Güzel sıyırdı. Hem oe bir Me,·cudu bitmiş ulnn Milli Oyun -
hamlede ayağa kalktı. Bu, Ç'l- lar Festivali plfıklnrı vakı talcblcı e 
cuğun en QOk sevdiğim tarafı bınıırn gcllrınin tamamı Emmöııil 
katiyen acele etmemesi.. Ve, Hnl c\i Sosynl Yardım Şubesi men_ 
kendisini yonnamasıdır. Ne ka- fııatın~ tnhsı:< edilmek u2,ere tekrar 
daı· soğukkanlı ... Yiizde yüz kü:ı yaptmıarıık satışa çıkıırılmı':'tır. 
leyi sıyu·aoağınn karri olmaso. 

Ki tip Aranıyor 
lstanbul elektirill, Tramvay ve Tünel 

' 1 

==İş=letm===csı==·=B=a=ş==h=ck=·i=m=l=iğ=i=ne==g=ö=n=d=er=n=ı=el=e=ri=.==='=10=1=3=3=>==============~ 

Nafia Vekaletinden 
21 Eylül 942 tarihine rııstlıyan Pazartesi gunil eksiltme-;1 y:ıpıl pt 

ilan c<lıl"n 8,000,0000 lira kesir bedelli Seyhan sol sahil sulı:ının ,e 
~arj ebekesi ile sınai imalat ve işletme binııl:ırı ve bu kısma mt hııtU ~ 
lerl inş:ıatı, buna ait mukavelf' \'e şartname projelerinde yapılıın dc81

" 
böyle har~ket eder m:ı ?.. Hbs ,.· -----------
nfın ı o derece anlamış w, tart· ı ı A k ı·k • I • ı 
m!ş ki, ~ün~eden' qıkacağına e- s er 1 lf erı 
mın ... GordUn ya ... Ç-erkes Ah-
m et, arkasından bakakaldı. Fatıh Aıkerlik Şubeai Reısll~indne: 

_ .. . Aşıığıcln adı ve riıtbesi y:ıı-ılı su 
- Çok sogukk:a.nlı gureşıyor. bavın acele olaı:ık :ıubemize ırıura -

Cıva !!ibi de. Ahmet filan a lda- · t -., ccıa ı. 

ta'mazlar onu ... P . Teğm, Sami Özeı 2338 1 

işletmeleri umum müdürlüğünden 
==d=cıl=a=)=ıı;=il=e==e=ks=i=1t=m=ed==e=n==k=al=d=ıı=·ı=lın==ış=tı:r·=·===«8=1=2=2•====c=1=0=14=9=•========~ 

İşletmelerimiz Şişl t:ımırhanesindeistifa eden bir kfıubın yeme lıı..e mtı'I.ıı_ 
nu UÇ erkek katibe ıh~acımız vardır. lstanbul Belediyesinden ,.., 

Askerlıkle aHikası cılmıyan ısleklilerin nüfus huvi)'l"t ciıı.<lnm, h usnu_ 'il' 19/9/942 Cumartesi sab:ıhından it ibaren (600) gramlık e'krne~ıll 
hnl kagıdı, 4 ndet H!Sika :fotugı·afı \ c şimdiye k~.clar •,Rlıl?ınış olduklftrı 
mileSteselerden ;ılınmış ıyi hıznıet \Csikalarile bırlıkU; 23/9/94'.! Cnı rımba din{ (17) kuruş fiyat vaz't!dlldıgi iUın <ılunur. (10226) ~ 

Çalık da derin bir nefes al
mıştı. Hatta yanında bulunan 
Cazgıı a dönerek: 1 

gi.ınli &;ıot H elen 17 ye k .. Jar idarenin fetro Hanı zemin kutınd.ıkı Zat Le:_ . 1 
leri Ye Sicıl Mudu lul:ıme muracaaHa.rı )ü ... umu lııldırılli:. •H•l71> 

t)skfular A..li)·e 2 nci uukuk i Dev lct Dcmiryolları ilanları 
Hii.kimliğbwlıen : K 1 z 1 L A y Peııclikte titadyom sok:ık No. ~6 , 'r---------------------------~ - Ula!.'l, bu oğhn ne b:çiın 

~y?.. insanın yüreğini oynatı-! 
yor ... Ha•r Allah iyJıjiınt vers:u, 
Herif klinteyi askıya alıncay-.ı 

kadar hareketsiz ve sessiz du· J 
rur mu insan! ... Ne ltiçım adanı 
bu be! .. Vıa.Jlah yüreğim ağzınıa 
geldi. 

t•t:de tsmet tarafından kocası Zıkrı v , 1 .~ v~,0 Muh:ımnıen bedeli 6755 (altı bin yedi yüz elli beş) lir:ı ol .. n 7 () 
ye Alad:ığ aleyhine acılan bo§anm; DEPOSU D 1lEKTuRL t) NDEN: J rıdet 8-10 kılogram karpit .. l:ıbılecck büyüklükte seyyar aseulen c'~ f 

davo ından dolay1 M. aleyhe gönde_ OYUN KA,.., r.ITLARI (7/1 inci teşriıı/1942) Çarşamba guniı sa<:•t (15,30) on b<.-ş buçukW 
rikn da\ n istidası ve davetiye vaı a_ \.J darp:ı~;ıda Gıır biıı<osı d<ıhilındeki Komisyon tnrafından kııpıılı z;ır1 u' 
kıt•ı ikamctgôhı meçhul olduguııd:ın s;ıtın :ılıncıt'aktır. 
tcblii edileınıyerek ıııde echlmiş \:f' nın 16 - 1 ve 360 No. lu 52 lik bir destesi Hıı i;e girm<•k jı;teyenlcrin 5flfi (beş yüz altı) lira 63 (nltmı ~ıÇ) J;\lıı 
mahkemece de 1J.8nen teblığıne Ye Şehrimlıiıı muhk>llf S«'tntlt"rinde bulumuı luk muvakk:ıt temınnt, kammun tayin etUgi vesiknlarla tcklillcriııi rı\ıt 

- Nasıl sıyıı dı Fördliın Yll 1 
kiinteyi ':'. . Çcrkes Aluncdin '?!Je 
akl ı başından g•:tti. $aşkın l;'CtŞ
kın baka kaldı. 

tahkikatın 9/10/942 saat 15 bıra _ A~ İHİln ve adresleri y~l I lıe.yilıf>.~ te\ i ıarfinrını aynı gun saat (14,3fı)) on dört bUı,"Uğa k:ıdaı· KonıısY011 

~~:::\~~e~:::;rıdvc~~~!ş 0::ı~!:n; 230 Kuruıa satılmaktadır 1 

ışliğ~: ;~:;:~k:!r!~ı~:!;; Komis.voı>dnn ~ra•ız olarak 

- Neme l azım benim ... Ya
rım eder· bu oğlan adamı! Ver
mese, vermez ya künteyi, nedi! .. 
böyle yapıyor ıanlamı:vorınn kı: .. 

('C\'llJ) V(•rınek ve ye,·mi )t ıezk{ırcla ikinci ve tam Uate: 
m;ıhkeınede hazır bulunmak ve tt~-

- Daha anlamadın ha! .. Ya
zık sana Çalık ! Sen o~lunurı da
ha hala ne yolda güre.') tuttu
ğunu bilmiyorsun! .. 

- Daha nesini bilectjiz? .. 
- O. kendini yormaz... Ht-r 

lıg makamına kaım olmak uzerc da_ 
v Jstldası sureti ve dnvetı:;e 'ı;rn _ 
k:ısı m.ılı ·eme divnnhanesıne tebliğ 
edılıııiş oh1u~undıın ye\'mı mezkur ,, 
d, gclıne<llii ve miıddetı jçınde ce • 
vnp vcrmcdigi takdirde davaya de_ 
vam 'c ıcnp edf!n kar r ıttihaz 9hı_ 
mıc&ığı ilAn olunur. 

Tashih 
oyunu püf neıfesivle yapmak is-
tiyor Senin ded':ğin oibi ya,lf.n Dünldi nüshamızdn •Riycıziyc( l 
küntede mücadele edecek .. P .. - Ziya Gıikçe ct•vap veriyor> başlıklı 
ça kap. yok içeı den ba.fr)a, aldın- ynzıdn uçuncu sayfanın birinci sutu_ 
dı, verdindi boğuşma~ı olacak... mındn 3 tınc\i mııddenin 3 üncü sa_ 
Herif kendine o kadar emin k:, tırı; 6 dcrc~e 22 dakika 59 saniy~ 
klinte ile ıaskıya ve tehlikeye ~l. ol;ıcak yerde ı derece 22 dakike 69 
linceve kadar duruveır, teY. bh olmu;ıtur. dw.cltıriz.. 
mücadele yap:mıyor: l!fak bı:- ===================== 
:cl hareketiyle sıyırıp gtdiveri · 
yor. L?te buna derler ustalık.
Biz olsak, 7,0nma boğuşur du
nıruz. Sen, hiç böyle tehlikeli 
askıya girinceye ka<laı· hasmına 
müsamahakar davıanabilir mı
st'l ? .. Ne sen, ve ne de ben ya
prunayız... D'erhal mücacıele'.? 
başlarız. Yöriiğün pehlivanhfı 
burada toplanıyor ... 

Evet, Yörük b udur. Dalın o 
mm n e leri yoktur ki!.. İki polı
J van ayak tn boğuşuyorlardı. 
l<'Bkat Yörük A li, eskisi gib i de
ğildi. Hamle yapıyordu. H amle 
lerin fırtınasına uğr.waın Çer
kes Ahmet, büınilerck mtlda
faaya geçmişti. Yörüıfün hara-

1 
lesi çoğaldıkça, hücumları sru p 
)aştıkça, Çerkes Ahmet toparl:ı 
nıvordu. Ccrkcs Ahmcdın '::ıer • 
bcst güreşi kalmamıst1. Hamk 
}erinden bile vazgcçmem'ışti. Yo- 1 
rük Ali, böyle güreşine devru-.ı t 
edi"' dururken d ğcr hasını! n 
da ~ırtlak gutlağq boğuşuyoı·
lardı. Çingene Şopar, din.-.i7Jj. l 
ğe başlamıştı. ~tehmci Mollayı 
tırnaklariyle yırtıvordu. Molla· 
nın ensesinden kılçık cıkany<ıı·
du. Yani yongalıyordu. Hatta 
bir aralık Mehmet Molla, hasmı
nın göğsüae dayruıarak söylen
di: 

- Bu, rezalet be.L. Doğru gü
reş'! .• 

Saç bakımı güzelliğin ea 
birindi ~rt1dır. · 

Petrol Nizam 
Her ~le t18hlır. 

MUSEVi LİSESİ 
Kc) ıt ve kabul muamelt>lerine 

bnşlamıştır. Her gim miıracarıt 
edılcbılir. 

Bılhnssa kuQuk sııııfüırın uc
r~tleri oldukça tenı.ıl edildiğin
den müracaatlnrın çog:ılacağı 

memul oldu~u ve ınnıflnra ko
bu} olun:ıcak talebe mlktan tah
dit edıldiğj için mııracantlnrın 

bir an evvel yap~lması tav iye 
olunur. 
M U SEVi L i SESi MÜ D Ü RLOC.0 
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ıı:ı•sel No. lıı 114 ı.wtr(' murabbaı arsa 
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E-el No. ıu 446 ınetrernurabbaı nı:;a 
Mecidiye k•>yıinclı• 3 pafUı J 5 ada 5 par. 
Hl ·""· ıu 114 metre murabnbı :ırsa 
; focıdiyc kö,ru•ıd~ 3 p:ıfta lfı ;ııla 3 p:ır 
~"ı No. ıu !l!lO metre ınurabt.ıaı :ırsa 
Mt'( ıdi)'C köyiındc 3 paftn ltl ada 5 par~ 
H•l No. lu 1586 metre murabb::ıı arsa 
Met idiye k<iyund 3 pafta 16 ada 6 par. 
"'1 No. lu 2447 metre murabnı nrsıı. 
Mı~Jchye köyünde 3 pafta 17 :ıd. 4 par 
tl'I No. lu 1279 mel.re muı·abbaı pro;a 
l\ le<·ıdıye köyünde 3 p:.ıfta 17 ada 5 p:ır_ 

rel No. lu 2466 metre mıırnbb:ıı arsıı 
Mec.dlye koyıindc 4 pıırta 2 ada H par_ 
H·I ?\'o. lu 214 metremurabbaı arsıı 
Mı-clrlıye koy(ınde 4 pait:ı 2 :ıda 15/ 1 
pıııH·l No. ili 288 mctrr. ınurııbbaı arsa. 
Mecidiye köy{lnde 4 paft:ı 2 adıı 16/1 par_ 

bedel 

64 

488 

l6ıiti 

Gfı9 

!ili. !O 

990 

1586 

2447 

127!J 

2466 

642 

684 

ııf 

ı~ 

•el Xo. lu 476 mt!trc murabbaı arsa 1428 4 
Yuk. rıcla ) azılı gayrimenkuller :.!3/9/942 Çarşamba güııu' sn:ıt 1 

Milli Eınlfık Mudilrlügünde mfite~ekkil Komisyonda ayrı nyrı w açıl: 
tırma ıle •atılncnktır. isteklilerin nüfus hıh ivet cüzdanlııı ı ve tenılıı11'. 
buzlnrllc birlikte ihale ı;aatincle Komisyona ·,.e !azla izahat !\.in :r.1 1111 

lfılt Müdurlugüne mürsıc;ıatlıırı. •9574> _d' 
- ~-
Seyhan Vllageti Daimi Encümeiıiııt11 

'~ l - Ad· nıı _ Kozun yolunun 27 _ 29 kiloml'trcleri arasınd:ı el' 
ım.-trclık toprak tesviyesi •17500> Ura uzerfnden kap:ılı zarf u:;uJile 
meye konulmuştur. S 

2 - Ek<iıltme 8/10/942 tıırlhinc müs:ıdif Peışembe günü sa:ıt ıO 
Vılfı~ct Daimi Encü•ıwniıı~e yapılacağından istckl,ler tı;k~if mektıl~ 
]!, palı olıırak bu snntten bır ı:n:ıt eVYel sant 9.30 da Da.ır,ı Encuıı1eıı 
&:ine \ em1iş bulunac.ıkl:ınlır. ı,1d 

3 - isteyenlel· bu .. ,e ;:ıft keşif C\Takını görmek i<;ln Nafia rJ 
lu~ınc mür:ıl'oıoıt edebilirler. , 

4 - lsteklılcr «1312> lirn muvakkat teminat vermelerı \e clıfö'ct 
k<ısı , lımık lİZl're brııısen•işlerılc iki fotoğraflarını IJ• .. adet Pili '" b~~l 
on be• kuruşluk ır.a .tu \'e bir :ıdet bir kuruşluk uı ı c pulunu dil<'k 
ne bntlaınak suretıle ihaleden fıç giin evvel Vilayete mııracn:ıt c 
l:'ızımdır, ıt 

5 - Po ta ile gonderilecek mektuplann dış zıırfı miıhOr mumu 1 

Şonar, mukabele etm~şti: 
- Güreş kının kırana Pom~k 

güreşidir. Sen de çıkar yonga 
be! .. 

<c k•P'"'""k"'" P°'tnda olocok g,.ikmele< kobul od~ 

1( İstanbul Belediyesi İlanları 
D:ınilacew mues~esesindeki ikiııcj ve yedinci daireler he1:.1nrı~~ Mehmet Molla, davul zurna- • 

cılar.a el işaretli vererek sustur
du. A haliye şöyle bağırdı: 

- Görtiyorsıınuz nasıl giire. 
f,yor! .. Sen dıe yap, d iyor. Hatır 
gönül yok. Ben daha fenasını 
yaparım sonra ... Ayıptır, böyle 

Baş,diş,nezle,grip, romatizma 1 

UJehlvanlalt, ooyeı ~ oıur N 611 ra(Ji, 
mn ?., 

Dedi. Ve, güreie girdi. O da 

Kırıklık ,,. Blitila ağrıları 
kaşe aJmabüir. lcabınd& ıonde 3 

hasmını yooeala.ma.ğn başladı -
( .&rlmaa v.t.r) ' •• • , ' •• \ !.z: .. \ ' ...... ,, ' • 

derhal lıeaer 

mir 'c ısliihı :ıçık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1301 Jirtl c 
ruş "e ilk teminatı 97 lira 64 kuruştur. Kcşıf ve :;:ıırtnarne Zabıt '. f 
nmclfıt Müdürlüğü Kaleminde görulc:bilir. ihale 5/10/942 PazarteS1 ıı 
sat 14 de Daimi Encümende y:ıpılac, ktır. Taliplerin ilk tcmınııt ııı 1 
Hya mektupları, ihale tarihinden (SEKİZ) gün evvel Belediye f efl 
Mudürhiğüne müracaaU:ı alocukları Fenni ehliyet ve kanunen ib"~ 
zım 'elen diğer vesikaladyle ih ale günü mu:ı.yy<>n snatte Daimi r;ncıı 
buluıunaları. tıo222) 
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