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GÜNDELiK SİYA.Si llAL.K GAZETESi 

-"o t."tl) amn eıüyük enuist:lW-
u;ınde bulunduğunu )!ÖS
tere<·<>k l;eJiriiler hu' bir 

"a:Jt cksıl:rıwmekbedır. Bu hu-

Şehirde ki Sovget kuvvetleri 
lıô.kim vazigelte bulunuyorlar 

~· •ızlııı:;ıın kı·klenn ve- s;;.ıki
l:iı 8.ırıyoı MuHotmı ıdaresımıı bu 
t. '', u muaua.ın lıoguşnıaya i'-

1 K et t: "ı z. m:.nk: ruh halin(J ,.., .. 
t ~u·dmcıl.ıdır. 
l!~ıo luz:ıı\ı.mn<la ü~ürn·ü 

e\iın" ür'ıvcl f'ran•:ı.sı. Alman 
~l'ıluı,ıruıın darlıt·len alund<t 
b ı. a. 'arngıylt: ~okerek mutlak 
k r t1.eı1. halı._1tt-: diı..ştı.nte FGsıznıi:. 
tq, l U3U aruk bu iradı-sint- , .. t' 
() L, enka.z U?A-r:nf> ~u1Janara.k 
t t(4 HUt;rı lt,;lt..ıdıg'l Korsika, Tu
t""' N ve S& \'a_ı,1 e.ı,ıe etmek 
ı""'."•tu·, :ı ~·,·ldiı:irıe könı oldu. 
b · ıtıısı.r,m t t:m olmak üzere 
u.ııuıduLı.ınu ,ıııBtekı 1talvruH "' .. . 

( ·'r .. ~<J.V e1nın bır kavnakt..:ı..1 1
i!"tl rınn~ ıd L.lıma harbt- miıı.ia

lıit.ı.e<J<~ 3.l·t-"ıt. t"trneK lU:r.lnrıuna da 
~ , 

11
1 htn<i.-l:i.1 k .ı..ru olırıl1 11i.1 ~:' 
"'· aırn ıw. <;ık::rn;k Buyuı: 

.,~ tık ~ ny yıı.ln1.>, ka.lınt~" aı • 
ıı, '' "'IC eyı tıeyhud, w•re uzut-1 
il Kt..ı 1 ı, ' n1t-111..ı. t ~or-

tt \ t ı~ ha&..Z bıııuua11 kot.u 
lı ı · -<r t )rı u,.. N azızn ' t F'-"c:t..Qtz-

1 tı. rntlŞı.{ r h.ıınlell:ı nl ıu~-
<] tm aımmz. Bı; ka.Wı.r ıa"" 
, <•\ t(·l ,.l v<-ı· nh l.nr ~ava ta-

t t ı.z bu1unın tıu fu"'at 

1' h k, <ılayl;ı.ı· bı.. t<ıhrrıw-
; t ctnı< . Filhak.k" 

" Hc:ı t ı.ı t.ı r .uılıı a u~ra-
1C&ıK t ıı.ı.~ lız 'Slanı a(ta~u1-

' .,, y; 1>""11 ta 
<l ~ t t.ı:. Arg-] ~ kS()Jl}&.ı Jll 

Alnıa.ı :ıskt>ı·i 

• ' .rktı. M ııv,r lruv""tknn~ 

1 

Ruzvelte göre 
bütün et pn ' rt .. t r ut ı,_,_ 
ızattı J L} \' Arr1c-r:Y..::1 A • k 
- ·tt•J'kle n 1 ı.,ılz .ıfıı·-ı merı an 

l ı • lıll«.L.-oalıl lTl Cı1 r_,idt..1. ve ·--' • ı• l;, tiz;,.rl, ça z;.d. iv. ı 
ı !, um k ' •et..ıkarhkla \ 

1 
"" :k ~yıtr k!J.zau&cruklant'!l 

~ ı.ıı rıc. Haeıeş; :tantıa, Lıb-
L E •. treıw ''" maglıı- Şerefli Ve devamlı 
' tt' 1 brt!'ll sav..şl nı girıs- • 

t ~ c ı g.b R.ı:. b.1<1 '"" ık ·&· hır· sulha hazır 
d "• re d " Balkcııı --

mı ıen ___ ,.,__ 

1 

f 
[ 

Volgadaki~ Sovyet 
filosu da Almanlara 
ateş yağdırıyor 

Bertin 24 (A .A.) - Alman ordu • 
hırı ba§kumandanhğının tebliyi~ 

Kafkasya ıimal bcıtı kısmınc:11 to11 
çu ve hava kuvvetlerıte desteklenen 

piyade kıt'alanmız bir çok 

hAkim tepelerı hUcumıa almıt ve dUt 
manın inatcı mukavemetini kırmıı _ 

tır. 

Alman hava ku\.L\let~eri Tuapse il_ 

manı"a kartı şiddetli bombardıman 

taar_ru:ıları yapmııtır, Büyük bir yük 
gemisi tu'tufturulmu, ve kıyı auta .. 
rında b-atka bir ticaret gemi•i ile bir 

himaye gemisi hasara uAratılmıft••ıo 

Terek nehri üzerinde Prifibska)'a 

ıehrj fiddetll bir çarpıımadan 90nra 

itQ•I edilmiftir. 
Stalingrad'da evden eve fiddetli 

muharetıeter devam etMektedf.r. 
(Sonu Sa. 3 SU. 6 do)' 

r· .. --..... .. ...... - .... - ....... _ ...... , 1 

IStalin Vilki ile konusıuı : _, ______ _ 
1 Adolf Hitler Romen Hariciye 

Moskova 24 (A.A. ) - Wcndel 
Wilkie ile Statln ar-Hında yapı _ 
lan ve iki aaat aUren göri.lştnelere 

Molotof da lftirak etmiftir. M. 
Wtlkie_, Alman-ları durduran hat. So.\'yet askeri 

ıarı 3 saat ftftiı etmiştir. •

1 
Göbelse 

'.\'ılkie Moskova müdafaa mev _ 

!<ilerini ziyaret ettH<ten sonra u .. 

çak savar toplarının çoklugu kar .. 
tteında hayrete düş.hiğÔnü söy .. 

Muhahzıık eden kıt'alar arasın. • 

da M. Wilkie1 üniformalı kadın. göre 
lar ve g~ç kızlar gtirmüı bun 

ıo...ı.n birçoOu lleg<H-Otm'ut. he;!. I eu··ıu··n Al~ 
einin cephede aRelerinden bir 

WILKIE'NIN MOSKOVADA 
1 ~ iaRllİ~ugunu ~- i man mı·ı--ıetl 

lem iştir. 

TETKiKLERi o 
A.mı.terdam 24 (A.A.) - D. N. B. I 

Mookova 24 (A.A.) - M. Wil_ WtLKIE MOSKOVADAN 

kle, Moakova1dakl tstihklımları gez .AYRILIYOR 
dikten eonf'a bunların herhangi l•glllz Mabe,..ler 9ervislnin Moe _ ı 
blr ,ehlrde gördüklıerinden çok (Sonu Sa. a Sü. 3 tıt) 

~ ....................................................................... ..' 

İstiklal ve hürri
yet için döğüşüyor 

~;·1 n. o• ""'""' n ı vıprıuımalar H:ımillon, 24 (A.A.) - Mis-
' .ıf,a»J) <'ts - "lt r dt-vaııı ter P.uzv<·lt, Colgate Üılıversite- Berlin, 24 (A.A.) - .Alnıan 

t l 1 .ısı . ı.,uı, 1 f>lıll !iÜfJbeli sınde :;<lyl"'1'ği kı:;a bır nutukta Mareşal, Rommel Propaganda Nazın M. Göbcls 
~. ır '•rıı. o.duğu ..,Ov!!' cknı!ştir; ~.~:e!1.!,~~yleıı.ası~: 

h İk J-..u 1Pit'Iı alcl~llHia (Sonu Sa. 3 Sü. 7 de) J'~.a. J- Y". 

eu. ---------•--------- yor: 
. .ırhc gırmc, f<-ryadı üzerine iki aclım geri D d J d Bu harbin, :milletlerin hayat 

... 1'un.ıi'U, fo .. ı. çekilmek zorunda kahr. lki henı- ur uru an taarrzun an sonra Şartlarmı bir kere daha tıırurun 
rx!o La uı hl"m- ı;ı reden biriyle bir v:ı.ls oy.na.sn, etmek gibi derin bir manası 

:· ıa! J;;.r, Pıı..• tlı·re tc.;- ölıiiriyle muhol,!:ak ikli vals yap- birdenbire hastalanmış vardır. Bu itibarla hareket nok-
k edı!ıı •yoN.' t r;ı .ı-ız nii- n.ak .!ıtiyacını duyar. ta.ı;Jru ve gayeyi kaybetmemek 
"'' H· rn Bot Alr., .ııva ,,,. Mütarekenin s.ırih hükümle- iç:in bütün harp gayret ve f&.<i.-

. ı k;ı .;ı d nıaglur· ol"u- riııc ve harbin neLc;erJ alınma- liyetler'ini bu nokta üzer'ınde 

ı.."" k bul PLt ~· lınl•ll· !u ı:-.-~ı.·- dan yeni h'r ha.ı'(:ket yapılma- o·u·n Mısır cephesı'nde faaıı·yet olmadı teksif etmek lazımdır. 
k • şı yen r.ıı~ hııllıııdıı~ una maı;ı esasına rağmen fLalya, Bu harp esnasında Abnaııı.yıı 
ı;~ 1 ~t Nm) ,,rdu ·Arkadau ~'r,ınsa{lan bütün istE<.klerinde bu prellSi.pten bir an bHE< inhiraf 
~ 11 ·' ,.:nı.ı.ına raprım. musıı olduğunu tekraı lıyor, Londra, 24. (A.A.) - Muhte- ~'::"!,,}~=·~ ~~~~ elmentiştir. Alıman milleti emel-

' ı· Jaı '"''"< ><tını> vıl:ıı go- hatta bu durum Berlmın Fran- fil! bitaraf kaynaklardan Rom- ..... ~~...... .,..... lerini her zaman bu esas dalı'i-
r... ~'"'"t uL.k >'tln'\ortlu saya mütemayil siyruıetini de melin El Alemeyn'deakim kalan yayılmış olması da muhtemel- linde izah ederek istikWl, ha.y&.t 
ı, 1 :hu g<·rd; .farnş;,l.Pt•ten çak baltal:mıaktıadır. Fransız u- hücumundan som"& hastalandı- dir. Hatta bazı ı>ayjalal:'a göı-eı sahası ve hareket serbes&i iç;n 
' !?< !' Lıval ı•l ı·es.u.•d<' Al- muıni efkiı.rı Anglo 8ak~onlann ğına da:ir haberler gelmektedir. bir boğaz hast:all,,"ına tı.ıtuıaın harp etmekte oldıığıaı.u tıısrih 

rrı v Jll• aııla llıd.J\, ·,ş JtrLği za,feı<ne ümit bağlamışlar ve r,a- I =B~u:.,;h~a~be~r~l;;;er~ın;;' ~A;;;;;lm:;;;a;;n;;l;;a;;,r~ta;,r~a;,-;,,,.::,..====.:,<B;;;o;;;n;,;u::,,;S;;•;;,·=3::,,;SU;;,;:.,,,;6;.,,;d~a~)=,!.,etıni~~·şt.i.r~·;·;,,,,~<;S~o~n~u=S=•~·=s:,,;s~u~,=7:,,;d~e~)= 
("nı 1 VP biıvlece Jt:ılv:ı.mıı \•aşan Fraru;ızlar fıit .. :n bu yold:ı.I' 
• .., ıt v ıs' <Krmdl'n ku!'tıı 1- uğraşıyorlars.ı bunda İtalya 

;n h t.><sa\, uru.ı lırlıır ıMon- istcklerın:in de kiilli tesiri var-
11 t( ( ( H .tl 'et,·r gr•riı::>- dır.· 

n" ı ılı-nı..,,.-_ -.raRır" hiisur:, (Relazidin İnternazyonal\) 
;~~ • ·•&.ıı vt ~t..ınrci tekı&.T \aJ~- m<"anıua..c;J - ki hariC::ye ile sı
b" ııu;ıu.;LJ< ı1>teı lrm polı1 k" k temaFtadır - Fransız - ital
l rlur. A m ın le ıızJ4s.1rJk yan işbırLği:niıı suya dıiOJtüğünü 
l..:ıjy. 'ııı fuzuli r.-.ıı~t'- nı .eı• ı evvelki gün nı:.ıkça y:azıyordu. 

•\, k ,!"\ rnı k Hı.lbl'k Çünl:ii \'işi İtalya emellerjııç ma 
1:.ııı;a , " ,t..ııdf' ve 1'-' .üız 1 ııi olmak 'ısteımekte ve ltalyay" 

nı. ı I<· geı ek I'ns k6.T 'lı olan kini köriiklemekte-
k, r<·l'C'k Ah!Kada ,.;ıfıh a:-ı d"r. Harbin ıı?.arnası, İtalyanın 
ı: , vaı u ken bu rnüttd •· yen1 fedakarlıklara katlanmak 

11 
~' • ·kın l!'<la edemez. Ya-

1 
zonında kalınası, diğ·er taraftan 

<ı.rı dr avı b' •kam::ız- :\fd Um\'a.ı- mücadele dolayısiylc 
~:~ 1

k_
11

, er A.ın ,l ... - F'r.ıns~z Fransız ku\rvetlerindeıı de fay
olrrn~.'~~a I\oon luu n·usaıt dal:ınrnn çarelerinin dıişü11illme-
n._1 sler ı yandırıyor .ve sı P.1>rlııı i~in dıJ',rcnln terbii ka-
n<. l LJ'l \Y d !el k dom ıl' • .ıt ırak ısıy•(· \ ar zor me8C er orta va ov-
,_.': ..... .- ış ıse İtalyanın maktia.<.lır. YENI SABAH 

·~·······························••9'••· .. ····~··~··· .... ·····• 

BBiiyenin bulduğu çare 
.. ,~~~~-~~-

F1yatlaır yiiksetirlı eın: 

· Hava~, derdini hal içın 

~;~; ~;~~ ?.:.!. e~-~ ~~.~'. ~'..~~ .~ a_~ '.,,,,,,.,,ı•••·ıııuı.11.1, 1.ıı. ı,ffll',··~'·ı' :~1-.-.. "·-1,.a00ıııııııı._ ...... _. ·ııili· -- • ellry'ı geçm••"'· s H<loar yuz Yan; evvelce yirm; dakik>da pit•n I ,. ILJ 'it ~c -·. ;.<'.'.P':':lU'l!f!Jl'lı • -
ıudur; ore •e•ep herhangi bir yemek 0'""' bir veya 

1

. '1' ·- · !l! ~ .1t11~1fl!lf4l11!ınrflln/lttJtl/ , 
d bır buçuk saate bıte pıı;memekte ib~;ı'.;;:;·~-~-:ı=;cz!İİ~l"!ei'iiıi.111.~ .. ;. •••• B:•r!I•••••••••~ Birçok yerler e '•" 

ftin ta:a:yikı barız ft c aatlerl.. dir Gctz bu kadar a,. gelme:;ıne rağ_ 
u m• t r m n sa .. t mUtemadiytrı işlertııokte ve 

Bu yuzJen o •"' '"' '
1 

• 

ıldıgı J (Sonu Sa. 3 SU 3 ı::) 1 lstanbul Celec'lyesi - ipin ucunu kaçırdık! 

İDARE YERİ 

Nuıııo!llllalliye: No. 17 
Telgraf : Yeni Sabah 1staııb.ı 

Telefon : 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 

Türk gençliği· 
Artık 
deiil, 

bizde de yalnız delikanlı TOrk gazetecisi 
ayni zamanda daha fazla genç hclklm, 

genç memur, ienç amir, genç öğretmen, genç 
ikt.isatcı, genç mahendis, genç muharrir, moetn/ 

ve Alim istihdam edilmeğe başlamnaltdır 

Yazan: SUPHI NURi iLERi 

B irinci umu:mı harbe Tilrk 
gençl.:ğ'l büyük bir ima;:ı

la girip Çanakkalod.e, Kafkıasya
da, Irakta, Filistmde, Kanalda 
ıınilli gaye ve dina.ıni.=ıalann en 
parl:a.k nümunelerini ~füıterdi. 

İstiklfı.I harbine yine Türk 
gençliği aynı maddi ve mane' i 
hassa ve meziyetlerle başladı. 
O va.kit lııer gençte 1914 de ve 
1919 da fevkalade, harikulfıdz 
bir milli heyecan ve iman vardı. 

Askeri zaferlerden sonra btı 
Türk geııçliğı nihayet sulha ka
vuşan vatanında inkıUip yaptı. 
cüıııhuriyeti kurdu, laik ve me
deni bir hayat yaşamak, kültii
rünü ve fat!i.lıselin.i art.ırmak, ik
tısat vıe içtimaiyatta ilerilemeık 
iııedi ve bütün bu yüksek ailld~
ların:a vardı. 

1914 ile 191!1 wı gençleri bu
gün işbaşındaki ecrübcli Türk
lerdir, Fakat bugün 1912 de bi
:ılim çocı.ıklannı.ız yet:i~ti ve bwı
lar yüksek tJa.lısillerini, yedek I 
subavlıkJarıru b!tird.iler. Arlık 
hayata, memleket idaresine, is
tihsale girmek çağına eriştiler. 

Gem;lerı.mız b,zden daha ~ok 
okudular, bir.den daha fazla ibm · 

ve teknik sahibi oldular. ıılmd1 
bizim giyi onlar da bu m illk ve 
millete h'izmet etmek, hayıtl:ia· 
rını hasrufe<la ıeylemck arzu
sundadırlar. Yial"l.!l biz::m yer
lerimiz hep onların C>la.cak vo 
onlar da bi7.lın gibi bu vatan ve 
bu millet için ellerinder> geldi~ 
kadar çalışaeaklar, oanlannı ve
recekler. 

Bu devleci bi'-'nı n<'tilnniz kur· 
du ,çocuklanrruz ya:-ıat:ıc ık vı 
ilerlet!'<:ekLir. Z.ıten tabiat ta 
bıınu emı etmiyor mu? Gençleri
ınıze, idealleıiııe doğru limit 'e 
ima.ııla ko:ı.ıı'iark n, biz en?;el 
olacak değiliz. B;!akis b.z, hatta 
tecrübedizhkleı ~ııe rağmc11 uHJa
rı seve seve kendi h:~leriını"'t• ahş
bracağtz ve ycrle~tirCC'ğ' z. 

Yann bütiin iıılcr:n ba-ına on
la.r geçmiyeı:ek mi? Yamı de~ıl, 
hatta bugünden itibaren ı:eıııJe
rlmizin mühim vazif~lC:rc t;J;.:;nı
clığını görmüyor muyuz" Yarın 
bu davet daha da fazla5aca' w 
aı·tık genelik b•zdcn nöbet" ks
hm alacaktır. Bunun ı .n ııe 
sabra ve ne de acele1.rc Himını 
var. Tabii b r :;urcttc zau,ıı ( ımı-

(Sonu Sa. 3 Sü. 2 de) 

Harp vaziyeti 1 
J 1 

Bu harpte zayiat 
------------

Harpte zayiatın gizlenmesi de propagandanın kutsar 
bir ödevidir. Kati neticenin çok hem pek çok kan 

... .... ,..,,n,. .. ıri., AriilA<'Po'.ini olavlar isbat edivJr ...-··----- --~----li:IJ - ~ --

( . YAZAN: -, 

L •. meklı General J(emal J(oçer 1 

Ş üphesiz, bakım ve korun_) memleketlerde yaptığı Stf·'"l<'r. 
ma tedbirleri ehik mem_ de, haiz olduğu tistii:ılük ~:ıye _ 

leketlerde zayiat doğrudan doğ_ sinde, kanını esire;emi~ oldııgu _ 
rııya ccphedekilere nisbctle ge_ na inanm:ık gerektir. 
rilerde çok dnha kabarıktır. • Afrıka muh:ırebeleriııde ita' 

Taarruz edenin ~ok daha bü_ . yan ordu•u. :ıdeui tefevnıkur:ı. 
yük kayıplar vereceğine dair rağmen, kütıel<·ı· halinde ka . 
kanaatler, silah, vasıta, malze _ yıplar wrmi~. h:ıttii ıııüJ:ıf1a 
me ve metodc:e. üstün ordularda durumunda çok erimiştir. 
değişiktir, hele burada karar. Yetişkinlik, techizat, Rcvk ve 
hasmından dun mevkide kalan idare ve herhangi bir bakınıd·•n 
müdafilerin aleyhinedir. ayni \"asıflara sahip ordulardo, 

Alman ordusunun 19-11 kışına eski kaidenin hiikmii bakidir. 
kadar, tek cephe ile muhtelif (Sonu Sa. 4 Sü. 3 te) 

.................................... ......................................... 

lo°LAYLARIN MIZAHIJ 
-

Pirinç meseleaini inceden inceledim! 
ı>.VV»-WJ\NIN>l.AV.'.M/'l.V!. M 

! 
~ eb'usu olduQum villyet. birinci sınıf pirinç 

Yazan ~ bölgeleroıden birıdir, Hem bu sıfatla hem tek 
bır vatandaş olmak sıf•tlle konuıuyorum, iki 

Aka Gündüz ~ .. ıatıa da hakkımar·"· .. 
~ Koordınasyon ıc;ın acı coylleceğ·m, fakat samım1 

rr.v."...,...""~.v.· vıv ..,. .•. J ve aaygıh •öyliyeceğim. Bu tqkll, seyrek olrnakl;ı ;;ıt 
raber bazı iyi l<ar~rlar da vereb;liyor. 

Yalnız hat=ıeı $Urada; Ya Türkçe bilmiyor, verdiği kararlar Ti..ırkçe de 
611, yahut Türkçe karar veriyor da iml~sı. gram•ri kıtlara yazdırıyor. 

Dil•mizln temizliğini. tam aniattcılıqını bozanlara kar,ı hM; merhaıneti 
.miz yoktur. 

Çeltiğe ve P irince el l<oymue. 
Bunun için blrbLıçuk ga.ce~e sUtunundan fa:.J,. konuwuyor. Aldığı netice 

ıudur: Vay ! pirlnçlertmiz g~iıne gdiyor, Keşkı ekmese idik! 
O kadar anlaşılmaz veya o kadar ya!'yanrı, anl.tıcı bır tarzda konu 

ıuyor ki plrinçci zümrenin ·vıe pirinç müstehlikınin Z•hnı altJst oldu. , -
Ha,bukl itin gerçeği hiç de böyle deg.Jdir. Koordinasyonl•n kara!"ı ye1 

rlndedir, doöru-dur. Fakat Tiırl- t;e ar-latamadı. 
Allahaşk:na şu (el koyına) l~fını bırakalım, Su tibfr milletle hUkü 

inet: arasındaki sıkı inanı. bağlılı(u bozuyor . 
Koordinasyon çelti{Je. pirince el koyman114tır. Ahpaplar fJnı.; dem~k 

;.tiyorlar: Ey miHet! Şanlı ordu ded;ğln1i• evlAtlaNmızın ve di(aer teşkillerı 
mizln pirince ihtiyaç•arı vardır, Yetiftirdijlnlz mallarını-z.ın yUzde onunu 
onlar Çin satın alacaQız. Çeltiğe fU fiatı koduk, dlnklenip pirinç otana bu 
fiyatı. Gerı kalan yUzde doksanı sizindir. Su yüzde doksanı istedi!)inlz gibi 
serbest alır satarsınız 

Bütün ... ııesele bundan ta~a bir ~Y de{Jil. Fakat' öyle bJr tarzda bildi .. 
d i ki haddin varsa İfin içinden çık. Bu karmakarıwık ifadeden hem pırinq 
müet:a-hsili, hem pirinç mi.ııtettliki kuşkulandı, Biri saklanıağa. öteki de istif 
etmeQe çalı,aca{lına aened veririm. Görec&k•iniz. 

Geçen aene de yirmi yedi kuruşa bütün pirinçler alındı. Mü!l:ahsil fe 
ci surette zarar etti. Bugün o pirinç toptan yü:: eUiyo eatılıyor, bu sefer dıİ 
müstehlik feci surette zarar edtyor. Neden, Yemin ederim ki Tlirkçe _ 
aizlikten. 

Ne Koordinasyon, ne de batkı bir teekU bu gibi ifleT"de verdHderı dü 
rüet kararları millete blldiremlyorlar. Niçin? TUrkçeaJzilktctı 

Koordinasyon ,unu deseydi: Ordumuza okul çocuklarımıza. hu.ta evle 
rim lze ve di{ler mılli teşkillcrimlze pirinç llzımdır. l&t:lhaalinlı.in yalnıZ 
yüzde onunu istiyoruz. Yine yemin ederim ki 4u. bu fiyata değil bedava}e 
verirlerdl. Attl.ölraf ının kendilerine katacağına emin olmaları tartile. 

Koordln.asyonun bu şekli düpedüz Dezordinaeyondur, 
Eeki h:1ı-fler eağ iken bir kaç 1mli oyunu v;ıırdı. Mesettı: 
1 - K~kekçinin keskeklenmemi' kt!l4kek k&pçeei. 
2 - Bir berber bir berb~re bire berber beri gel dedi, gibi, 

Koord nas:yonun bunun gibi ıyi kararları bile temiz bir Türkçe ile ml!te 
te bıldlr.He-nı.vor. Ben bir- pirinç bölgesi ·mcb'usu eıfatHe bunları s.i:ylüyorum, 
Tc"k Ot!; Kı ımu da h blr:nı Ovcceğine. Wrılar;ıı k.oilırt'6a punaha m, -,irer1 

SormlJyoı ı.ım ı;.Ovhıvnrum. 
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Vazan: Nakli ve 
Em nasıl iş! 

:M. Zokl Korgııdal lktıbaa hakkı mahfuzdur 
Aylardıınberı kömür almak, ge_ 

çen seneki vaz yete d pnemck ı_ 

çln uğraııyoruzı Komur geldi, ... 
liyor, gelecek! dıyc s ea tanf edip 
dururken bu sefer de tstedlğlmlz, 
beyannıımemlz ne miktar olursa 
olsun :cami bir ten vcrc'.>lllrlz. 
diyorlar, Onu da almak için Is_ 
tanbul halk nı Kurııçepneyc ça_ 
ğırıyorlar. O n KuruçC§ITleye. git. 

"Sevgili kızınız rin±z:i ona beğen<'fuırnek için ev
v ikendiniz beğenmeliSm.iz. 
Cüııkü. ha.kiki SJruıtkfi.r, kendi 
sanatının blitün incclıldcrinc va
Jo.frtır. Satıcı gozuyl değil de, 

" 

Esetle-

1111. Ek_ 

Buna 

cı ~ baktı b va.kit k d'i 
cseııimn en ufak f olarını der

görcb· · • Sıroen ıste<liğiın 
şudur: Meydamı gotircceğiniz 

t :o.ni evv din'iz 
Çok miı cl 

olmasına rağmen bizzat nnt-
kiı.n tarafından bcğeırilmıyeıı 

t kıymeti; nihayet 
güzeı!Hktcn, in.edikten, mü-
lremıne11yctten anhınuynnl roa 
yükstktır. Bu, o eserm ha~ ki 
kı ı ifade etmez. Ne de -
m k .istectgimi tatr.i lıyorsu
nuz. Sızdon haldki kl' m ti h iz 

le! B ~eri 
gordügü zam n Ebüllı3?"'.s bc
.ğenmcli pn.r.mak ısırmalıdır. Bu 
muv Iakıyeti ı:rösterdiğ tak 
dirded.J in memleket sizm va.ı -
lığınızla ar ed r. 

D van dağılın heılr 
donunce mernı.kette dm raız 
lfn· çalışma ba..,ladı. Sanatkar -
l'ar, kc:ndiler.ındcn istenilen c -ı 
serleri ynra:tma.k çın butiin ze
ka \'C sa.n:ı.t kabiliyetierını saı
f.e erek henwı :iJ koyulduhı . 
Yol bazı ~ gormegc. her t.:ı. -
raft. şenlikler tertip etmege mc? 
mur le.nlor de aynı füle 
harek • st~tiler. 

Hula.sa, S:tba diyarı, Mclekb\:
m'llllll Ba rdatta vapılacak essiz 
du~umi eref n b rdenbirc de-
ışti; gıece gmıduz durmadan 

çalıı ın arıtan il tıpkı brr nrı 
ko\ anına., yahut ıcınde yalnız 
fa.a1ıya hükınn sureu bir kann
ca. yuva.m na benzedi. 

1\. 
ALTIN! ALT 

B ğda.t IDımri, dıy rına 
göndercr gı -el ım bu kadar gc-

ecevım hi ün tnıiyordu. 
Aı n nı.ın r tı n h d el 
<;ı hala donmem ştı. Her tarafa 
h k:in yü. te çık rak 
yolları go.zetJone;fo memur edi
l n gözclilerdcn de henüz biı 
h her alınamanmıtı. Bağdat E
mıri, bu gelf.ı.kmeyı pek manalı 
buluvoıdu. Yoksa Saba Melike
sı h dde · l ve "el ye ze\Ya.I 
ohmı.z• kaui ni .yak r altına 
lıp çılgınca bu harekette mı 
bulunmuştu? Fakat ~aba Mel -
kesı g.t:n n d gtizcl kibdr. 
naz.k, akıllı, siyaı:;ct ve lrıyas~t 
sahibi bir kadıudan bö~le çıl 
gınca bir harek t nasıl u ıula
b:.lirdı? 

Bir türtü• yola gelmi
yecekler mi? 

Taks forfcr ık gımd•n!Jer1 ben_ 
z.ın t hkaklar nı tam olal'ak alma_ 
ların ragmen taka 1 e hlr harıcı_ 
ne ç kmak istememekte ve ıbu g b 1 1§ 
ler çı~ığı zaman mufter ile ayrıca 
paz.arl k )"11Pm ktadırl..-. Keyfiyet a_ 
1 koıd.;ır makamtar tarafından haber 
alındı ı cihete bu g b forler h k_ 
kında hkı1< t taırarlaş _ 
mıı;tır. 

y rala ı 
at 11 r>ıddele :m:ıe Beflktai_ 

ta Şen kd 'de &ed vzerinde otu_ 
ran 70 yaı;larınd:ı Ali kız.ı Hased 
trıımvaydan d tıerek muhtel f yerle 
rlrıden yaralanmıştır. 

& 

--

m bir ton körn t"Ü 

tettlrmck ımk3n nı bu_ 
lamadım. Ara.bacılara müracaat 1 
ettim. iki araba ylrmı lira 1 edl, 
kamyonculara bDf vurduml Otuz 
lira istedllorl Yanı bir ton k5mUr 
eve kırk bq hraya mal olacak! 
Hıılbukl! tfmdlye kadar bu k mü_ 
evlerimıze bayiler otuz. bir liraya 
mal ediyordu. Dayilere neden kö_ 
mur ver m y r1 Kbmi.ır tevzı mü. 
essesesı bu a a, mantıga s mı _ 
yan ka en ıuzum gördu? 

bin bır miışkü tı. 

ek rız.kının temi_ 
nlle, hay t e, ugraş rken bu gö_ 
rillmomıı uliıt nedir? Fatih 
mıntak sına ş mdıyc kadar ancak 
iki yüz otuz ,ton kômur verllmlş_ 
tir, halk k mür beklıyor. Bu 
çok b yuk de~ mize bir çnre 
bulmasını muhterem valımlz.den 

rica ediyoruz.. K6mür mliesııcsesl 
ya eskls g ı bayilere kömür 
vers n yahut ta Fat hte de bir de. 
po açtırsın. Halk kolaylık bekli. 

1 
yor, rn şkü t dc:OU! 

Fatih Etmeydanı Scl~met 

ap rt manında Nurı Yılmaz. 

Sultanahmetteki hafriyat 
o 

Kazı netic~sinde mühim 
eserler bulundu 

Alman Arkeolojı Enstitusil lstıın _ 
bul Şub n n yenı yapılac:ık Adliye 
Sarayı .ar.az.ışı üzerinde hafriyııta bııv 

ladıklarını evvelce yazmıştık. Şimdi_ 
ye kadar yapılan ;ır.a;tırma netice _ 
.tn k im Bizans Saraylarına ai't 
baz.1 temel er meydana ı;.ıkarılmıpır. 
Arl<eolojık bakımdan alakadarlar, bu 
enk.ıız.a b yuk bır ehemm yet ver _ 
mekf dlrlcr. Hafriyatın bır iki haf_ 
taya kad r nihayete eree~OI ilmld o_ 
dllmekted r. 
~ 

Bakkallar birliği kaldırıldı 
Blıtun esnafa verilmesı cap eden 

. m ddeler n Ean f Cemlyetlerı tara. 
fınclan tevzi cd ld ,(il malumdur; bu 
vaz.lyet karvısında Bakkallar Birli _ 
ğlne tüz.um kalmadığından bu birlik 
dünden.ltıbaren lfiğvedılmlftir, 

----->111<-----
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D n l nbul Ankara caddesınde 
66 nunr..ır da dı doktoru Halı! llyns 
tan bır mc tup aldık, aynen bildıri_ 
yor . 

cGıııctcnıı.ın 20/9/942 tarih ve 
1573 sayılı n h nın 2 ncf snyfn _ 
sınd:ı cKıtaıl hır ızları yakalandı> 

ba l gı altı da inüşar eden yazıyı e_ 
sene okudum. tk mctgüh ve mua _ 
YC! cluın n bulundui;!u Ankara cad 
d i 6{; num ralı binanın zcmın kn_ 
tında bır oda ışgal eden Abdilllizl.z 
Gazıoglu odn dnn .çalıncUğını ıddia 
ettiği l•ı p ara aıt hırsızlık hn:disesl_ 
ni 11 al hlbl l.llrafından aleyhınc açı 
lan t.alılıye dav ında §ahadet etlı _ 
gımdEn mugber olar k bana ve hlz_ 
n etımde bulunan Mukerr ismin _ 
dekı kadına ıuıd etrn• ıse de, zabı_ 
tac:ı cra edilmiş olan tahkikattan 
şikiı l ve dın asıl ve astan tiri 
o d u ~ıştır. Bu tavz.ıhi sa _ 

et.enizd_ ·n etmenizl r.ica c_ 

mn: 

rogramı hazzrlzgan komis
yon f aalzgetini bitirdi 

·ver iteler • 01 

a if Veki i 
ilatını 

cak 
llnlversltcde kuruıacak talebe spor 

teşk lfıtı çın Maarıf Vekaletı Beden 
Terblyea ve izcilik Şubesi MüdDrD 
V !dan At r, M!ıdur Muavin Cemal 
Gur G z Terbiye Enstitusü öğ_ 
retmen O ' , Fen Fak esi Dekanı 
Fahı V B rl k Um mi Kitıbi 
Ahmet K Ta ebe E ğl Spor 

Dol<tOT 

29 Tcşrinlevvelde lstanbul Onlver 
sitesi talcbesl ile Ankara üniversite_ 
• tale~ anısında yapılacak maç _ 
'lan evvel Maar f Vekili Hasan An 
Vuceı bır nutuk söyllycrek Ünlver_ 
s t lcr Spor T IAtını aça::aktır. 

Vekl 1 k faa yete geçec k olan bu 
p r te Ult n arur masraf arını 

karşı amak, ıc p eden ı;por levazımı. 
nı tedıır k etmek llz.erc bu ltıe yete _ 
cek miktarda b r tahsisat ayırmıştır. 
Onıvenı te bütçesinden de ayrıca 
5000 1 r.ılık bir tah isat yine bu mak 
tıatl sarfedlleccktır. 

' • 
B an sonra Be ed·ye halkın 
ş· ayet• e ehemmiyet verecek 

lstanbul Volla, ve Belediye Reisi 
Doktor LCıtfı Kırdar Vlliyet ve Be. 
lediyedekı allkadıır makamlara son 
bır tamım gondermi~ır. Bu tamim_ 
de gazetelerde mışredilen şıkiyetlere 
ehemmiyet vertJmesı ve bunların ya 

Zevtinyan fiatlan 
Toptan 190 kuruşa 

kadar çıktl 
ı ıcaret Veköletı tarafından zeyt.ıa 

yağı satıı!arının serbest bırakı~ma _ 
sından sonra f yatı rın günden gOne 
yukseldığını müteaddit defalar yaz _ 
mıftı~ Bir kaç _gun cvvclıne ICadar 

toptan 160 kuruşa satılaıı zeytlny~ı 
lk gilndenber tekrar yükseler.tk 
180-190 kuru ttadar çtkmıflır. 

Bir kısım t:ıc rler ellerinde mühim 
miktar.da zeyt n y ğı bulunduğu hal 

de 180-190 kuruşa satmaktan çe • 

klndıklerı için elterlnöekl malı sa1:1_ 
!;il rzetmemekte otduklarından dün 

kından tetkik olunmaaı .blldlrilmck_ 
ledir. AUikadarlar teltkikat netlcele_ 
rfnl on beş günde bir tanzim edecek_ 
lerı raporla VıUlyete bUdlreoekler 
dlr. 

ihtilas sucundan 
Bir tahsildar beş sene on 
ay hapse mahkOm oldu 

1100 !ıra flrtilAııtan dolayı bir müd_ 
dcttcnberi blrincı Ağırcezada mev • 
kufen duruşması yapılan tahsildar 
Hüscyinln muhakeme.1 neti~lenmlı 

ve .uçlu lhtllis cürmDnden 5 sene 10 

oy hapse mahkOm edllmi§Ur. 

H ndek içinde bir 
yaralı bulundu · 

Evvelki akçam GOlhane ııarkı tıek 
çllerlnden biri z.abıtoya mOracaaUa 

pi ôııı -ıopün z. ytn\~ 
m ktarda yapılmıştır. 

t'•g~r Urafuın sad y ğ fiyattan 

n iıo:t ~unGll ~iJ' aa:rırı1n yamn ôia _ • 
rak bir hendek içinde bulunduğunu 
haber vermtı ve zabıta memurları 

vak'a yerıne gıde ek 85 yatlarında 
kadar tahmin edilen birinin inlemek 
tc olduğunu görmüşlerdir. Yaralı 

da mutı!m :hrn yDkselmektedlr. 
Dün Trabzon ya ı topıan 37G-3CO. 
perakende 400 kuru satflmı.ştır. 

Yüzünden yaralandı 
Sirkecıde Ankara caddesinde 128 

numarada Hüseylnln bırahaneslndc 

çalışan Ramazan ölu Adem, kapalı 
bira 'fıçılarını açarken nasılsa fıçı 

birdenbire patlam.ış ve cıçrayan tah. 
tıı parçalnrı ile yuz.unden yaralan • 
mıftır. 'V rafı ha!:tıırnzncyc kaldırıl _ 
mıştır. 

Elini ma ineye kaptırdı 
Halıcıoğlundıı Çık salonunda !4 

numarada oturan Cemal, dün made_ 
ni "C§Ya fabrikasında ça!ıfırken elin1 
makıneye kaptırarak kestirımi§tlr. Va 
ratı Beyoğlu hlHrtahancsine kaldırtl. 

'mıftır. 

hastatıaneye kııldırılmı§, vak'a hak. 
kında 1ahklkata bııılanmıştır. 

iki eroinci yakalandı 
Emniyet Kaçak!fılık Bürwu me 

\lnUrları dUn iki bık.ah eroinciyi 
auçüırtü ya1<aıamıgtır. 

1 - Galatada Büyükhendek soka_ 
ı)ında 75 numarada oturan sabıkalı 

eroincilerden SUlcyman SülUn dün 
KOçükpanrda Cf'Oln çeker-ken Enı _ 
niyet memurları taı:afından cürmü _ 
me§tıut halinde yakıılanmıfbr. 

2 - Beyazıttn Kalaycı Şevki aoka_ 
ğında oturan lran ıtebaasındnn Ceb. 
barın MOin sattıiiı haber alınm11 ve 
üzerinde yapılan aramad.ıı 8 paket 
eroin bulunmuıtur. 

zı memnun etmek demek 

_ Rama.dorn resmi olarak girişine 
- - !iştirak edeceksiniz. Onun hak ES AR ı ] 

dimi . ' 

nı 
tir. Evvela siz de Sükiindera'nın 

~~~,..._.. h.rmın resmi surette ilanında 

Ve.lısini tamamil rb t bırak.. cudi_yctimle sizıe ne kadar ya.kın !arından öptüler. Nizam ~ _ = t ~=t ~~:!~i 
mak üzere oradan uza.kla~ış oJduğumu en küçük hadiseler yordu. Ferhad evvela Haşimi yükseltmek isterim. HuUi.sa b" 

dor P. cası ile Ferhad göstcre(ıcktir. Sizin sadık bir tanıttı: . . hepimiz, muhterem dostum Ha 
bulunduğu yere bendenizim. - MaJeste, ışte bana on alb rl Senk'in ve torununu yanı 

varmı tı. 

Hayıı Senk, torununu yaıvaş_ 
ç.a hlikiımdarın huzuruna doğ _ 
n.ı ıtcr delıkanhııın açık olan 
göb timi Nı ıa g t rdi ve 
gülerek: 

ı n c ol _ - Büyük hükiımdai, d di. İ!j 
Iı d - ıl, ot ı e hıgi _ te vgili o~uınun o<rlıı, Sükun_ 

o ama . Sız ikınız dcra ahalli ırkın n m yvası, 
·ık olmıy n, hayatımın umidi ve bir mucize 

- dutsu_ kabilinden tekr.ır bıze kadar 
m nı h um e_ ka torunum 
ydi bJ.kalım ge • Miislüma.n lfükümdan Nizam 

ellerini gokyiizüne kaldırarak: 
- Allah büyüktür; dedi. su_ 

kfuıdera, e :lüdmı, eketimi 
m ve memleketine ho din. 

Ferh el, .Mtl.sltiınnn hilkümda. 
ka ar rının eh öpüleceğıni Ha imden 

ö~renmışti. Hemen ilerledi, Ni_ 
zamın sağ elini tuttu, öptü vo 
bal a gotüre k : 

- Se .mı, Buyük Htlkıimd~ .. 
Benim hükümdarım Ben va_ 

a burada. büyümedim, b 
~ y hancı topraklarda y • 

- . Fakat kalb"min buraya 
olduğunu kendimi bildi • 
und beri hi~ediyorum. 

n dinin;ze salik olan 
v t tım · beni 
r. Kalbim ve 

Zeki Ferhad, bu cümleyi çok_ ~-nede~beri babalık eden ~iz da. olacağız. Mahalli s!ırin :e: 
tan hazırlamış, Hindüstani dili yurcklı ada.~ Bf na. ne_ ~ılıyor refine layık bir surette. kabul 
ile tertip etmiışti. Nizaİn bu söz sam ve ~e ogrcn_d .Ysemb. ogr~ :resmi ıtazırlığı tamamlanınca 
leri işitince derin bir memnu • odur: Eger .. b~n ~~ lt' şey og - Ramadora gireceğiz. 
niyet duydu. , rendımse bulun ıltifatlar ve tak . . . 

Nizam beklenmiyen bir iltifat dirler ona aJt Glmak lazımdır. Bir müd<U:ttcn:beri bu. grup?~ 
ve muhabbetle Ferhadı kendisi_ Eğer fena adam oldwnsa onu ~na gehnış olan Valı elını 
ne çekti, yakından onun gözleri muatap tutmak ""Crekti.r. Nızama uzattı: 
ne gözlerine dikti ve ta.~lı bh' Bu iki kardeşe ıgelince bu iki - Bu mükemmel ve dostane 
gülüşle dedi ki: Türk benim adetim uğuruna karardan dolayı sizi tebrik et _ 

- Mahalli Senk, sen güzel canlarını tehlikeye koymaktan meme müsaade buyurunuz! Mn. 
lfr delikanlısın, gözleri.in.in içi.n- çekinmediler. Bir de benim flt1 _ halli Senk'in Ramndora bir alay 
de şarkın zekti.sını ve alevini nem var ki Haşiınin eşi olan bu la girişinde ben <le hazır bulu _ 
görüyorum_ Bana arkadaşları.. eşsiz kadın şimdi Haydarn.bad. ınacağım. 
nı da tanıL.. VfUna ben onlan dadır. Bunların hepsi gerek za.. Ferhad bunlan işittikten son 
dün görm · tüm. Fakat köttl tıfilinizin, gerek yüksek İngiliz ra geriye döndü; eski dostlan _ 
kalpli insanların tesiri albnda Valisi Hazretlerinin hürmetka • na: 
kalarak kendilerini fena kabul ndıilar. Onun. bizim imdadımı - - Şimdi, dedi. Hemen gidip 
etmiştim. Birazdan geberecek za o ka~ar a~ıc~nab~na ':'e. ça • meseleyi Sara anne ile m::ıdma_ 
olan adamlar beni o kadar hile buk ycti§mesının mmnetini - Z<:I G jel'e ve Mis Birbek'e an
ile onlardan soğutmu§lar ve u... nutmıyacaklardır. latmaktan başka yapacak is 
ıı:ak aştımıı !ardı ki . .. Nizam Ccmşit, Rahmi ..,. Ha.. kalmadı. Biz burada sevinç içm. 

Ha im ıle arKadaslan öyle de elıne hitap ederek: deyken korkanın onlar hala ız_ 
tin bır hayret ve heyecan i in.. - Muhterem efendiler, de4i. tırap çekiyor ve endişe ediyor _ 
de bu koca sahnenin ta uzağın.. Bu kadar ka.hramn.nca, bu ika .. ilar. 
da; şa.5ırıp krı.lm lardı ki bir a.. dar büyük bir cesaret ve feda._ Sonra yalnız Cemşit gizlic 
dım ilerley m · rek uzakta.u> karlıkla. yaptığınız işlerin mü • eunınn söyledi: 
hayran b yro.n 1' ı 1 dı. kat'atsız 1tnlmnsınt biz knbul e. - Ayni za nda Bombayd; 

Ferhndın bir i retı ıle yüru., denı~yiz. Siz yalnız Sükundera _ ktmıaınd "ı P ruer'yı da b"ı 
diller.~ m ve heyecnnlı, doğ. ya ve Hayri Senk'e değil, bize telgraf c kn ' Onu da Ram 
nı Frrh, d..ı. g derek sarıldılar. de biiyük bır hizmette bulundu_ ®ra davet etmeli. 
D<>l ınııı bırer birer yanak. ntı,,, S"zi memnun etmek ken • tArkast var) 

Toprak Ofisinden fazla 
un almak ıçın kupon 
adedini fazla göst ren 
14 fırmcı Adliyey verilei 

DUn Milli Korunma MUddelumu 
ımıhğıne un ve karne üzerinde yol .. 
•uz.luk yaptığı zannedilen 21 kl~i ve. 
rılmlştlr. Bunlardan 14 U fırın sahi_ 
bı ve 7 aı de memurdur. ~ğrcndlğl_ 
mlze göre vak'a ıudur. 

lslmıerı aşağıda yaz.ılı 1S fırın Ga. 

hıblnln ıaşe dairelerine verm § ol • 
dukları ekmek kartı kuponlarını tcv. 
dı ett k rı iT\ l<tıırd n fazla gostere_ 
rek Of sten f•zla un aldıkları ve böy, 
lellkle fazla ekmek çıkararak bun 1 
ları hariçte sattıkları anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan hı:ı ısimlerlnl bildire_ 
ceğlmız. memur ar dıı verllcn bu ku 1 
ponları fırıncıların aösterdlklerl gibi 
kabul ederek bunları saymadan al 
dıklarından vaz felcrınde sulıstimaİ 
yaptıkları anlaısı mıftır. H.ııklarında 

tııkıb.ııt yapılan 18 fırıncı ıunlıırdır: 

Taks"mde lstikUli caddesinde Şev_ 
ki Ferah~ ayni fırında tezgahtar Zı. 
ya Obalı, Taks mae ve Tarlaba!ında 
2 fırın uhlbl N koyelcolay, ,Asmalı. 
mea:ldde Mustafa Şımtck. Yüksek _ 
kaldırımda H n Çakar, ayni fırın. 
da lLıÇI Ali Ç .. kar, Gıılıpdede cadde_ 
ııınde Mec"ud Okul, Topkapıda Mu_ 
hittln Ayırıcı, Galatada Vorgı To!Q _ 
rıdes, Galatada Anesti Nıkolayıdis, 

ayni fırında tezgahtar Lambrogoro, 
Galatada fırıncı Voroı K :abıdiıı, LU 

leclhendek sokııgında Alı <Ferah vej 
ııynl yerde tez.g.llhtar Nurı Yorg. Me_ 
murlar ise: 

Ensar Çintaş, Fehmi Uyanık, M eh 
1 

met !Öz.kal, Süleyman Soylu, Tarık 

~ovyet filosu, Boğazlat 
ontr ux muk vel 

ı - lum - ken · • hah 
2 - B. r Türk Iım Q.In a 

Wn so. u a ı.a<lar entemf' e-: 
S - Boc~ z.ı.u d n ~eçip A 

ln .,· iz osuna ıi ·11 

"Diıtiin U.u limaubnnın A~ 
ma :ır taraf. :!a İsı!J'Jli tat';.. 
rinde So\ et filosmıun H ~al' 
lar n. ~~ uesLıi miilli.b:wı • • 
mcl· Sf'.Jl•ktir. 1936 l\Joııtrt• ( 
ınuk:l\clesi, bir muh3rip t 111( 
gemileri ... 1iı .Boğn.zhır JY ~ocn .. 
sini a.ııcal· J.end..i Ji.rna.ıLırud:ııt 
mahrum. l;nlwası takdiriJe JJl• 
hul t•taiıi~ tir." 

n· ts,·cre gaz i im ı1 ,.;ıı 
mütaleası ın Alınan :r ta.rnfı • 

kabul o unmatlığ101 ' 
matrtıı r. "Joun:uıl ~· Gcı \i' " 

g<•re A far ınul.a\ ·1 ;ı rı b 
n d • · n, ltus tin n ;ı ı J 

Aim! n askeri t:: mfindaıı i ,.., ~ 
ı· k r oln .ığı. bu n:.,.. 

ovyet filosun m lt · 
bir istin t:gah bulan n'llc ~ı ' • 

fırıncılar kuponları tıım olarak ver_ 
diklerlnl ld:lla ederek noksanlığın nr-ticcıde me ele:li ~ nlnız 1 u •. 

Ballı, Salih Yalgı, Melih tılçaytu. 1 
DUn lfadeterı alınan suçlulardan 

memurlar tarafından yapılmış oldu _ 
ğunu bHdlrmtşler, memur ar ise ken 
dilerınln karne ne mıktar 'llerildiycc 
öyle aldıklarını ve kuponlar Uzerln_ 
de hiç bir auliıtimııl yapmadıkları_ 

nı bınaenaleyh fırıncılar tarafından 

aldatıldıklarını ileri slirmilşlerd r. 
Bu entuesan davanın lçyUz.U yıı _ 

kında aydınlanacaktır. __ ................ .,,. __ _ 
Lokan alar a 
ucuz yemek 

---0'---
Daimi encümen bu işi 

halledemedi 

\ nin halletmek \·az \ etimi • lıt • 
İnnncaA-ı, l\ ontreux • rnuk 'rtr· 
• ıi ıancak Tiirkil enin t fsir r 
ıitM>i lf'~i !mnaatinılf' inı· lrf· 
Bu 1s·d~re gnwtı; ine ~''"' uı·· 
ki3 e Bo~ıuilardan :rol '\erst" lı ı ·, 
Ege detı~bıde baluu:ın :Mıh' r 
üsleri bu ı.mnun hıi 'iıl< rnJinf1' 
uğrama.I n Midmizr, J:CÇfflt-i 
nliısaad tmileceki rdır. 

ınn i n on beş brün füıor b t 
Afı ıa askeri sözcüsü hiitiuı 
mesel rm fle'.k ~al.uub orh : 
çıl.."U'.ağım söyl ıııüsti. Faka~ b. 
o:ı bcs gün içln.h> l\.nradı•nıı 1 

- .. . .. .. ~ 
ı
. ~ ;-~ ::::~~-.m .::-: ~ 

lır. .ıno r ne ge.cmi~ dl (:, : 
· • Hatta Wı.fkas)- nııı .ıı- nırr, 

kP.ı;ind", ne a.rkmda Mm:uıl 
Lokantacılar tarafından ılerı ıürü d b. tc ..... ki :.... ı..nu · - c ı ır •ru.n. ~\t .,..~ 

len bazı ltlr.az.lar yuzurulen Belcd ye l ~ Ar~A-- b. ·k~ ,, • I" s" ıY ı•ı . . . er. uu.<lil ır ı on ... ,.. 
D:ıımı Enc.ümcııi lokantalardaki u _ daha ı,~rse SO\') et filolarını•~ 
cuz yemek iglnı tıalledemcmıftır. Bu lakıboCni bu yıl d:ı diı5ünnırl> 
sebeple mesele hakkında bir defa dıı beyhu~ ~·onı na.k olacaktır. 
lktaaat Mudur'luğunce tetk kat ya _ 
pılmaaı ıve alınacak neticeye gore 1 BEHÇ .. r S. t 
hareket edılmosi kararı fmtftır. ...,.... ____ ,.. .... ___ _ 

Türkkuşu kampı 
sona eriyor 

lnönilnde 'R!fılan A,.BrBfilt ve pli _ 
ntircüluk kampı Eyliıl sonunda nl _ 
hayete erccekt r. Kamplara l§tlrak 
eden tıılcbenın yOzdc 90 ı muvaffak 
olacıık derecede yet şmış bulunmak _ 
'tadır. 

---->ıuc------

Ticaret odası kanunu 
MalClm olduğu uz.ere T caret O 

dıu:ı yeni bır Tıcarct Odası kanunu 
projesl huırlamakta idi. Bu maks::ıt. 
la dün yapılan bir l,Çt mada hazırla_ 
nan kanun projesi okunmuıı ve ali_ 
kadarlar tarafından muttefıkan ka -
bul edllmlftlr. Projo yakında Vek.6 _ 
lete gönderilecektir. 

Yardım gör cek çok 
çocuklu aileler listesi 

(devam) 

Güreş müsaba ası 
27 .EylCıl Pazartesi glınU sa t 14 d' 

cJ;I 
Bakırköy HDlkevi spor sıık>rıı.ırı 
Bakırkoy gençleri ile Ka ınıP f' 
gcnçlcrı arasında bir gı.ircıı mı.ısa J 

k.a .. ı yapılacaktır. 

Lastilt hırsızı 6 aya 
mahkum oldu 

Nuri Demirağ fabrikasında çalıt'11 

ıofor ~brah m oğlu Hilmi fabr k•f' 
at otomobil tistlklerını umır ett re, 

~ 
ccg m d ye alarak bunları d t' de 
uttıCjından yakalanmıı ve fi 

~ ncı Asliye ceza mahkemesın ve ' 
rllmışt r. Sorgusunu muteaklp H 1 ' 
mı mahkemece 6 ay hapse mahkOıfl 
edilmiştir • 
.............,. ......... ...,.....,...~ 
ÇOCUKLARIMIZ VARINIMIZDlf'1 

ÇOCUK VURDUN TEMEUDIR 

Ço uk Esirgeme K 
Genel M 

~~~,,,..,.,,,. 

936 ve d ğer .clogu-mlu çocuklara -------------~ 
alt ikinci ııateyı bugün veriyoruz. 

Ü küdar Kaz.aı:ı: 
Gülferl, Anna Anestl, Arife, Melek 

M hriban, Necmiye, Şerife, 

Kad köy Kaz.aaı: 
Em ne Memnune, Satı, Gu um, 

Zehra H kmet, 
Cqıktıış: Jülya, Sultana, Aa me 

Saffet. 
C:.m nönil +<az.ası: 

Fatma, Badem, Vahide, Vıtt*uhl, 

Bodia. 
Fatih Kazası: 
Ayp Tarım, Ayşe, Aaıye, Emine, 

Emine, Feride, Hayriye, Fıkrıye A_ 
kan, Medıha, Rabla, Makbule, Se _ 
her, Şadiye, Saime, Zeynep Hür 
muz, Melek, ismet, Hidayet, 

Beyoğlu Koz.ası: 

Ruk ye Çakmak, Suruı, Sultana, 
Sultan, Sultana Altınbardak, Sal, 
Donna, Kadın, Araksl, Anule, Bahri_ 
ye, Ferdane, Roza, Kcv"r, Vnrvara, 
Şol" Erten. 

Beykoz KBZU1 
Ummf 

Adalar Kazut: 
Ellsavl, 

rrl 

TAKViM 
Jhzır 1 ' 3 GÜN 2G8 A~:_ 

1361 

JF Ramazan Eylül 
14: 

19 

c u "'! 
Gun öğle E ni 

• 11.47 6.03 :Vasati 
6.50 13.06 nsak 

Htor Yı:ıtfo.07 Ez..nt 
12.00 ı 3.11 v ti 
19.02 ~ 

BEDELi 
AB{ıye Ec bl 

O Krı 27db Kr. 
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1
6 Ay'4D0 
8 A t50 
Ay' -

• 
• 

14 o » 

800 " 
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• 
resı 

lin'hı görgüsüne ,zarafet ve lııco
liğmc göre dcği~. 

Karagöz sesıylc Hacıv.rut s i
m biTb ndeıı W.yıki v.eçlı e il l
ra.r....k, kar. z pc 1m bu iki 
mühim şahsıyetine l:l 1 olduk
lan mlimeyyız farkları Hiyıki l 
izafe <'dcrek, y. çası, oyu-

• 
iŞ 

Baltalama suçund".'\n 
kurşuna dizildi 

o 
Bcr 24 (AA) - Al an hll ı 

Opel fabrikaları şçllerinden lklı nln 1 
engelleme hareketleri suçu ile Bres_ 
lav centd:ı n= d m ed 1 1 i bl 
dırmektedır. 

ALMANVADA CA~Ul'ILAR 

n 
intihap .dairelerinde tet
k.iklerd bu!unuyorl r • 

o 
Yaran: A. C. SaraçoJl• 

mm hi ııkkı li · le \ erıle 
oynatılan ~ karagoz oyunwıu 

1 
1
' ~e tloyum olmazdı. 

Bcrne "4 {A.A) - Be ncıen ır 
'men blldlrlld ğinc göre, her kU dit 

Alman olan bir genç k zla i:ıir cr~k 
casusluk suçu ile Beri nde tcvk f e_ 
dılmı lerdlr. 

~. 
l-f 

çı 

eldi 

t }( - L r h.ı.nt- h tn ıma g~l
r.... e- l ı dl' vursam, yüre;'.(ru 

H lrnr ü Okur Y 112a:r, 
Şeyh Fehmi Efcı ler, Katıp 
So.lih r, üsahip Sa.it efendili..: 
gibi liikaren zanf ve nükteci ~a

-roblmış kims a.'"r olurs:.ı oyunun 
l r a.nat ri h lıti -
1 Ş\i ur. 

~ 

/ngilterenin gemi 
ilıtiyacını belirtti 

--o-
Londı n, 21 (A.A.) - Dün. 

lııı• lz Başvekili Ohurchill g ; 
ıin ı nd az:...mi gayrebn saı -
fccl'lmesıııi isteyen bir nutuk 
soylcnuş ve czcÜL.~~e dt)Iniştir J.::ı • 

"Her ne kadar dununda salti.h 
•• 

1 
varsa. vaz yet elfuı ciddi .adae-

rolu l~ahkınd:a bu ımııtlı ve_ e~- 1 dJmelıdir. in.,,~ edilec- k her ge-
~d lı. sa.tlrlan y.ill:dıı an hadi~ m ye 1htiyacımız acıldır. Azami 

Bulrd··- · b <rn: k t . gn) t .sarfetmen:.Z la?.ımd·r. 
ıgımz g ı .a. ·ıır gnzt- ccı- Z:üere ub.şma:k ~ bi rwı. ihti-

lcr;nden b;r ıcy-et lngıitere Vl' yacımız VlU" .. • 
Amcrum.yı gezmeğc gl:ltU. Bu • '"""' ••• 
me3lç.kdaş:lar Turk zafer, ıst k
~l ve ınkı15.bmı başaraniann 

ne:;l ndcrrdn, yanı bugün J>e-1: 
de o kadı:r ;·a..<""Ca genç snyıla
m~r. V ~ 'k ·a ve rnhc:ı 
genç ohn nla ba-aber Tiirl: 
~ ı1,t1l~m mınness.11i · olaırnaz
lar. 

1.tc !ng:lıJ ,,. kendılcr nı zi
yn.re gırlerı Tin~< g-a.zett..---c lcri-
11 n ı ;.ı, nd hık.iki Ti:1rk gc:: c
ı.,.,.nı an.ımı ıhr ve 1lu ın mış
l rın . Bu ha n bize v ı IJır 
y a. ... nresle d :;mm; . 

- .. crede berl« ?'aZ"tıecllC?"l
rıız? o ye soı du. fı'ukat b rz " bn
H ' n Cahıd Y c.ın ihtyaı 
<k ,.ıd:.r, genctır. 

- S~zc en genç ita:f'alı ·gaz te
cileom mm b$; muhaın m zı 
..,on ... rd k, d e CO\'ap v ıd.tr. 
Jı, .ı;.at o ısrar c<lıvoı, d lılr.ınlı 
Tli:: *' g, :ı goımck, t.ını
mait istiyordu. 

H k kat ı 

Stalin Vilki 
·ıe konuştu 
- Ba:; tarafı 1 melde -

kova'dan bildirdiğine göre, ı.ıı. 

Wendcı Wilkte 26 veya 27 EyiOI 

.tar.Uıinde .M osko ııdan ayrı'f:ıca 

l>Öytemtttir. _ 
RUME'N HAR CfVE Nlt>.ZIRI 

Htnterıe göruştıi. 

Bukreş 24 (A.ıA.) - -Romanya 
Başvekıl muıVtnı tr1 cfıel Anto • 
nesıco le H itler oruşmelerının 

seb plerı tıal<kmda ftmdıye lotdar 
gok sı'kı kdumıyet mutnıfazs e • 
dılmektedir. 

HITLER HIRVAT DEVLET RE. 
iSiNi KABUL ETTi 

iSiNi kabuı etmiftır. Hırvat .dev_ 
V>.Vı 24 (A.A.) - Htt1cr

1 
'Hırv. t .ttev 

let re sini kabul etmiştir. HJrvat dev 

l 

r. 
Harp ekonomisi bürosu faatiyete geçiyor 

H.ırp Ekuıı misi Büı 
Bföo harp rası 
den hazırı darda 

Bt t.la b ' a,lann ~-:m da:r ğ-ı fü..mıt-
dc tefü r) royc '\:u fe olnra'k verılmıştir. ync..ı 

yabmcı d- ı in aıı> ci kı .ı.ktısadi va.z'y tk l takh edile- ha"' la"' 
cdı: ve b ca f ) d h P.'.i> k h ~ m te tc elif ed'Je r. daya yor 

Büro T< ı ı .a. ~t: det Attın, <l.V b:l.,_ı::ımlb. Ankarava gelecek ve 
vazı me b 1yac~ır. 

Kö.,lüye puHuk te.vzii .oı::Nız ERLERı nE .MUHAR.e~c:vE 
~ GIRD * Z. ::uı.t V k · uk d ğrtma i : c büyük-eheım- A1oakov~ 24 (A.A.~ - TAJJçu oe 

mi t V )apı pulluk ) 1 40 Ü ~enen Rus enız er<lcrı 'Stamı 
ni <O'f"ÇIIl. tir. ıgr.Attııı 'f ma ·m~ Vfddetlı 'hucum1ar~ 

'Ön" ·· i:cinde hu m:..ktarın arttırılacağı tahmin rttukten .sonra me:kun b•r ye_ 
~-~._.etedir. rı ~Ha1 dmf§lcrdrr. IOUfm•nın kııyı.p 
iaşe işlerinin Dahfüye ye ~ çmesi nıuhtemel ta-rı çok .. mdır. Oç ';Un evvel Sta -

* :bşe işlc.r:"yle blen v liiyct ve beled~yelcr.ın me;3glll ~ tmgrad CCJlhetimde oncm i tepeler ış 
hasebıyle ıa.şc şlcrıınin Dahlliyt. \Tekfile.tine ı.raikıla.cağı hakkında 'IPI cd~ :SOv,ret krt'aıarı muvaffa 
ortada bazı .şayialar dolaşın:ık d!r. _ kiyet-ıerını nrttırarai< 'bırkaç so"ka(iı 

Ankara tüccarları ıkiir hadlerini tesbit ıettiler utmandan temıztemt,ıerc1ır. 
-* Ankara tıı.cirlerı blıg\nı T c1ret Odasında tuplıına.rak her 
f "liiıooann per::: rea kir hadlerinin tesb'rt:im '\'e .alfıkadar ma

kamlara arzedile t kille ıçnbştlmasını karnriaştımu.Jardır. 

·ngiliz 
uça lar• 

Almanyayı yeni
den zi,~ el ettiler 

iman 
ıl 

Bir gemi kafilesine 
hücum .ettiler 

Hollanda sulannda bir 8 muhrip, 1 kr.uvazör, 5 
kafileye d ıakm :edıtdi şıt gem•si batırıldı 

~- -o--

SOVVET T.EBLJG 1 

kova !!4 (AA.) - Sovyet :teb_ 

l~f ıekatde Stal ngl'4ld ıb lges.:nde ç 
.9 n -süren va§lar esnaı:ı da 200!> 

Alman öldurüldu tl ı60) me.ktcc! ~ 

So.k k m :ar.cbelerı ~dete dev;ım ı 
e!1 yor. S lingr.ad n -tı al .b ı 

ge~ nde 'Sovyct uvvetle ı faal ha ~ 
kictlc.rde b h .rım""lar ıve bnzı terak_ 

ıkller 4cay rl et.rn cr.d r. ı 
Moz:dok bolges nde A.hnan b k _ 

ları ve plyade:ıı .bir ı-.rrc;ız:ı başla -1 
:mTJ ac e .pUskitrtu ÜJtiır. 200 <Al_ 

m.a.n öl.dur. 

TA'KVIYE 4<1T'ALARI G'ELDI 

ıt.1oskov.a 24 (A.A.) - Stalmgr.ad 
ceh.enncmıne atılmak ıçuı Volna ~._ 
'Yılarına ktillly.etl mıktzrd yenı 

* 

- Bai .tarafı 1 crı e -

nız del kanlı Türk gazetoc. <le- 1 
gıl, aynı 2::.Un , J. daha a 

enr. haklın, nç memur, gene; 
r;m.r, genç ögrctıncn. genç ikt.ı 

I~ reıa1 son d<ın doğu c phesine 
giiılcrek o atla ?~p,.ınakta o'lan 

Hırvll'!: kuvvetlerinı tcftl!I edecek. 

tir. 

1 

Berlin, 24 (A.A.) - • iman B rlin, 24 (A.A.) - N sredi-
tebliği en: İngi z uçaklan dun len Ahna.n hususi t 1ıgi, Al
~ ~mal -~lınanya kıyı bolge ~an deniza tılarının lz1 nda ile 
s1 ütefiııue.'"rl -W.iiilteiıi yeıieıi!· bpıtZOOrP.: ara::.ımia oır imfiie~c · 
mfilfı.k 'e yangın bombalın at- taru--ruz ederek uç muhr p, bır 

Sovyet krt'aları ,gelmekted r. Ezıcı 1 
kuvveıler.e k.a'"'ı btı ka.dar kahra _ 
manca ı;:ar.fiıfan ınsan!:ar uı:ı goruı_ 

memt§tir, ı 
~~.,;;--· l\::.;:.~;::~L~i j ~ti~ f~ıtj., .. ~Jl t ı 

· sal.çı, ~enç mühendis, ~ne mu-· 
harriı.. müelhf ve al rn ı hı.lam 
e m ge b ~. nm dır. A rmıızı 
tayyare asn hil m !' :An· aı. 

rr uc&kfara. b · p 
ıktısadi ve fenni harikalar yapa 
b 1 y 'ar. Ş mdi nbilı b'ı 
devri; uçak dcvrı başladı. Artı~· 
h r meslek erbabı kendıni bu u-
Ç!lk o"vrine gore bs.l.lrtamag::ı 
mecbnrohnalıdır. Al"tlk b ı ta:;
yal"eCı gıbi 1ler meslek erJ:mhının 

ç. kuvvetli. sıhh:ıtiı, kıt-
ı . lxc kli, anlı, ~sı.r ve fe-

1 olma get1.!k. 
Aı tık hakhulerımi?., memur-

Yun nistanda acllk 
Yalnız Pir:e ilJ.e 

Atinada 110 bin 
çocuk öldü 

--o-
l{udüs, 24 (A.A.) - Londıa.. 

dan bilcU.rild.iğ göre, Ymıan 
Kızılhaçının rt.:ısi Doktor Kapo
dis, Yınwı.iştanuı bugtln, içinde 
bulwlduğu feci gıda s:ı.rt.lann
d n b Urnş ve yahılZ ıki ny 

q u -
:lıktnn ıödü 

• 

Is anya ta b 
---·o·---
Don Juan y·af mda 

Kralhga 11etirilecek 

Bern, 24 (A.A.) - Berncr 
T~eblatt g~~>inin M.adtirl 
muhabiri Gon~ral Iı ranko üe 1s-

m1 artbr. Düşman uçt:udan ay- yardımcı ıkrnvnmı· '\ e beş ta;,ıt 
nı gece D :nima.ııka kıytlu.nna dn gemisi batıl"dı1tla.nnı b.ıdmnek
ta.a.rruz ı':slerdir. H lk ara- tedir. Baş "ı gemi kl ara uğ

c1a kayıplar vı rdır. 10 lngılrz rot1lını tır. 
bomba ıuçagı. <'!~ ·n hnüştur. Bun<lan b Atla:nt' te ve 

Alman savaş m;aldan -4 ey- Antıl deni:ıı cenubuntb har~ 
Mil gcc · .merkezi !:!il e ket yapan Mihver d~tıları 
York JwntlUc,O-U dahi,lıadclci ö- "bopy; kim '75 b..n tonilato tut:n
eınü harp lredefler.ı.nı 'bomb la I :nnda 13 t:ıcnret gemisi ıie bir 

ın'Jı;ıardır. ye\ke.U:ı gami b tmnısb.rdır. 
Lontlra, 21: (A .) - 'lLmı HAF1I..E GlD '1;i ~~RE 

N zırlıgı teblığ"ı: ın..Aş:ı 1 
Dün gece <l,ğır ba u tla 1.onirn, 21 (A.A.~ - Rbytcr 

rnnız şıınal ve __ş.mal batı \1- n::ınsının hav.acılık muharriıi 
many.ayn ve bu arada Flcnsbu~ 5-'aztyor: 
d "zalb üssüne rruzlar yap. Ru y ya ,gitmek üzere yola 
mıslar.dır. c~ n Vt: A tJrtc kn:f "'h<Lluı 

Kıyı rvısıne de .seyreden .gemilerm bilyük ek-
ucaklannuz Hol! da aç k n ıyeti gjdeccltleri limanlar.ı 
da bır duşman kafilosıne t ar varnıışla.rdn·. 
ruz ve Orta büyük'luktc ÜC ~ntl· Bcme - 'Berllne giden iM. Von 
ve 'isabet.ter ikaybetmışlerd:r. Bu t>apen 'Macar devıet naibi amıral 
1tın 1 'Sonunda 1(1 UÇagur.u tiortı tarııfından Budııpeştede loıblll 
ekSlktir. ıedıtmı~ır. 

Ya cı m 
Yüksek m ··hen 

için talebe gö 
Ankara 24 (A.A.) - Btze verilen• 

malCımata gore, maden, ızı:ıbe, makı. 
ne, elektrık ve kimya yUkıek mü _ 

hendlsi yet ştlrılmek ve huni rdan 
hır kısmına mensucat ve kaoıt lhtL 
e< sı yaptırılmak uzere musabaka im_ 

't ı ıl lkt t Vckl • ya ncı 

memleketlere 85 talebe gönderectk _1 
tir. M a lmt ha n;ı ıg l'Ccekle_ 

n11na:s:m:!':i. rhı, 'Tiirkiye Cumhur yeti vat~nd<IJı 'O 

Belediyenin 
bu d ğuç re 

- C:ış ~rafı ı in• ide -

ve ı-ur1< ırkından, 1'7 yaşını bltı mıt 

ve i2S )"ll~ı oeçme-m ş erkek olma _ 

tarı, lise olgunluk dlpfomuı 'lıfmı!!I 
veye bu derecede tahııl görmüı ve · 
lyı ahlak sah hl bulunmaları ve bu_ 
1 §ICI l;wlstalıklarla malCıl olmamnları 

IAz: md r. Bu evsafı hatz tal pler, Arı_ 
ka~ ımaderı t kik ve •ram• Eı _ 

titUaüne ve lstanbul S<!mer Coınk 

{mnbu, e b r iSt a le n ha_ 
)'et :?1 ıBlr ne~ n 1942 tarh ne 

bu yu::cl•n f ynrtar ytık•elmcktedlr. ·~~======~~=== 
M e~el<ı geı;en :ıylr.rdo tekiz lira ık 
gaz saı-feden bir cvl11 bu ay ~irkt.e 

1 
ve~ ğ1 para y rm 1 radarı ylrmı al. 
tı ı ıyı:ı kaı.la~ ,. 1 

B ı tlb::rla ııkamlar ta 

bro..vur hımrlamaktadır. Şu suretle 
1 

ıı a n n ne su "'-'tle kulla_ 
ett c. r tılecektlr. Bu 

1 

Yüksek .Jap:m memur
larım c'dür.Oyorl r 

T 

* Vl§i :?4 - ld!ıbar~ Nazırı Ma 
rlon, FT ~ .~ lerlnln Al1T1aııycıda 

ç:ılıJıır hı ı ,, ne alt olar:ık hü • 
- ::1 le AJma-n Gaulcl. 

r~t: n~a bir anla~maya 
vıırıldı\;ını ~ n rest"'~ ,l;ıi~·rm.ek 
tedlr. 

-Moskov;ı '24 (A.A.) -'Röyter ajan cak Ve çok bu)i\ili 
Gının bir muh:ıbırı lb !diriyor: 1 0)'11Vat:, kt.ır. Anı ı k... k 

Stalin_grad'daki eokak muharebe :ransta ın ılı..,ın hCT \~ 
teri ilddetlı, 1<:anlı ve kıtrmakarı:şık S hadJ. m der ıt • ıa 
dcvı:m etmcktcaır. IEıı ku~Ul< bir ko serbestç ik.ı 't:•ınes:ın ıs ... ) t 

runma tmklnı veren her yerden ıs - milleb, biıyı.ik .ı-l.nıcr n m I l'-
tlfade edilıyor. - l tnu t<enısıl edec kt r. 'E ı. 

M'lllııırltJler, devr tm1§ otoıno ille_ l yeıınız ~erke: 
rin arkasında, yıkıntıların gerıa ne yet tonnn tın T, 

ıve ~zeteoı kulilbe~rlne sığınmakta_ 

!dır. 

ISTALllllGRAD'A 'HAKiM .SIR TEPE 

S.OVYETl.EROE 

,OSXGVa l!.+ (A.A.) - Bu <Sab"3h 
e1'kenden cepheden alınan <t>ır t-el _ 
cr.afa gtre tamdan vç .gün ıevvcl Sta 

ling~ .da hrc h l< m bir tepeyi 

ele ge~ırmlç ıo "'" Ruıı kuvvetleri bu 
muvaffaklyetterını gelışt rlyor1ar. 

VOLGA'DA'KI 'FiLO MU'l>AFILERE 
VA'R'DIM EOjYOR 

Moskova 24 ( A.A.) - Volga üz~ 
rlndeki Filotilla Stalingrad mudafı 
lerine tesirlı surette yardım etmek: 
tedlr. 

OVOR K E tıAKIM BiR T.EPE 
VVETl.ERDE 

24 A ill.) - Ce eden 
ıoelen son ;ıberleı-e göre, &vyetler, 
A nı n~ ı 1fto s enu_ 
bunda önemi bir !tepeden tıır.det _ 

mtı:tcrdlT, A1ma lırrın u lkeslmde 
y;:p't k l;ı rı h ;mı ar pus rtü 1 m ı _ 
tur. 

----~mcı----

Bütün Alm~ı 
milleti 

- Bai tarafı 1 incide -
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'Y - Evet ... Hatta birçok ta-rof-ı geride iki miilii.rn pehlivan otur-

rı :M.ehmet Molladan dtıha iyi- muş onu bekliyordu. Yorgwı 
dır. Mehmot Molla ne kadar kı- yorgwı bu azılı heriflerle ınasıl 
rıcı ve dokticü i.~e Yakactklı Ha boğu§Up meydana hftkim om,.. 
tıan da.hd. manevralı giir"CfiÇidir. ca.ktı. YörUaOiin babası memnun-! 
onun ıc;ın güre.ere ne suretle gi- du. Yalnız onun aklı fikri orta-
°'P çıktığını tetkik ediyooum. dn. üç pehlıvan kalırsa ne ola<!a-

- .Aman oğlum, dikkat etA.. ğı deli. O, likide birde Cazgıra: 
Net.ameli ıbir adanın Penziyor. ._ UsUaı! .. Şu Şahinza.de ile 

- Evet... Netameli. Görti.- Yaka.cıklı Kel Hasan berabere 
yorslUl nasıl kalkıyor alttan.. kalsalar bari .. Çok iyi olıır böy
liep sıgortah... le olursa. Hiç ohnazsa güreş 

Ha.kik.aten Tukacıklı, çok i)i Yörük Ati ile Mehmet Molla a
bir pehlıvandı. Zaten bu, pehli· :rasın:.\a kiaiır... O da Allah ke
va.nL'ınn Yôrilk Aliye nazar.uı r im ... 
dü.5ük olan b'r tarafları vardı: Yöriik Ali ,babasının lreyeca-
0 da yalnız ır..:ğ taraftan güreş- nını goı üyor ve, sfiyledi}dcrini 
ç olm !arıydı. Yörük Ali, iki iiltiyoıdu. Fakat h'ç ses çıkar
taı ı ü ç olduJundan do- rnıyordu. Çalık, Yorugün dü
layı bu her flcre g-alipti. Eğer o şüncelc>..r.ini bildiği için sudan 
da onlar gibi bır tıarnflı giireşc;i cevaplar veriyordu. Bir aralık 
olmuş olsa ıdi, onları ma.ğlfıp et- Çalık oğlunu zorla dcşt'i ve: 
mek Yorük Ali ıç.in ademülim- - Yörük, şunlar bernberc 
kandı R r kere okkaları ağır 1:1- kalsa çok iyi olacak... Mehnwt 
daımlardı Sonra güreşi klasik Molla ile kozunu kolay payla-
111 nı ı<la pek ala bilen pehlivan- ışırsın. .. 
larcı •. 

Mo a Şc pan birçok kPreler 
ii eh ~olıa, Şoparı son znman-
d. ı ı ırt k re a.Jtına almış, 
li urmıı:;U. F ak&t Şopar, bir 
koı vmı bulup kaçı)ordu. Fakat 
er son b:ıstırışınaa Şopar kaça
nı Mehmet Molla, bu sefer 
Çııırc enın tezkuesini vermeğe 
k ı ,. rmı,.t:. Nıtekım de öyle 
old Molla Çmgeneyi paça kus
nal la ru.tı. Ahali bağırıyordu: 

- Haydt Molla!,. 
Çı ı~enen n taraftarları dn 

sı"" l myorlardı: 
il ıyd Şoplr ! .. 

Mollanın gozti karannışt.J. 
Hasmını c ~erinden kavramıştı. 
Şopru . paça kasnağa ve askıya 
gPhrıeınek ıc;ın çırpındı. Nihayet 
ask1~ gcld . Ondan öt~ yüzde 
yiız mağlubiyet idi. Etraftan ba
ğınşlar oldu: 

- Pes et Şoo::ı.r! .• 
- Ulan pes et!.. , 
Şopann pes etmesi doğru idi. 

Çimlrn çok bıçimsiz vaziyette 
su tııstiı yere düsecekti. İnatçı 
Şop<U', son dakika •a ka<br kuı
tlıluruıtı ümidiyle çabaladı Vt!, 

pc>s t-tmedi. Mehmet Molla, niha · 
yı<.<t. hasmını sntüstü yere vur
du Şopru' maglüp olmuştu. Ru 
suıetlc Mehmet Molla da bas
mırı<lı kurtulmuş oldu. 
Gür~, orta.da iki klsiye kal

mıst.J . Bunlar da birbirlcrile ca
navıır gibi boğul}uyordu. 

Mclu ıet Molla, Şopara galip 
g-ı--W ~ie:! ea.!!E~ f,".ilihiyet_ t':!U$1\• 
n, <:mı~ basıp ortadan '(·ekildi. O 
d. \ oruk Alı gibi selfunete var
JllŞ oldu Ş mdi herkes Y .akacık 
lı 1'..cl Hasanla hasmının güre. ... 
rl 11 • goz d kt'iler. 

~nhill7..adc, Yakacıl·h Kel Ha
fi:m gureş'ı cidden seyre değer 
bı. s..ı hnc idı. Her ikisi de usta 
ve- oynak pehlıvc nlardı . Yalın· 
o.klı, Ş.1hinzadenin çok mahir 1 
ve s rp lY.r pehlıvan o'duğunu 1 
b M " ıç n güre.si idare ediyor
u ~ hıil7..ade de hasmının sa- 1 l l 1) ,.. rehlivan olduğunu bil-

~ n o dl:ı güreşi idare edi-
u. Y· n her '.ki taraf da bir 

L. r r l çek n ·yoı- u. Bu se
h.. le h rr 1e!er ve hucunıJar hep 
ll ı.uıılı i. \'<', ~·ne bu scbep-
tı fl'·iı~ uzayoıdu. Meh 
a ?- nll n ~ dı kri ne ~ .. 
lı ( H' n dt Ynkacıklı 
h .ı s cıı" ı i . G37lcnııi Yö-

Yörük Ali, ceY.ıp vermiyoı -
du. Bilakis babasına kızıyordu. 
o, da.Jıa hala eski kafadıs gidi
yordu. Halbuki, Yörük Alı, lıst
üste güıeş yaptığı halde b1lhas
sa Şahin?.ade ile olnn beraberli
ğı .. --ıi hazmedemiyordu. İlle onu 
meydandan çıkarmak istiyor
du. Sonra Yörük, Yaka<'ıklı Kel 
Hasanı da ortadan çıkannak ıs
tiyordu. Çünkü Yör üği.ın Meh· 
met Molla ile kozu yoktur. Ev
velce onun dersıni vermişti. Ça
lık, boyuna söyleniyordu. Yörük 
cevap vorrnıyor .. Babasını lur
ma.k isteniyordu. Paknt Çalık, 
o deı-ece Heri vardı ki, Yöriiğii 
zorla söz söyletmeğe mecbur et
ti. Nihayet Yörük Ali, dayana
madı, cml'ı3P verdi: 

- Ben. böyle istem'ıyorum. 
Ben, Şalünzade ııe Ya.kacıklı 
Kel Hasanı gö?Jüyorum. Asıl 
benim güreşian onlarla. .. Bırak 
berabere kalmasınlar ... Kozumu 
ıııu pay edelim. 

Deyince, Çalık: 
- Utlıa hala şu kafayı değiş

tıirmedin... Başpehlivan olmak 
üzeresm amma, yine işin zor\l· 
na kaçıyorsun ... Nene lazım se
n'm. Sen, bu, gtircşi kazanmuğa 
bak... Sırası geldıı.,ri zaman on
larla da boy ölçüşürsün ! .. 

- Öyle parça narça :;ey iste
mem... Güreş dediğin hasımları 
üstüste bindirerek rrıağlfıp et-
111ektir. Teker teker teeadüfle 
~lv!'.a~ V~"~e!~, peh!!vs-n~~ 
değilclır. Pehlivan ded'ığin hasım 
larını sıra)1a koymalıdır. 

Dedi. 
Çalık, oğlunun aksi tab· atini 

bilcbğ' halde yine durmazdı. Peh 
Iıvanlıkta bir darbı mesel vardı. 
Onu söyledi: 

- Sen, bugün k!ıspetiıni, aya
ğına besmelesiz giymişsin, oğ
lum ... 

Diye elaıy etti. Pehlivanlıkta 
evvelden bu darbı mesel ve, ata 
gözü meşhurdu. Çünkü o vakit
ler herh:an.ei bir pehlivan an'a
ncye tabiydi. V t;' güreş meyda
nına çıkacak olan hır pehlivan 
muhakkıaık abdest alırdı. Ve, 
kl.dpetini sağ ayağından, ayağı
na. ui.verken besmele ile giyer VI! 

ile ihlas bir fatıha okurdu. Ab
dest almadan ve, üç ihlas bir fa. 
tiha okuyup kispetı ayıaı_:'lna giy 
me<len ka2a.ı.-ı dıbinc gelmezdi. 
h;tc bu darbı mesel bundnn 'ile
ri gelmişti. İnsan bfr de bugün-

rl l ~ ·L . I ı... iın düşunces.i 
• .k ti t. ıırlt• top!. nıyor ve, 

ı ac•sını c karım.ı.i!a ve, o
n, yapıp ~". mp maglup et-,---
• ~ r verm1$ti. Hattiı, 

}\, ıırnet • 0lhnın ark dnşlan 
-0 ıunld alay \:dıyrırdu: 

Yorlio-u d ~iiniiyoroun de
ğ 1 ıTu? ••. J<"' kat daha ı)ahinza
u ' r, Y .ı .acıklı kel var. Bun-
1. ıi sıra l:ı. ... Bir de Yörügii 
dı u ı·ı~c·ı vay hal n" ... 

.. H . ••• 1 •t Molla, cevap verırliş-1 
t.: 

r r k o 1 'U"l bir tarafa ... 
. \. l uktedir. v~ gö

n ı. , n ·ticede yıne baş
\ 1.. ..ı 1,: bıtecektir. Siz Şa

we ., beıııberl.ıgıne bakma 
yı ,;... U, n ılsa olmuş oyle ... 
Ş ı ıı.lJ.den n tnJıihi varnuş .. 
\ , ilah, Yörük onu bayılta ba
yılı..; mağlup ed • 

- Bız .aks ni söylemiyoruz. 
Olur mu olur'? .. Fakat ne Şahm
M ~ ı ve. ne de Yaka<"ıkhyı ya
ban · atmamalıdır. Her halele 
or.lardı::n b•ı de ortnd kalacak 
ya! .. 

- Evet, uo !T'll soyhiyorsu
nuz . O.Jdr d, pehl vandıı . Fa
kt! t neticeac he: hangi bır;miz 
m «kkak Yo ilkle kozumuzu 
p'iyıa.şacağız... O, küçük h edf 
ıı } ck:.ı1u vermez adama. .• 

- Orası öyle ... 
Şahin7.a.dcın·n güreşi U?..adıkç:ı.. 

uzavorclu. Yakacıklı Kel H:lf'an, 
galih:yet ümid'ini kesmişti. has
mını ti.r türliı ortadan çıkara
mıy..,.cağıııa kanaat hnsıl etmiş
tı_ Çok aksi bir giireş oluyordu. 
~· h 11....ı.<le de giiı-eı:;..:n bcı aberc. 
~· ltü"tindon korkuyoıd ı. , n:ı 
~ n .:ı ~lin gelır: e ne 
p !U du . uycı Ju ( 

T. lŞ CANK~l 
K. TASARRUF 
HESAPLARI 
2 l.kınciteşrin 

Keşidcsine aynlan 
.lk.nuniyeler: 

1adet1000 Liralık 
1 ,, !500 ,, 

. 2 ,, 260 ,, 
.. 14 " 100 ,, 

10 ,, 50 ,, 
10 " 25 " lv 10 

/sun Resml dairelerin ilan isleri , '1 
~ hakkı,nda mühim bir 

i Tebliğ . 1 
~ -- 1 ~ 

== es , Şimdiye lmdar resmi dairelerin ilanlamnn ıwşrlllf' m:vns--= ıillf' eden nınrkezi İstanbulda Emınım hanındaki (Tiirk Mmı· 1 
§ rif Ormiyeti Resmi ilan t~eri Diirosu Linrlt.ed Şirh--eti) tlsf ıye ~ 
~~w~ ~ 
== ~ 

• 
1 ea 

' Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi f ırçalaynuı 

• • 

il Tical"et kan.ununun 232 nci maddesi mucib'ncc nfahke- 1~ 
menin tasvibine iktiıre.ı etmiş bfr şüreka kararı olmadığından 

~ :filrzurum hanındaki şirketin muamelatla. deva.mı kabil değil· 
~<Er .. Bu sebeple füı~larınızm doğrudan doğruya.: 

~ ~ ' İS'.l'ANBUI. ANKARA OMIDEStNDt: 1 arp vazıye ı Ei!:tc:~&::::D~B~ d 1'AYA JrANTh"DAKİ ~ 
- I~ • ~ - Eiaıı tarafı 1 incide ~ l 

Bugtinün harp.erınde zayıatı 
aı1.tıran birçok b.miller ve se _ 
beplcr vardır: 

ğurmakladır. Bu, çok yıpratıcı_ 
(ur, belki kesin sonuca götüren 
d., yalnız karalaıdn ve denizler_ 
deki dev s.ı.vaşları olnııyacak _ 
tır. 

·----.--.--7..f .;l. '~~Türk Basın Birliği ve or klan Resm~ ~ 
ı:: ilanlar ......• s:;-. .ımıtın,. ~ A) Ateşlı silalıların tekemmii_ 

lü. G) Bu asr.n ateş makinesi 
Dakikaan 1300 mermi atan 

makineli silahlar karşısında say 
gısı?..ca hareket, felaketler do _ 
ğurur. 

gibi, yalııız cephelerde değil, 
cephe derınliklerinde, hatta her 
ınuhaı·ebe alanında, fennin bü _ 
tün kuJn•tine dayanarak, top _ 
r:ıktan, çelik ve betondan fay _ 
dalanmak bile, nıaksad diye ko_ 
şanların saldırır;larına engel te.'? 
kil edemiyor. Tahkim manzume 
lerincle, ll1€:-:klın mahallerde, or_ 
manlıklnrda, sarp dağlardaki 
cenkleşmeler, eriticidir. Husu _ 
sile kış, ne de yapılsa, hayatı 
hırpalar. Haşin tabiatın giiç _ 
liiklerini yenmek, ancak zayiatı 
göze almakla miimkiindür. 

~ l{ömlerUnx."l'Lni rica edni:r.. Simillye kınilar ınnunım bar.ın· ~ 
! :::..: d !::i şirkt.-t-0 ı;ihtıkrilcn ilanl~rın ıla ~rket;imize fe\ tli edilm<'" I 
=:. sinin bihlin'lıll<"si:ni t:n ..;iye e~·lcrlz. ~ B) Gerçi, zırhlı ve motörlü 

vasıtalar, ateşlerle yalanan sa _ 
va§ alanından hedefo yönelişte 
muharibi korul'lar. Ancak, mu_ 
hnrebede ~ üngü kuvvetine da _ 
yanmak hflla mecburidır. Zırhlı 
kiitleler, bir hiicum dalgasını 
dest ekler ve cephe dennlikleri. 
ne dalışı kolaylaştnırlar. Fakat 
tank usulünün hakim olduğu 
y<>rde, çok defa, arkauan gelen 
piyadenin ateşlerle karşılandığı 
görüldü. Nihayet, zırh bir ta _ 
rafı korumakla beraber, bun _ 
druı mahrum olanlar için ezici 
bir tesiri haizdir. 

§ ~ 

ı ~ımmınııınımıııınuımııııummıııınıınıııııınmuıııımomııııınııııııııımnıııınııııaııııııımı~ıımııı rıııırt 

:L:.::, ·:,~:y~;:UA•>b...I 1 _ :,.,~:~!~""Y. ~!~~!i!,~.~~~~>k. bl< 
fonda çok kulhmıhıı ıı.ı h:ıyvan.

1 
tes,riyc atölyesı bııınsı inşaatı knp;-olı z, rC usuhlc ek ıltmcyc konulrlll• ı 

2 - Tırhmııı - Elektrık olçusu, 3 2 - Bu ın at.ın keşif bedeli c309360) lirıı 81 kuru tur. 
Bır crnır - Emmek, r<'kmPk ~ Bır 3 - Eks itme 2 Birıncıtcşı:ln ı942 Cumn {'Ünü saat 15 te Ank· r 

İkinci Cihan Harbinin baş 
döndürücü zayiatını istihfaf et. 
mek isteyenler, 'buhranlı vazi . 
yçtte irade kudreti hakimdir" 
düsturundan . kuvıvet ve ilham 
almaktadırlar. 

edat, 4 - YPrnek y<•ııııen bir" ıılet., Buyuk Evkaf ~•P• rtımnmııdnki Meslc ki \ e teknık ögretim Muste , rl 
5 - Bır ırullet - Ruh, 6 - Pnra. toplan.ıı...ık Vckıllık Eksıltınt•, nrttırn n ve ıh:ıle ko-n syonunda y. pıl c • 11

'' 

sınn oynanan oyun. 7 - Yemek - 4 - Bu inşaata nıt ş<ırtnnmc ve proJeler, cl5 Jırn .. , kuruş r. u 
:Edat - Şaı t edatı, 8 - Agıwın ı.k_ lıııde Vekıllık Lc\•,ızım l\tucl ırHıglinden nlıııabillr. 

C) Ru harbe gelinceye kadar 
silahın tahrip ve imha tesiri, 
menzilile çerçeveli idi. Şimdi, 
muh<idp memleketin ateşten 
masun bir bucağı kalmamıştır. 
Bir kaç saatlik bir bombardı _ 
manda on binlerce gayri muha. 
ribin yere serildiğine şahid o • 
lan harbin yarını çok daha fe_ 
cidir, 

samınd<.tn - Saıın aksi, !l - ış - 5 - Eksıltmt•ye girebılınek için, 
Bıılkonlaı·cJa nı& hur l>ır nehir. :n <ı:11H2•h !ıra 43 kuruşt:-n ib:ıret muvakk:ıt teminntın 24'H •' 

Harpte :r.ayiatın gizlenmesi YUKARIDAN AŞAGIYA 
kııııun hlikumleri daıre ıııde verılır<' 1, 

de propagandanın kudsal bir ö_ 
devidir. Fak::ıl, kat'i neticenin 
çok hem <le pckçok kan paha _ 
sına elde edileceğini olaylar is_ 
bat ediyor. Harp planlarının va. 
zılan, her şeyden önce. bu rea_ 
liteyi derpiş etmek mecburiye _ 
tinde<.lirler. 

1 - Kısanın aksi - Gerı vf•r 
·mt'k, 2 - SPfliif bıı cısıı rı - .Sııri: 1 
yerle maruf oır Ş<~ır. 3 - Oğutul_ l 
m\ış bugday - Bır nevı pasta -
Ednt. 4 - Al:ıturk. musı1<ıcle bır 

beste. 5 - Kofa - Spor musabaka_ I 
sı. 6 - Hnrarctlı. 7 - Hail{? - Kı_ 

şın. yagar - Bır ınny • 8 Şarkta 

b~ En a:a « 150000 liralık benze• i tnş:ıatın teahhut ed Jd gınc ve 
:ıhhudıın ifa oluuduguna d:ıir vcsikn goster lmcsi. 

<'ı ıtı.ılc t.ırıhindcn iiç ı;un ev\ el'"' «wtil guııleorı harıçııı Nı.ıf a V< k•1 • 

D) Cephe gerileri, bugüne ka -----··---------
dar barındırab lirdi. Artık he _ ------ ~ 
def insan kütleleridir. Cepheden RADYO p~·OGRAMI kurtulanlarsa, yersiz ve destek. 
aizdırler. Bu durum, z8.fa dü _ 
şürür, takati tüketir ve devamı 25 EYLUL 1942 
ölümler saçar, · 

E) Motörün fışkırdığı ateş _ !'..SO Program 19.15 :Muaık 
lcrden kurtulmak için panik ka_ 7.32 Vucudlimü _ 19.30 A. Haberleri 
filelerine katılanların insaf sızca zu çalı~tıra _ 19.45 Muzik 
ölüme sürüklendiğini gösteren lım. 20.16 Radyo Oa _ 
vnk'alar vardır. O sebeple, inti. '7.4'0 A. Haberleri zetesi. 
zamla yapılmıyan çekilişler, bir 8.30 Muzik (Pi.) 20.46 Milztk CPL) 
afet t.-n!lıii ~!:r,!;t:~. E;;~ hg.r • 1~ ~ğ:-n.:!1 !'..!}e ~c::::.-11.-.. a 
bin doğru bir istatistiği yapı _ i2.30 Müzl; .. (Pl.) 1 2İ.15 Temsil. 
labilirse, Hinterlanddaki zayia - 12.45 A. Haberleri 22.00 Muzik Rud_ 
tın çok düştindürücü bir mahi - 13.30 Müzik yo Sal-On or_ 

Sinden • lınmış ehliyet ve ıka ının ıbrıız edilmrsı. 

cb Hl42 sene ini' ilit 'l'ıcaret Od,ı.,ından ves k. alınını olın. 

6 - lstcklilerın, tekl'f mc>ktupl:ırını jh:ıle ı::unu ol.ın 2/1. T< ... 
Cumo gıınu s.ıal 14 e kadar konıısyon a \er ınlş veya gbnrirrrnış ol 1 

lfızımdır. 

J'osıada vukubulacak 
hır vUüyetimi.z - Nihayet. 9 - Lok 1 ::::::::::::========::::::==:=:::_ =:-::_:-:=::::::::::::=======::.-
nıan rııhu - Bnbıının kız kardeşı. iLK QRT A _ LfSE C;QE!!Z::z!:',.: 

Kız 
Erkek 

Aıl -1 "' Yatıh 
Yatısız 

Tnlebe koydı kin he guıı mür, coat edil b ı r. 

ŞEH7.ADEBAŞI , POLiS KARAKOLU Al=ıl< ASI 
lfllliı."D!:ıı:IEIC!!z:!m::&llB'liı211 Tel efor.: 22r. 34 

YATlLI y 
,!:lRl<Iı~~ e 
iLK - ORTA - LiSE 

• 
1 o YATISIZ 

- • _Kl7: 
T:ıkalmde Sıraı;crvılcr 86 

Hususıyet.lcrı. Yabancı dLller öğreiimıne Ötll m \'ermek, t. ldıL ı 

sıhhnt ve ınzıbaule yakından ılcılenmektir. Tel: 4 ı ı. 9 ~ 
yet alacağı meydandadır. 18.00 Proğram kestr::ısı. 

F) Cephe faaliyetini y~at • ıs.os Muılk 22.so A. Hnbcrk-ri ~asa:Eıe;ı:::=llill!l~:Eiır;:;::m::ıa:ıcı:z~:::z;:;~aia:ı~c'JT:_,..;,..;-';::;' 
mak kaygusu, hele kendi yuğile 18.45 Miızik (Pi.) 22.50 Kapanış. lstanbul Fenn"ı Mezbahasınan 
l{avrulamıyan memleketlerde,=============== ==============:::::ı:= ı i 

kemiren bir geçim durumu do - rr D r.lbrahim Denker ~ 1 z A y İ 
kü pehlivanlara bnkıyor. Bun- Balıklı Hastanesj Dahiliye Mü- ı 931 - 938 ders yılında K.on;yn ll_ ! 
larda ne an'ane ve ne de adat teha:;sısı. Her gün saat 16 ten &eGi dokuzuncu smıfından alınış ol 1 
kfalmıştır. Sırası gelmişken ya- sonra Bey~lu - Ağacamii, So- dugum tasdiknamemi zayi ettın ı. 
zayım: Geçen akşam Ramazan k.ızağacı cadde6i Çöplükçeşııe Yenisini &lacagımdıın eskısının bük_ 'ı 
münasebetiyle direkler -aırasma sokak No. ıa. Telefon: 42468. mü yoktur. 
çıktım. Orada eski Rıı.mazanla- liln••••••••••a~ vu&uf=' AK&U 

Veteriner heyetinin kontrolıl ı:ıltında, kesilen ekstra koyun 'r 
sığır etlerinden yapılan ve altı ay Şehremanetı soğuk hn' 

depolarında muhafaza edilen 

D DOG 
rı adet edlııerek Rl:amazaıı gH- ===========!::=============================== 1 reşleri tef'\ip etmişler ... tki gece p .. !:m_ ... _._._~ .. !IZ!lmm:ı-1:.--am-.ıı Sucuklarını her mezeci ve bakkallardan arayınız. 

1 

üstüste güreş seyretmeğe git- D 1 D • J • A 1 Sucuklanmız lSTANBUL BF.I.W1YES1 harici imal ed ıcı 
tını. Y~ğlı güreş yaı>ır,orlar SÖZ·, ev et cmıryo ları ılanları bilfımum sucukların h<'l' cihetçe fovkindedır. 
de ... Bir kere yaglı g'Ul"eş yap- •mEmCllll Eminönü Taş~:ı!~r No. 4 T}~I'.. : 20558 m~:ısG-.:P-. 
bklnn yer, bir medrese bozması •A •es *" -
nral.ık yeridir. Daha çaprazı top~ Görülen lüzum Ü.Zerine 25/9/942 tal'ihll Cumn ıilnündt!n itibaren af::ıgıda_ 
lamadan seyircilerin içine dü ki Banliyö katarhırı hiz:ılarmdıı. yazılı olan istasyonlar arasında i~eniye 
şüyor pehliRuılar... <~tt:r. Aı-zu edenlerin istasyonlardan izahat alabılocekleri ilan olunur. -

(Arkası var) _ •10349> 
Tren No. su 

24 
29 
22 
26 
32 
34 
44 
46 
52 
27 
Sl 
3-7 
39 
49 
51 
55 

ist:ınbu1 - K. Çekmeee 
K. Çekmece - lııtanbul 

Y~lköy - K. Çekrıttıee 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

, > 
, > 
> , 

J5.... ~~ - ~Ukôy 
> > 
> > 

• ) 

• > 
ı. ) , > -

.Silivri Mal Müdürlllğünden 
·- otuz ıün tçlnde ikmal edihnek üzere Silivri Hükfü;.ct kooağınırı 
bodrum knt duvarlarında ve dfğer aksammda yap.ılac:tk tamfrai ile mnl 
Müdürlüğü odalarında yapılncak sabit dolap ve kişenin keşif bedelı 
d•Ul6,20~ liradan iburet olup 21/ 9/942 illnhiıaden itibaren 15 gı.ln müddet 
le açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin % 7,5 teminat akc:eieriie bt'.ra: 
üer buna benzer «1500• liralık yapı ili yaptığına dair Jstlmbul Villıyetin 
den olmmış tasdikli ehliyet vesikası ile birlık1e 6/ J0/942 tarihine musadif 
Salı günü saat 15 de Silivri Malmbdüıiüğünde müteşekkil Komisyona ke 
sif ve şeraiti öğrenmek \iı~e de daha evvel Silh•ri Malmticlurlüiüne 'mu -
r:ıcaatı:m ilôn olunur. «10320> -

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden~ 
Atıagıda isımlt:ı i yazılı 5,ıbaylrı.rın t cele şubemize rnurnca::ıtlr •• 

takdırdl' haklaıında knnunl takib.ıt ~ pılncağı ılföı olunur. ~1238 4J O 
Piyode bınbaşı Şahın oglu Nevzat CU\cn 321_527 
Top. T(.'111. Yah) a og}u Adıl Soyer. 50463. 
Pıyadc Tı:nı. Cafer 49222 

J > Hm.eyin oğlu Hasbi Karahasan 502:13 
> > Remzi oğ. Mahmut Pirinç '!9405 

Harp Sanayi Bnb. Remzi Öztekin 330_B_53 
Yd. Piyade Tgm. Halit Arıoglu 45828 .-

-------'------------=----------------~----~ _ .. 

1 

... 
TÜRKiYE CÜMHURIYEll 

ZİRAAT BANKASI 
J{.unılq tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 1.'ürk nrııs' 

Şube ve Ajans adedi: 265 

•Zirai ve icıı.ıi her türlü banka muameleleri 
Para biriktirenlere 2&800 lira ikramiye veriyor 

-

d9 
-r- Ziraat Banlaısmda kumbaralı re kumbarasız tasarruf hes:ıplat.ıP "' 
en az 50 lira:n bUhınanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaJıdıl 
pıt.na göre ikrıımiye dağıtılacaktır. 

VniJversite ~relıtörlühllnde.n ~.,... ,, ... LfNlak...,. u..1 100
....,. 

fi" ' • - ...... - • • '11 Univerciteye kabu1 edil~ek Uılebeden tıp tahsili ıç;. ~caat 4 e • • a.- • MI • 
eC!enlcr c:600>ü, ecuıcılar c80> ni, dişçiler c:GO> ı ceçlıği takdirde fızık. • • - - ,. 8 a- a 1 
lümyn, ve biyolojiden, kimya miihcndlsliğ"ı için mürar~:ıt f'denh>r de •~ d ~ DIKKATc BesaplarmdakJ pa alar bir sene içıuue 50 lira an 
«100> ü nştığı halde fizik, kimya, ve mntemntiktrn y:l7.ılı imtihana ı.'ıbı ı °' 20 4 -• ~ • ı ril el&t· dr·mniwenlere ikram ive çıktığı ta1t lırde ıo ~a ...... sıy e w ec 
tutulacaklardır. .,..,.. . ...., " ._ 

• __,_, __ -~- dö!'t <kıta u Hart, ıı s--. n ... 
lslıakrı ı.kı d<:fn iftihar listesine l!e\ıı ·ş ol. nlrır imt..hon ,z alınnl:ak_ u.c - ~ 

tır. ır11tihanırr Fen Fakuıt~:;indc 20/llirincı Teşrin/942 ıarıwnue yapıla _ ı1ıE~mrmıui·ı~,;~·e~llisİBirm. s:Jioilicilıli'manmunmr.itaribm~lelinnitı·maema~m•••aı.••~ caktır ~ '~ 
t' '1 1>-rın ı.ı; '~ırhıcı Tr rin/942 nk a"l"lın:ı luıct:ır ~ "Fr.kiilleslrı< Sah:bi: A. Cem:ılcddin Sar:ıçoglu; Neşriyat Müdürü: M. Sııml t(ll: ııJ 

c' OC 7> 1 o .. ı ldıgı ver: ( H. Bekir Gun;oylar v A. Cemalcdı!ın Sarıırt> tu Ml1tl' n 


