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insanlık 
"azifesi Onuncu Dil Bayramımız 

Yurdunhertara/ında büyük ve 
candan tezahüratla kutlandı 

A llglo Sakson alemi harbi 
lıı b· kaçıruıması kabil olr.u

" k~ afet ve fena !ık gibi an
"1a er ve. boğuşma safh~sı 
~,,; ~ ermez yaraları tamir 
,,.. !,{·· ıtndıdcn dfü;ünm!.'kte
"'ta~ı U•adelı:nin doğurduğu 
il ııa;, atın dın<lirilmesinde es -
de ,r:,1:2_ veya dost milletler 

Dil Kurumu üyeleri Ebedi Şef Atatürkün 
manevi huzurunda hürmetle eğildiler 

~ Sıkıııt:;nıracaktır. Ankara 26 (A.A.J - Birinci 
•\Uıı, A. ve mahrumiyet çeken Dil Kurultayının acılması ve dil 
~alttı Yıııpanın imdıdına ko- devriminin başlamcsı tarihi o _ 
wıı 1ıo 1 r. Sulh zamanlanm'la lan 26 Eylı1! 1932 nin onuncu yıl 
~!.anın VaJtit varken, harbe h~- ı-------------

dönümü dol::ıyısile bugün. saat j 
10.30 da ba§ta Maarıf Vekıli ve 
Türk Dil Kurumu Ba.~kanı Ha _ 
san Ali Yücel olduğu halde bü_ 
tün dil kurumu mensupl~n ebe
di Şef Atatürk'ün muvakkat 
kabrini ziyaret etmişlerdir. 

zurunda tazim v:ıkfesini yap _ 
mıs ve muvakkat kabre Türk 
Dil Kurumu adına bir çelenk 
koymuştur.· 

Kurumu ı;ekreteri İbrahim Ne~ 
mi -Dilmen Ankara radyosund1 
bir söylev vermiştir. 

~t•un'.lllıarun ve :Milletler Ce- Va n d e 1 
ıo..llite~ıı umumi, mti§rerek 
... ""'lt be.; 'ttiefhumlarına fazla i-
~ Ji;2ernenin acısını ve za- V •. 1 k İ 
~•t~ bumundaıı fazla çekS Ulunan Anglo Saksoıı 

!tk v tıasıı olsa bir gün bite-
\ ı~ sulJıa bağlanacak olan Sovyetlerle ikiL..:i 
~liık sonrası için şimdiden • • 

~lrıı4 Yapmaktadır. cephe JŞiDJ 
ııı •. tlefkı 18 savaşını kazanan k 
."l.latQı er, sulhu kaı.a:ı:ama- onuştu 
~~tr t '-'e sağlam, müşte-rek -ır--
\ ltıaı-ı · esaslar"d. dayanama- Moskova 26 (A.A.) - :M. Wil 

Hey'et, Dil devriminin büyük 
yapıcısı Atatürk'ün manevi hu_ 

Kurum genel sekrnter'inin 
söylevi 

Ankara, 26 (A.A.) - Onun
cu dil bayramı dolayısile bu
gün saat 19.45 de Türk Dil 

··········--···---.. ··-···· ... ········•······· ·-· ... ----.......• I \ 

arbaros 
------.. !------

4Q4 yıl evvel bugün 
Preveze zaferini kazanmıştı 

>. l{ıeı:e ViiJson ile Loıd Corc kic, yabancı basına verdiği ya 
i':"lfel\ı aııso anasında Dörtler zılı deme~te, M. Stalinle garı.iş_ r llıe l!t;Jannda pek çok tezat. tük ten sonr:ı ibnci cephmin 
ııı,h,ir :!1.!':a. çıktığı i~n sürek- derh:ıl acılması lüzumıına tabi 
"'l(a Ilı Yışnı temellerini kur - olduğunu söylemiş, gelecek yaz 
, Uiıny Uva.ffak olamaınışlaı·dı. çok geç kalınmış olacak, demiş_ 
~ 1 hu aya pek pahalıya m.ıl tir. Bugün büyük Türk amiralı Barbaros. Hayretti1.dıür .. ı:'.rdeve-
~ğı tecrübelerde" fayda- Nevyork, 26 (A.A.) _ Nev- .zede ·kazandığı büyük deniz oovaşının 4g4 cü yı onumu ür. 

"il<! Ve hiarp sonrası ıdn york Times gazetesi başmakale : Bugün ve bu gece Türk milleti en büyiık, en kahra-
'' Piıı. e.n .t~.tb'Jıat hazırlıl<lan- sinde '.\f. Vandel \'ilkinin Sta- iman, en fedakar evlallanndaıı biı<i olan Barbarosun adını a
n ~lrUgı TQymis gazetesı- lingraddaki mütlıi~ muharebe r'1~ ve bu eş.snz zaferi bir lıı;,re daha kutlayacaktır. 

'lıı,~lrıı' Yazılarile aruk açı~a en hararetli safhasındayken : Bu münasebetle Bcşiktaştak!i Barbara.o; Hayrettin Paşa. 
''lıd?ş. ol!Ol,!:tadır. ı::talin ile ·ki s~at yaptığı mü - itürbesl önünde gündüz ve gece merasim yıa,pıla •ak ve şehri-

~d•kt <hı hll;"bi sulhteıı ayu an zakere esnasında. hiç :ıüphesız :miz halkevlerinde büyük Tiırk aın:ıralinin ruliz hatırasını ta-
"ll Uzun L'r>Uz malüm değild'r. Rus efkarı umum'ıyesini şiddet ~·tiretm. ek ıçi.ıı büyük törenler yapılaeak, söylevler verile-

li ca b;r devre olmak ih- (So•u Sa. a Sü. 5 tel ,.,= I 
!(ırR'llo. Ç<>ktur. Esasen şımdiden , ----"----------! 'ı••••••••••••••• -=• •••••••••-··---• ..... •• .. ••••••••• ... ••••••••• 
'lıı ton °Ian Avrnp:ılı bu zama.

lıı· Unda da.ha ıxıl"'3Jl ola
/ aı ~ D ü n k ü telgraflar 

!(un ı z Atinada yüz bin 
'ııu h<:lık ve sefaletten öl -

i ~tuıı a~er vermiyor mııy -
~,bul an;standa azami h~d. 

1 ijck an bu n s lıctin fıa~k a 
llıiıı, etlerde çok az olduğ1!nu 

~ "lıır et;nek içm hiç bir ecbep 
J,_ · Faraza h'eaı e Polnn

\o~ -...ı·1rı u· ' · 
~orın !:l'ad:klan m.ı;l:beller 

Yeni Alman 
Komutanı 

Sovyel - Alman harbi 
""""-""-""'""'VV'VVVVVVVVVVVV"'°""""' 

--·---
Hır11at lideri 

Maçelli yola getir
mek isliyor 

Stalingrad dayanıyor 
Alman ve İtalyan torpidoları 

-o-- Hazer denizine • 
geçmış 

Londra 26 (A.A.) - Londraki Vu 
Berl!ın, 26 (A.A.) - Alm:ın 

goslav kaynaklarına oeten haberl,re orduları başkumandanhğının teb 
göre, Balkanlarda yeni Alman ko ~ li,y· 

L .. h •·· ;z b' 1 bı 

mında ve '11crek üzerinde Al • 
man ve ıınüttefik kıtaları, hava 
ordusunun müessir yardımı ile 

(Sonu Sa. 3 SU. 7 de) mutanı general .o r un agre ı 2 .... I~asyıanın şimali garbi kıs 
yareti müncısebetııe Hırvat kOylü par ___ _;_ __ ..:.._ _ __;;_ ________________ _ 

(Sonu Sa. 3 Sü 4 te) 

Sovyet 
Rusya 

Harp sonu.oda da 
müttefiklerile 

beraber 

Nevyork, 26 (A.A.) - Mat
buata hitııp ıeden bir mesajın
da Sovyetıer B~fiğin.in Ameri
ka setıri Lit,'1nof, Sovyetler Bir 
liğinin dünyanın müstakbel ya
pılışı ve bütün menıleketlerde 
şahsi hakların muhafazası için 
mütt.efiklerle yüzde yüz nisbe
tinde ~şbirliği yapacağını bildir 
miştir. 

Litvinofa göre, demokrat ga
zetedforinin ı:n mühim vazifesi 
harp sonrası dimyasının kuru
luşu hakkında Rusyıamn iyi ni
yetler b<'sled'iğme dair yapılan 
propagı;ındanın · zeh<rli tesirlcri
le mücadele etmektir. 

Hariciye 
Nazırı Eden 

Stalingradın 
müdafaasını 

hararetle övüyor 
-ır---

Loo.dııa, 26 (A.A.) - Dün 
Lcamingtaıı.da l:ııir nutuk söyli
yen har'iciye ııa.zırı Eden, şöyle 
demi~: 

Son günlerde Rusyaya varan 

lı; ~ k ektıe old~kl· n znlfırıı-
4, !\\ a•t r büyük \'e fecidir 
~' ıı:;;anıarın mtittefikleti o
lıı Yit Ya:ııar b le bundan şi
~ 1 lııan eirnişle:r ve Ldı bt:ında 
\ 1011 b talyan kızılhaçı iıl·m -
t şieıdu durumu prote.• to ey
~ ı Ve tr. Binaenllcyh lng'J. 
t•ıı.ı .ı\ınerika lmrptcn som'\ 
~ "1 ltıtt~ 1 besleme!< ıçin §iınC.i
ıı' ~to•~'assal ve, tcferriıatiylc 
'-'lt·; f,1arn tesb.t ctmi~lerd.r. 
ılr 1 oızzat 1n~·ı1tcre için bile 

tisinin bcıffıea 60 üyesi tevkif edil 

rrıiştlr. 

(Sonu Sa. 3 Sü. 3 te) 

kafile şiınd!iye kadar Büyük 

Vı R •b t Britanyadaıı ve Amerikadan On l en roı n bir tek seyahatte hiç bir zaman r nakledilmemiş derecede önemli 

•Ş• l . b 
~ v <onııtefil ıhdas edilme-

• 'rı ~t bu heyetin vazifesi e
r• oı~ urul:nuş ve i~e ba,,J:ı -
h~ . t "Avrupayı iaşe Ame
'. t '" e "l:iliz biiyi.ik komitesi,. 
, "ı:ıı·. ~alıı:m ktır. 
• iz ınuı r . • .d 
~ e, Ilı.. ı.ı, uzal<ar cen eye 
b ı &u ucadclc b ter b;tmez u
b iı1 t 1~ın ~ı çol< mümkün olan 

~"~i <ıl devresi, harpten su!
\;,~ bti. ş zamanı olacaktır. Bü-
1,; • •hind fasıla sıru,ında 1939 
/ lhick, muvazene . haline 
t~ :ııı,;;rk dokunulabılece;!inı 
~ Ynya e bir hnyalcl;r. Ve bu 
~ ~'1.ı:rıı 1nanarak harp iç:nde 
1~~ "e~ş olan iktısat mokine -
;"q}t. na, e~rnck büyük bir ha· 
~ ~ibi •lak:s, bu makine oldu
~ ~ll!tii rnuhafaza edilmelidir. 
İıı~ııı '1t: 'neak bu sayede Avru
~!·ı~ u }rp fela~.etine istila °"..e 
li ·eriııl~ayan bolgelerı, bu böl 
~~· l'ltı ." 'ı durum diizeltilebi
ı. ~!(.ıı;e de yardım biitün hü-

•ar31, r,~~ esk· muharip veya 
~_'\ın~;. ır borcudur. 
~aın;11kaıı1ar da bu bahiste 

e İngilizlerle fik•ir be -
~ ......... __ _ 
hki Ramazan J 

1 
o~~i 1 l S Yazan J 

t ~htar AJus > 
, lı>(j > 

n 3 nco sayfada~ 

rab.:rli.~i halindedirlcı'. Aynca -------·------ harp malzeınesi ileslim etmiş-
ycm dünya mahfilleri şu kaua- tir. 
ati de ikri sürüyoılar ki. harp Üçlü paktın yıldönümü münasebetile Ara,sı.nda bir ~ok uçak, tank, 
sonrası Avrupasını beslıyebil- radyoda bir nutuk verdi top ve her ne,•i :miihimmat ve 
mck için, ş'mdıye kadtı.r kendi- iaşe bulunan bu mal?emenin 
ler'ınden pok az bar,edilmiş o- Berlin 26 (A.A.) - Üçlü pakıl riciye nazırı M. Von Rıbbentrop yerine varması büyük bir mu -
ıan, yeni icat ve k ·iflerden de tın yıldönümü münasebetile rad Alman milleti ve hükı'.ımcti n~ -1 '4ırfakıyettir. 
çok faydalanabilinir. . Bilhassa =y;;o;;,d;;a;,;b;;;ir;,,,;;n;;;u;;;tu;;;k~v,,;e;;;r;;;en~Alm==a,,;n==h=a=ı=====( s=o=n=u=S=a.=s =s=u=. =4=tc='=======(=S=o=n u=S=a=. =s=s=u=·=6=te=)= 
yl'rıd usullerle kurutuımuş gıda
iarc<an bu yolda ~ok şeyler bck
lcıımcktedir. Unutmamak ıcap 
eder kı, denizaltı harbi, gemi 
tonajı bakımından sıin.~trlı jjır 
vaz:yet yaratm<'.kban hali de -
ğild'r. Bol buğday ve eızak 
nakli birdenbire akla geldi?,, 
kadar mümkün olabilmek ıçin 
icap eden '<asıtalara malik o
lıınmıyalfüir. İşte o müşkül run
Jarda bu tonaj noksanlığ; tek -
sif edihniş veya kurutulmuş gı
dalar göndermekle bir derece
ye kadar kıarşılanmış olabilir. 

Harbi kovalıyacak ilk devre- , 
lerde Avrupanın maddeten v~ 
yiyecek bakımından düşebilo- ı 
ce;1i çok ağır ~~ ac}klı h.aftıı (;. 
nüııc geçmek ıçın her 'ıhtima!i·I 
gözönüı.de tutan doerin incı:Jc. 
mclcre ve tcı;.kilata giri~ilmi$ J 
elması An;:lo s~.kson zıhniyeti-

1 
ni ve alıliik telii.kki@l;ni a~ıkç.ı• ı 

göste>mcğe ldi.fidir. ı 
Muharebe mcydanınd·a mert

çe boğu~ma, fakat sonra utı
rapların üstüne f«'fkatlc e{.i: 1 
me ... Bu fiiliyat karşısında 
doktor (Giıbcls) i.n gfıyıa Iım-p 
sonumla iki ile altı yaş :ırasın
daki bütiin Almaıı çocu.klaı·ınm 
ana kucağından ·alınarak başka 
memkketlerck yiroı'i be§ y•~ia 
rm" ı;eıınceye kadar u:,.b'ye e· 
dilcccklcri hakltı »d1J .. i i di.ı.ı 
in ııı J\'n..kta uyuf-~ı• ':'lk bı 
ın .:1alJnf1 b~ . .;ka ne nlal)ilir! 

- l I·;. 'I .'ARı\II -

"Ayine.ıı iştir kiş;mn lafa ba.lölınaz ... " 

\ 

- Ha n~ü , n, kömür işinden yüzümün akıle çıkacağa benziyorum! 
l 

-
iDARE YERİ 

Nuruosmaniye: No. 17 

Telgraf: Yeni Sabah İstanbul 

Telefon : 20795 

Her Yerde 5 Kuruc 
• 

Türk ve Alman 
angirlikleri • 

cı 

Hakka vo ahlaka dayanmıyan kuvvet devam etm~ 
Hiç bir milletin hürriyet ve istiklal hakkı sonuna 
kadar gasbolunamaz. Akıbet adalet tecelli eder 

Yazan : SUPHI NURi ILERl 

E cdadımız İstanbulu ve 
Rumelini alıp ta Viya -

ıta kapılarına kadar dayandık.
ları vak'it Rumlar, Bulgarlar. 
Sırplar, Arnavutlar, Romenler, 
Macarlar ve sair milletler, iş
gal edilen öz yurtlarında esir 
gibi yaşıyorl:ırdı. Toprak n 

vam etti. :Memlekette yollar, 
köprüer, hanlar, camiler yapıl
dı. Kimsenin diline, dhı'ine, mu
kaddes:ıtına, vicdanına, hakkı -
na, mcnfüatine dokunmadık. 
Bilakis Hırlştiyanlara pe:, iyi 
muamele ettik. 

(Sonu Sa. 3 S. ı. 2 do:) 

mahsul papasların, nrcnslerin -------------
ve dercbeyieıin malı ve hal:l:t 
idi. Ahali i~e demirbaş hay
vaıılar g'ibi kullanılıyordu. 

Fakat eski Osmanlı im para -
torluğunun adil kanun ve mah
kemeleri, münsif idaı esi, pat
rikhaneye vermiş olduğu imt:i
ya!'lar sayesinde Hıristiyanlar 
hlımı.en ekt!ikleri toprakların ve 
elde ettikleri mahsulleıfa sahi
bi oluverdiler. 

Y.ani biz Türkler fetih, işgal 1 

ve ilhak ettiğimiz yerlerin Hı- 1 
ristiyan ahalisine pek iyi bak- ' 
tık. Hatta bunlar Türk ve İs -
liLmlardan daha iyi muamele 
gördüler. Çünkü askere git
mekle mükellef değillerdi. 

Bu hal, asırlarca böyle de-

Bomba 

~ariciye 
Vekilimiz 

i • 

1 ikinci bir anı eli-• 
ynt geçirdi 1 

Ankara 26 (A.A.) - Harlclyel 
Vekili Numan "ltcnemenc 1 ogıu·ya 

profesör Snverbruch tal"afından 

birincinin mlitemmimı olnı.'lk GzeJ 
re buaün ö!)leden evvel kınci bır 

ameliyat d.:ıha yapı!mıttır. 

Hastanın sıhhi durumu iyidir. 

\.. __ ..) 

davası 
-~~-----a--------

Temyiz mahkemesi tetkikatın du
ruşmasız yapılmasına karar veroi 

Ankara, 25 (Yeni Sabahın 
hususi muh<ı birinden telefon
la) - Atatürk bulvarınd, Al
man büyiik elcoisi Fon Papene 
karşı yapılan suikast maznunln 
nrun vıçıilen hükmü teıny,z et
meleri üzerine, bugün Temyiz 
Birinci Ceza daires'nde mlira
faıa yaµılacaktı. 

Birinci cezanın salonu. saba
hın ilk saatlerinden iCıbarcp 
yerli, yabancı ajans ve basın 
mensupları ve meraklılar tara
fından dolmuştu. 

Saat tam 9,15 de, baRta I'E'ls 
Halil Özyürek olmak üzere hfı-

Mahr 

kimler heyeti saıOn:ı ı,~ rdi \'e 
yerlerini aldı. Bir3z sonm müd 
dciumumi de gelerek yeriıj al
dı. 

Ceı.:.~ a~ılmıştı. R:cis müb:ışı
re, maznunları çağırnıas1n1 ::ıOy 
Jetli. Mübaşir bor kac kere, 
"S:ileyman ! Abdürrahman ! Pav 
lof! 1{ornilof !., diye hağırdı i
se de ccvc.p veren olmadı. 

Mialıkeme reisi Halil Özyü -
rck ııı.Lidclciun1umi}~ dönC'rek, 
.. ce2a mahkernelerfi usulü kanu· 
numın 118 inci maddesine gö -
ıe, ağır cezaya müteallik hii-

(Sonu Sa. 3 Sü 6 da) 

------91!111!1~-----

Memurlara, müesseselere ve 
halka yapılacak olan oü.un 
ve kömür tevziatı için yeni 

esaslar hazırlandı 
------~ .. ,---~--~ 

İhtiyaç sahipleri. en geç Birinci 
Teşrinin onuna kadar ihtiyaç

larını Ofise bildirecekler 
M•hrukat Ofisi tarafından mlies _ temin edecektir. Fırınlarla han vo 

•eselere ve halka yapılacak olan o -
dun ve kömür tevziatı hakkında vı .. 
IAyetçe bazı esaslar kabul edilmiş ve 
bir talimatname hazırlanmıştır. BıJ 

talimatnameye göre resmi dairelerle 
müesseseler Ofisce hazıl'lanan bir 

numaralı nümuneye göre (bu nümu_ 
neleri muhtevı kilığıtlar Ofla tarafın_ 

dan verilecektir) odun ve kömür ih ... 
tlyaçları miktarını Tefrinicvvclin o .. 
nuna kadar Ofiıe blldlreeeklerdir. 
Bu P§in ikmalini müteakıp her daire 
veya müessese evvelA serbest plya _ 
ıadan mUbayaatta bulunmak için bir 
münakasa ilin edecektir. Neticede a_ 
lacaöı odun ve kömür bedclı Ofisce 
yapılacak tevziat fiyatına müsavı ge_ 
lir veya daha aşağı düıerse müba _ 
yaayı serbest piyasadan yapacaktır. 

Şayet bu suretle mahrukat tedariki_ 
ne lmkSn o•maısa o daire veya mi.i_ı 
esseae Ofisle temas ederek bu lht·i·ya 
eı verilecek mUıterek karara gore 

h.:ımamcılara gelince; Bu cibi mli _ 
eş.sese sahipleri mı.ıhtaç oldukları 

mahrukat miktarını menıup olduk 
ları Cemiyet Merkezine ya:.ı:ilcaklar 
dır. Bu cemiyetlerin idare hcy'eılcri 

muhlelıf yerftrdcn yine 10 blrıncı 
te§rine kadnr Ofise birer liste ile ıh .. 
ll)-.1çlarını blldireeeklerdir. 

lst~nbuı Valiliğinden: 
lstanbuı Mahrukat Of.si odun ve 

könıürlerinı a,aö:da yazılı esaslar 
datıllinde tevzi ed .. cektır: 

1 - Resınt daireler ve müesses~ _ 
ler: 

A) RcamT d.iııireler ve müe:a'!sc.lcr 
odun ve odun ;c:ömürü ihtiyaçlarını 

Of itten •fdıracakları (1) numarah 
nümuneya göre dolduracakları litto 
ile 10-llkteırin 942 tarihine kadar 
Yenicamlde MısırçartıS1 yanında M:ı .. 
kulyan hanında bulunarı Ofis umum 
müdUrlU6-Une bildireceklerdir. 

(Sonu Sa, 2 Sü, 5 te) ......... _ ....................... ·----·---············ ··~········· ........... . 
,.,===="'-= Günün h ham 1 arı -.. -

~VVVV-AA;V 

1 

1 

Bu baziçede bizler yine yandık ! 
Nark eger kalkar ise, Cı§Yalar ' 
Pek ucuzlar sa.oora.k ald.aırıd.ı.k; 1 
Kömürün narlu da kal kalkaıls~ cfer ı 
Gebneden kış, geııe l:li?.!er yanrl.ık!... ı 

HÜSEYiN RIFAT 

~=-----/ 
1 

\..o==--=-'-'= ~~-----------"°··· = 



• Yazan: 
M. Zek1 Korguna\ 

o.46 Nakil ve 
lktıbaa hakkı mahfuzdur 

F'n.kat toprağın Ebülharis ta 
:rafından d:ığıWmrumıda bir se
bep, bir mcelik vardı. Bu inceli
ği biç b:.rısi kavrıya.mamıştı 
Çünkü Ebül:harls!.n kim olduğu
nu heni.iz liı.yıltiylo bilmiyorlar
dı. Onların nazarında o, haıu. bir 
ltımamcı i ·. Bütün meziyeti 
muhteşam bır hamn.ma sahip 
bulwuna.ktruı aba.ret olan Ebül
ha.r:iS:n Em~ nnsıl nüfuz etti
ğine hayret edenlerin sayısı pelt 
ika.bankb.. Onun hakiki hüviyet 
ve mahlycllni y.J.kmdan bilenleı 
kimseye bir şey söylemiyorlar
dı. 
EbUl1ıam, toprak alanları, i

lim kuvv("f;i'ylı:. gazaba ve ccsa
:rote. gctircL Onlan, çömleklere 
koydukları birer avuç toprağı 
d&tmeP.'o tniıri.k etti. Hepsini.ı.ı 
haleti ru!Lyesinde bir anda müt
hiş lıir deP.ışıklik hasıl oldu. Da.
iha ağır ki.ifüri€.r savurarak çöm 
ieklerc hücum ettiler. Tam on
ları kald.ınp yere fırlatacak-lan 
sırada tire.r liayret n:dası yUk
seltereık geri çek.ildiler ve: 

- Altın! Altın! 

niası pek ha.tin olmuştu. Ana 
ile :laz, bir'bi:rlerini görür görmez 
hem kollarını açmışlar ve sar
maş dola.~ olm~ardı. Emir, bu 
hazl.n manz:ıra;-, ibretle seyı et
~ · Anne .kalb!:n:iıı ne zengin 
bir şefkn.t hazinesi olduf:'"lltlu bu 
kavuşma hfi.discsinden sonra bır 
kere da.ha. öğronen Emir, bu iki 
Be\ gili varlığı lfu-b'rinden ayır
dı - dan dolnyı cidden büyük , 
bir pişruan.lık duy.muştu. Gün-
Ayrıhk ~ 'ile kıvranan ana 

ile kızın bir Jm.Ç gün, bir kaç I 
h:a.:f te., hat-ta bir kaç ay değil, j 
uzun yılla.r avn ,·aşamış gibi 
kue&klaşmalan, önüşmcleri, kok 
laşmalan yürekler parçalayıcı 
bir m:mzara hasıl etnUşti. 
Kucaklasın öpUşrne ve kok

laşna meı-..tSlınin<len sonra Me
leks\mada, annesi de kencMeri
ı:ri zııptıedemiyerck hüngür hün 
gür a.ğlamağa başlamışlardı. 
Baftdat Enıiı ı, onları teselli et
mek ıçin hayli zahmet çekmiş
ti. 

r 
ku ucu 

Di r ki: 
Eski diplomalar 

neden verilmıyor? 
Ben Dç çocuk bnbası bir allcı 

relsly m. Çocuklann,dan en kU_ 
çüğUnden maada, diğer ikisi o. 
kula giderler. 

Bu yıl büyüğü llsoyl, ortanca. 
eı dıı 6rta okulu bitirdi ve dlplo. 
malannı aldılar. 

Ancak lıseyl bitiren bllyük oğ_ 
lurrnı, llscye yazılırken getlrdl(jl 
orta okul ve ilk okul dlplomoları 
iade edllmcd , Orta canın da ilk 
okul dıplomıısı, yenı orta 
devlet bitirme dlplomaaı 
raber veri:medl. 

Neden Ye nlçlnf 

okul, 
ile be. 

Ou gençler t hslllertnı ancak 
bu dtpiomalarla lsbat edecekler 
dlr ve yine, dlplomaya kıymet 
veren bir de Barem kanunumuz 
var. 

O halde, yenf d ploma alırken 
eskllerı niye iade edılmiyor ve bu 
geri verilmiyen diplomalar ne 
oluyor? Oörenmek lrt1yorum ve 
ydınlatılmamı rica ediyorum. 

Şiıli Camcılnr eokak 
Numara 44 de 

1 

HA 

Belediye iktisat miıdürliiğü normal 
kar hadleri fevkinde satış yapan

lar hakkında takibata başladı 

'ri c fi a a ının yü ıselmesi iizeiine 
piyasada kumdar sa ışı arttı 

Biltün gıda ma.ddelcıin.in son 
günlerde tekrar yükselmesi üze 
rine Belediye İktisat Mildllrlil _ 
ğü piya yı esaslı bir şekilde 
kontrole karar verdiğini yaz _ 
mıııtık. Bu miinasebetle İktisat 
Müdiulüğii 7 kişilik bir kôntrQl 
ekibini dilh piyasayı kontrole 
memur et:m:i.5llir. Kontrollar bil-

şa kadar çıkmıştır. 
İktisat Müdürlüğü normal 

kilr hadleri fevkinde satış ya _ 
pa.nlar hnkkında şiddetli takiba.. 
ta ge.çmiştir. 

• pılmaktadır. i 
has a son günlerde fiyatları 
yükselen maddeler üzerinde ya_ 

Toptan pirinç satışları dün 
•---~-------- 190 kuruşb,ın yapılmış ve malın 

S. Rıza 

Diğer tarafüuı piyasa.da pi _ 
rinç fiyatlarının yükselmesi ve 
ihtiyacı ka.r.fJılayacak kacln.r bu_ 
lurunnması dolayısile piyasada 
pirinç yerine; kum dan tabire_ 
dilen maddenin satışları artmış_ 
tır. Bazı kimseler bununla çor_ 
ba ve pilav yapmaktadır. Kum 
darı harpten e~vel 10_11 kuruşa 
satılırdı. Görülen bu rağbet il. 
zerine 85 kuru§a kadar çıkmış _ 
tır. Pamuk döküntüsü 

azlı ":ından dolayı ~iyasada pek 
az satış yapılmıştır. Zeytinyağı 
fiyatları toptan 186 _ 190 kuru_ 

L~.~ DJ~i .~'Jı-
C'menfo kulı n n 11 
1 

müesses el 
ihtiyaçlarını iktisat 

Vekaleti temin edecek 

Tlkettos, ya 
vüzünden 

dSabi.bU 
~ 

Bugün Avrup 
Jünü en raz tatbik 

iktisat VekAletl_, lstanbulda çimento gilteredir. Orada 
kullanan sanayi rnUcaseaelerlle mo ~ zavat ve mey> 
zalk, boru, kDnk vesaire imal eden Loka:ntaıarı.nda i 
fmoıUlthaneleıin çimento lhtlyaçlaM. dar yemek } ·y... 

B 1 dl x kat İng'iltel'I nın o e ye kanalllo de11il Vekil.et bü Türkiye • 
, tC§kfllitı tarafından tesblt olunarak monılekct yo.kt 

tovzllno karar vcrmlitlr. (71}.yecek her mııı.aı.ı'.,. 

• ....... -.. tilrete tabi tuh .... ~~ 

O k k . . sulu demek, · 
ca ongır erı demek olduğuna 

d • m ddelerin .eki ts: 
eve: e ıyor mideler ve neticede 

Geçen hafta ıç nde Osküdara bae. zcrı.Lnde tı.:&:riıu J; . 
lı bİızı köyler'.c semtlerin ocak kon_ lamı.~ ve yeni b;r nl 
grelerl yapılmıştır. Bu kongrelerde RQ?nıştır, Bu Y~ 
ilerı sürülen dilekler meyanında köy ~ıkettos ismi ~-r::; 

• vıçre gazeteffi ınıı.ı 
lüye sOr'atlc tohumluk temini, çift bu hast.a.lık hakıl 
ve süt hayvanlarına verUecck gıda nıa.tı . 
1 ı · ö 1 kö 1 verıyor: li nın n cnmesı yerde oturup dal 
z:.lraaUe ftlgnı ~miyenlerln ekmek "Tiket (yam k 
lht.yaçları gıbl m h m d lckler var lltin kıı..tlıdır. Et i 
dır. Bu dllekler VıUlyet Pıırt1 Mer • ~il kahve J.Ç.!l, Z 

kez.ine ~lldlrilmiştlr. ::;rve, balık, ttlti.ır 
Diye haykırdılar. Yanılmıyor 

lardı. Az evvel çömleklere koy
dukla.n topra.kla.r:ın altın haline 
gclm.iş oklugunu hayretle gör
müşlerdi. Hem de çömlekler al
Un ile sıhne dobnuştu. Gördük
leri rüya ve hayal de değildi. 
Bir ıa.n 1ı.ç:nde zengin oluv-ernı.iş.. 
lerdi. Acaba kimin sayesinde'? 
ınm.tr hn.zretlerlırln mi, yoksa 
hamamcıbaşı Ebi.illınris:n mi? ... 
İşte bunu bir türlü bilemiyorlar
dı. Fa.kat bu, Elmiriu yapab'"ıle
ccği bir iş degildi Kerameti her 
halde Ebülharis göstermiş ol
:ı:naJl.ıydı. Çünkü o çirkin herif, 
Allahın ıssız çöliina bir haftu 
rarfında akıllara du~uk ve
rici koca l1ır ha.mam kurmamış 
mıydı! Demek ki o, kend sini 
hamamcı gösteren bir keroaııct 
sahibi ıdt. lsin hakıikatini ruha
yet kavrar g bi oluyorlardı. Ar
tık Ebillha.ris onların naınrında 
alcliı.de bir hamamcı, çirkin bir 
adam degil; fevkalade güzel 
ya.kışık.lı ve filioena.p mr insan
dı 

Fakat a;ı'1:ık her 6CY vohın
cb gid.ıyordu. Aın.a ile kızın he
yecanları yatışmış, göz yaşlan 
dınmişti. Şimdi hiç ağlamıyor
lar, bıliıkis gülüp eğleni) arlar 
ve momlcketin her tarafında. 

.başlıya.ıı düğün gösterilerini SOmerbank buntan imal 
&~kl~ gururla tıakip ediyorbT- edilen kumaşlara karış-

Ticaret Ofisi .Mahrukat • 
1 

yecek ıçin, her şe 
lazımdır. Tiket, ol 
yelıJır. ·ne gıyme 
leıl!J2 .aç ve çıplalt 
da:ıı dolayı bu ltüçilk 
çalarıııın muhaf~ 
da büyük enc4c;elet 
tw· . .hay'bcttınız w9t 

v 
D()'Gtr.N HED YF..St 

Bağdat şehrinde günlerde.'1 
bert yer yerinden oynuyordu. 
Umumi caddelere nadide halılar 
do b ttin binalar bly
rak.larla, renk renk çiçeklede 
donatılını tı. Her tarafta çalgı
lar ç yor; yüileree gtlzel 
sesli kGdın ve erkek taraf ınd.ın 
fPil'lolar söyleniyordu. Jı:::nıfr le 
Me-lek.-:> ma.nın aşkbrıru anlatan 
ve onlara e lı saadet dileyen 
bu şarkılar, Bağdadın en kuv-

1 
vetli şaıu•,lt.ri taraifında...rı yazıl
mış, en kudretli bestekarlar~ 
tara.fınd n bestel~nmişti. Mele': 
s,nıarun a.nncsi ve Emuin kay
ınanası ohn Saba Melikesi hak
kında da şarkılar yazılıp beqte,. 
len:~ . Bu arkılarda Melik-=> 
hazretler nin cfsruıevi güzelliği, 
Unsani haslet ve mez.ıyetleri-nn
laUlıyordu. 

Saba Mel·kcsi, Melekshna ve 
Emır :ıl b.rlilrte istikbale çıka.ı. 
Bagdııt halkı tarafından eşi gö
riilmcdik b r şekilde karşılan
mıştı. Giblerdcnberi :ID:nir haz
retlennm ve bilttln. şehır halkı
mı azız m.isa.f ıri olarak Bağdat
ta buhmuyordu. 

Saba Melikesinin. kızına. kavuş 

Kendi üzeri.erine yazılıp bcs- tırmağa karar verdi 
telener$ e.n güzel sesli kadın MalOm oldu!ıu üzere SUmerbank 
ve erkek hanrn<leler tarafuıdau fabrıkalarından artakalan pamuk dö 
sokaklarda, umwni meydanlar- küntülerl bazı memleketlere ihraç ·
da sövlcın.eın şar.kılan çok güzel dilmekte idi. Bu defıı bu pamuk dö. 
ve miıke:ınzıel buluyorla;rdı. kUn!lllerf Sı.tmcrbıınk fnbrlkalıırı ta_ 
Bağdatta meğer ne büyiık şa- rafından işlenecek ve böylece pa . 
irler, 00 kudretli bestekarlar muklu mensıocat kısmen uouza mal 
varmış... edilecektir. HAien Sümerbank em _ 

Saba Melıkcsi, şuphesiz ki, rinde 2000 ton pamuk dökUnt'OsO 
boş gebnemişti Beraberinde vardır. 
yükte hafif, pahad!ı. ağır li.r. 
çak düğün hediyesi getirmişti. 
Bu hedi"elerin vüzi.lnü henüz 
hiç kıi.mse görmcrn:ı ti. Hediye
ler, kırk giı.n, kırk o<ece devam 

imza sahteldlrhgmdan 
tevkif edildi 

edecek düıün ün son günUnde 
ortıaya dökülecekti. Mustafa mlnde biri art<adaı • 

Sa:..U. nıelikedl., getirdiği dil- !arından Şük.ruye f krilhal ıctDıdı 
ğün hedi"elerıni daha evvel çıkartmak için belediye memurta _ 

orta.va dö-kıınevi su c;hcti göz- rından birınln imzasını taklld etmek 

önünde tutarak istıemeın~şti: cuçlle dUn blrıncı asliye ceza mahke_ 
Tabii ilıni simya üst.adı Ebul -
har..s de b:.r düğ-ün hccl"yesı ve
recekti. Bu diıöiiıı hedive ·n.:n 
fevkalade b r şey olacağı mu -
liaikkaktı (Arkası Yar) 

rncalne vorilmlflir. Muııtafanın du 

rutmaııınıb auç 418brt ofdu{jundan 

.kendial sorgU1ıunu mllttıakıp tevkif 

edilmiştir. 

Küst h kadın 
Bir ayli içtikte11 sonra hiç güziln

den aşıkııu bıçakla yaı·aladı 
Evvelki gece Beyoğhmdıı 

Tar"l başında bir ynralama ' · . 
dises1 olınu.,, bir kadın dostu· 
nu bıçakla beş verhıden yara
lamıştır. Hiı.d.isc şuduı : 

Tarlabaşıoda Li.ılcci sokağın
dlJ; 7 uumarülı evde oturan Ni
yazı, tfır muddettcnberi Azime 
adında b'a- kadınla tanışmış bu
luımıoHadır. 

Dl.İD Niyazıye mısafir gelen 
Amme, şerefin:e tertip edilen 
dç.ki ziyafet..nde 11ır hayli ka
fayı çektikten sonra yüksek 
sesle ŞJrkı söyle.rrıeğc başla
~br. Sarhos kadının bu ha -
rckctine mani olmak istiyen 
Niyazi, oııa şarla söylememe-

sini, etrafta başka erlrelrleıitı 
bulunduğunu, konuya komşuya 
ayıp Ofucağmı söylemi,.qge de 
AZ:ııneye liü geçirememiştir. 

n:Jıayet Niyazi ile sarhoş ka
clı:n aıtısında bu yüzden bi:· 
kavga çıkmış, bu esnada Azi-
me kocaman bir ekmek bı~ 
ğı.nı ele Mlrerek dostunun Ü· 
zcıfo1e atılmıştır. 

Ni'ua.Zlııin bütün müdafaa 
t.edbirlerine ı'ağmen, sarhoş 
Wl.dm, zavallı N.ryaziyi mtite-
ndd:.t yerlerinden ağıroa yara -
lanuştı.r. Azime yakalanmış. 
Niyazi de Beyoğ'lu hasU'Jıane
rone kaldırtlmı.~. .. 

Bulgar Ticaret Heyeti 
şerefine öğle yemeği 

ziyafeti verdi 
Bır mUddettcnberı ~hrlmlzde ba. 

zı ticari anl~alnr üzerinde allka • 
lılarla temaslarda bulunan Bulgar 
ticaret hey'etl dDn akpm Bulgarle. 
tana müteveccihen hareket otmlftlr. 
Hey'et gcrefine diln Taksim Beledlyo 
gazinosunda Ticaret Oflsl tarafındu 
blr ziyafet vcrflml§tir, 

~ 

ilk ve orta tedri
sat kadrolan 

Bir hafta evvel aUik.adar makam 
larla temaslarda btılunmak ve teh 
rimlz ilk ve orta tedrisat kadrolann~ 
yakından 'U.klp etmek ·Üzere Ankara 
ya giden Maarif M.UdUrü Muhei" A_ 
dil Binal dün ~hrlmlze dönarek va. 
ı:lfceine baılamıo ve orta tedrisata •
it kadrolartıı domal alakadar okul • 
lara tebliğl lfilo geç vakte kadar met 
gut olmuftur. 

ilk tedrisat öğretmenler! hald<ın 
dakl kadronun t-cbllğl itine do Pa 
zartcsı sabahı baılanacaktır, 

Damgasız terazi 
k l anmı ! 

Bctikta§ta Ombnhçe caddoıılndo' 

53 numarada manav dükkAnı sahibi' 
Dursun, damgasız terazi ve gram 
kullanmakt n dün 8 incı asliye cezai 
mahkemcslncı verllmlo ve mahkeme 

suçluyu ölçüler kanununa mugayir 
hareketinden dofay1 10 llra para C9. 

zaeına mahkOm etmiştir. 

iki kasap mahkOm oldu 
Büyük&dada kasaplık yapan Zoto 

ve Peto ııo lşl<cmbeeı Raııd Lato 
ketıdlsine verılen faturayı muhafar.a 
suçıle dün Milli.Korunma mahkemo. 
sine vCf'llm lor, sorgularını mOtea 
kıp 50 şer lira Para cezasına mah 
kOm cCI lmiılerdlr. Ayrıca bunlaM~ 
birer hafta da dDkkAnlarının seddi_ 
ne karar verilmlJtlr. 

- Baı tarafı 1 ine de -

B) Bu daireler ve macaseaeıor o _ 
dun ve kömürü ihtiyaçları için müna 
kasa llAn- edecekler ve Ofısln odun ve 
kömür fiyatlarını eksiltmede ceaa tu 
tacaklardır. 

C) MUnakaaa eonunda odun ve o. 
dun kl>mUrO tedarik edemlycın dairo 
ve mlleoaeseıer Oflate temasa geçerek 
ihtiyaçlarını Ofielo ,birlikte alacak _ 
tarı kıırarlarla um.in etmfo olacak _ 
!ardır. 

2 - Fırıncı•r, hamamcılar emsa. 
rı macaeoaeıer: 

A) Fırıncı ve hamamcı gibi mca _ 
lek erbabınıA mücaseselorl için Ofla. 
ten verllecek mahrukat için bu mU. 
ceeeeelerln menaup oldukları cemı _ 
yetler Oflale temasa geçecek ve lhtl_ 
ya9 Hatcterl (2) numaralı nUmunıı. 

einl Ofisten aldırıp 10 flkteşrln 9442 
tarihine kadar Oflac tevdi ctmlı ola_ 
cak~rdır. Bu listeler Oflııce cemiyet 
lere blldh-llccek miktarlara ve depo_ 
lara göre tertip edilecek ve ihtiyaç 
fazlaları piyasadan temin olunacak 
tır. 

B) Bu mOeescselere verilecek odun 
!arın bedeller! cemiyet tarafıı:ıdan o_ 
fle veznesine tcsllm ettirilir ve nakil 1 
yat, müeç;ıcscler heanbına cemiyet 
veya Ofla tarafından temin olunur. 

8 - Memurlar ve müstahdemler: 
A) Memurlar kooperatif ne kayıtlı 

Baıına vurmuş ! 
DUn gooe saat 28 raddelerinde Nu_ 

ruoemaniyode Vezir ban caddeşlnde 
110 numarada oturan Mustafa Tan 
zabıtaya müracaatla Said isminde 
bir ark.adalı tarafından batına vu 
rulmak .ureaıe aöırca yaralandıeın°1 
bildlrmlftlr. Said hakkında zabıUaca 
tahkikat yapılmaktactır. 

Bir eroinci yakalandı 
Emniyet Kaçakçılık Bürosu me • 

murları dün Yüksekkaldırımda RI • 
fat adında birinin 125 kuru mukn 
bilinde Ali isminde bir sabık.alıda~ 
bir paket eroin aldı{iını görmUııler 

ve oroinclyf suç üstünde yakalamıı. 
lardır • 

r Sabahın sn.a.-c Jokuzunda bır # 1 

""'3WWW - ] içinde ta uzaklardan dikkati :: 
top u lvo u Rarnador l}ehrile E nı kiyordu. :Bayrak hemen heme 
cı\ a. nd kı halka Siıklındera - - taşıyan fili örtmüştü. 
~ ı k'ın Nızam Hazret_ - - - Sancaktar geçtikten soru· 
leri, Ek Fns Vali ve büyük ba_ .,vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv' biraz fası!a oldu ve ondan son , 
bası I ay ı Scnk ıle memleketin Raca H · Sc k ·· ·· d ·· R 
btitun r calı, rafı refakatinde yol aç ra.k ve halkın bütün yo_ kendine mahsus renklerini te _ yordu. Bu arabaların sondan ayn n. gorun u. a ~ 
0 

arak do dugu şehrin duvar _ lu kapamasını önliyerek geçti_ barü.z ettiriyordu. Bunların el _ bir evvelkinde Mis Bırket, Gi _ ca aba.n~z rengınde, .fak:ıt .muh 
!arından içeriye ilk def.a. ayak lcr. Onları iki fil takip etti. Bu lcrindekı sılfilılara gelince bu zel, ve Sara göniuüyordu. Bu teşem bır haYv:ana bın.nuşti. Ya 
basmak ü re olduğunu haber fillerin lızlü.nde birer koca da - ~ki silahla.mı ateş edip edomi_ raba öte • erden daha mfikel nında ~z bır Md~mc vardı. 
v.criyordu. vuı vardı. Davulcular durmadan yeceği malfun değildi. Ancak a... lefti. F ~ t onun arkasından ~ Raca btitun azam~ ve şere.f 

memur ve mustahdemlerın odun vel 
kömOr ihtiyaçları kooperııtıfle Ofisi 
arasında yapılac k anlatma ile temin 
olunacaktır. lı .. nız bir ay aç 

Bunları kaybet.Ill B) Odunların depolardan aldırır • 
ması l!il kooperat ften verilecek vesi_ 
kalarla alAkadarı r tarafından yapı_ 
lır. Veya bcdclı mukabllindo koope_ 
ratlf tııF,afındıın memtır evlerlne tes_ 
lınıi fekllnde de temın olunabltlr. 

C) Kooperatife kayıtlı memur ve 
müSiahdemıere ooun ve kbmür koo_ 
peratlfçe her aykı maa§larındıın ke • 
sllmek aurctlle mı.nas p takaltle ve_ 
rllebllir. Ofise k.arşı kooperatif borç_! 
lanır, Kooperat f de borcunu Ofisle 
yapacaklaııı ani şma muclbtnce 6 .. 
der. 

D) Odun ve komurlerin memur ve 
müstahdemlere tevzi f}Ckll ve bedel. 
lerlnı tatısiı şartı rı kooperatifçe ta. 
karrür ettlrlllr 

E) Kooperatif te kllitı bulunan dl 
ğer müescselcr memur vo mliııtah .. 
demlerine de memurlar hakkında tat 
blk edılecck usullere klyllSen mua _ 
mele yapılır. 

F) Koopcrat fe kayıtlı bulunmıyan 
ve borçlanacak! rı para mensup bu. 
lundukları mı.ie880Selerce temin cd ı_ 
mlyen memur ve müstahdemler lht•. 
yaçfarını mahallerlnde yap.lacak def 
terlere kaydett rmek auretile halk 
meyanında alırlar. 

4 - Halk: 

A) Muhterem halkımızdan s b t 
ve muayyen gelirli olanların Ofısten 
mlibayaıı etmek lstediklerı odun ve 
kömür lhtlyaçlarr kaym kam klar_ 
ca Ofisten aldırılarak dort numaralı 
listelere ve Oflsce verilecek talımata 
göre mahalle birliklerince tesbit ve 
karneleri tevzi ettırillr. 

Karneler dörder kuponludur. vel 
bu kuponlar nurr..nralıdır, B rincı 'ter 
tip k&mUr karn-lerl eli ıer kJ!oluk 
dört kuponu ve gene birinci tertip 
odun karnelerf b rer çekllik dört ku 
ponu muhtevidir 

B) Her maha;leye tevzi olunacaı<I 
odun ve kömürün li&tesı tevziden bir 
hafta evvel alt olduı:Ju depoya gön • 
derılir, ve nahiye müdUrlerl, bek9 ler 
vası~sıle halkı vaziyetten haberdarı 
eder. 

C) Halk tay n edılen gunlerdc de 
polara müracaat ederek paraların~ 
verir ve odun ve kömürlerlnı alır. 1 

DiKKAT: 

b r sah;t fikir W~ 
ku doğ-urmuş, b . 
toloJık bir hale~ bit 
koza yol agnııst:Jt.:. 
Lavastin.e bu b.BS~ 
tos isnı'ali verdi 

eCLso~.,, 

Bu hal, g~on tı.Ş 
Avıupanm go terd1. 
Önumüzdek· durdun 
runı du fuıürtten 
lePı Üt"T'Prıyoı. 

BLil 

dındadır. 

Galata ray Kltlb 
lıt> cd imiştir: 

K mlizün B r 
27 9'942 Pazar gıırı 

sınc!a saat 17 de B y 
cı tak mı ile husus b r ,,il 
ğınWın arzu eden G sıı 

at 14.15 de Kopr..,den 
Gol Eaı'ayı ile şehrin duvar _ ve ıttırn.d ile davul çalıyorlardı. teş etse bile pek kimsenin bur_ len M 'ıl nın arabası ihtişam _ toru~un.a ~ket.mek ı:zcre geçı 

tarı arasmd ki yolun uzunluğun Onlardan sonra bi~ bölük nunu kaııatamıyacağına mu _ da h p ini geçiyordu. Bir kere ":~e böyl~ sade. bır sur~t . 
ca palmiyeli yola yaprak1ar dö_ dümbcl kci geçti. Orta çağ kı _ hakkak naznrile bakılabilirdi. bu arabanın her iki ta.rafında JRtiı::ak etıney~ ~~ı~ ctmışti. 
külmil t ı ı;e yolun iki tarafuia yafetleri, sipsivri pabuç'an ile Hind prenslerinin, Raca ve mih muht on hn.yva.nla.r il?.erindo Halmden bellı ıdı kı Raca son 

1 - lstanbul Mahrukat Ofis( h 
kOmetin verd ği sermaye ile odun v; 
kömür tüccarfnrımıza yardımcı ola 
rak çalışmış ve münhasıran a;ık ka: 
lan bUtün ih~lyaçlarını kar1ılayae11k 

surette muhtellf mevkilerde odun ve 
kömür stokları hıız.ırlamııtır. Bu hu. 
fauırta te!lişa dllşmlye ve acele etme_ 
ğe mnhııl yoktur. kacak vapurd 

halk topla ış, bekleşiyordu. bu dümbelckç fer ortalığı velve_ racelerinin hepsi böyle askeri sa.kallı sarı lı iri yan Hindli derece ııeş'eli ve mes'ud idi. 1 
Herkesd b ·yuk bir sabırsızlık leye erdiler. Onların p inden, kıt'alnra, muhafızlara sahiptir. ler mu'ııafız alayını teşkil cdi : ~yı görür görmez Hindli_ 
vardı. Bu k dar büyük macera_ bir bölük borucular geçti. Bu Fakat hepsinin ellerindeki silah yorlarılı. B dıkleri hayvanla _ ler bağırarak yerlere kapandı 
ıar &:~ · en, .. o kadar ka~a.n uzun ve düpdüz çalınan borula_ lar o kadar eskidir ki bunlarla.· rın kıymetini takdir etmek ko_ kır. A • A • 

oldugunu g teren gcncı gör _ nn yeknasa.k ve cırlak bir sesi ancak tallın yapılabilirdi. lay i~ de!!ildi. - Selam sah1p, selam sahıp. 
mek için can atıyorlardı. Daho. vardı. Bu da\'Ul, dümbelek ve Bunların peşinden topçu kuv _ Bu alay iştirak eden gençle.. ~u kadar güz.el bir güniin 
cocuk dencc k bir yaştı: olduğu düdük.ten mürekkep musikinin veti geçti. önde atln.r tarafın _ rin hepsi bol bol elmaslar, pır neşe ıve .. ~adetıle Ra~a snt.rı~ı 
söyl. niyordu. Acaba~dogru ~u? sevimsiz bir ahengi vardı. Za_ dan çekilen toplar, arkadan he. lfuıtalar, incilerle süslü idi. B~ soluna ~luyor v~ sclam veıı_ 
Şayialar her SlUl;t, agızdan ~ - ten buna bir musiki demek de cin develerine yükletilmiş top • !ardan sonra gene iki koca fil, ~ordu. Nıhayet Nı~ın en ~ 
za m _b:;l .gal.ı bı~ s~~ette buyil_ garip olurdu. Fa.kat bir müd _ lar geliyordu. Bunlardan sonra' sırtlarında son derece lüks Ha._ kide .~kı:r~erınd;n ~ur~kke~ ı_ 
yor, ı:J •• ı ıy.or.du .. Kımısı Fer~adm d..d· sonra kulaklar bu ~'r.ip a_ mızraklı alayı göründü ve bun.. dudala.r oldUoÖU ve bunlara Ra ~ kışılık bır suvarı kıta 
H rgü1 b b oJd ı.;ı. b-- • , • • ad n- - geldı. Bunlara kumanda eden _ «:. gı ı .ır. şey ugu~1:1· henge o kadar alışıyordu ki bu lan Melıkanın maıyetine me _ m ?r .n.ucasını_.n nazırları_~- ıcr lng'iliz zabitleri di -
o~ıu;e ıatılan lkı. kaplandan bın_ kızgın güneş altında., bu palmL mu.r kadınların arabala~ ta.kip ı~~ş bulundugu halde gorüıı.. Bunlardan sonrayen. mükem 
nı bir !:6~6. ile ~v~d~ktan yelcrin gölgesinde ve bu dekor etti. B!?1~.nr Rat adı venlen ye diller. .. . . . mel a.rap atlan il?.erinde tn ir 
sonr~ ot.ek~ı~. çenesmı ıkıye a_ içinde bundan başka da musiki beyaz oküzler ta.rafından çekı _ Bu muhım şahsıyetlerin arka Valisi ile Nizam yanyan g 
yırdıgını soylu}'.or, }:ıoy.nuna a.. olamaz gibi geliyordu. Bu mu _ len .. iki ~ekerlekli ~rabalardır. sından diğer as~erleı- geçtiler. muhteşem kıyafetli reng&re:; 
tılan kem<'ndlerı koparıp fırlat_ . . . · ·· · ·· ··~~ Öku le ı sırtı mavıyc boy Bunlar pek zarıf ha l tığuu iddia ediyorlardı. Kimisi 0 sıki_şınas~arı b.ır su~·871 ~lu.&~ z r n an - . . yvan ara. üniformalı erkil.harplerle muha 
nun dnha bir yaşındn bir çocuk !Akıp et~ı. A!lı, yeşıll~ elbıselerı mış, boynuzlan altın suyuna ba bınmış mızraklıla.rdı. Onlan da oldukları halde geçtiler Arka 
iken denizden çıkması Siv.a.nın ıle bn uvarıler sanki zaferden tırılmıştı. Ramador Racasırun oo.ncakta - lannda gene atlar üzeri~de Ha-

imaycsile kab'l olabil~iğini! ~ere._k~· mu§ da memle_ketle • Bu a:nbalarda ipe~li .şiltele: rmı ta~~ya!l v~ he~ind~ dnluı. şiın, Rahmi ve Ccmşit ile ku : 
bundan dolayı ilahlann gozdesı rıne donuyo.r~rmış v~ hır za _ ve kadife yastıklar uzerıne bag azametlı bır fil ta.kıp edıyordu. mandan Regnier vardı. Kuman 
olduğu anlaşıldığını söylüyor _ f~r. alay~ııa ıştirak edıyo.rl~ dn.ş kurmuş genç .kızl~r oturu : Bu sancaktarın elinde rü~arla danla birlikte Bom baydan gel n 
du gıbı ma.grur ve aznmetlı ıdiler. yordu. Arabanın ıpekh, dantela dalgnlnnan ren~arenk bir bay _ seyis hayret içinde, bir riiya gö 1 

İşte bundan dolayı meraklı _ ~~lannda t~ğlar, ellerinde ~ lı perdeleri arasından onların mk vardı. Saf ıpokten yapılmış düğünü sanarak alık alık etıa 
0 göz ri yolda kalmıştı. gülerle hcpsı pek Efl~fatlı ı~ı. beyaz di !erini gösteren gülüş - olan bu bayrak ilstUnde renkli fına bakınıyor ve yay n g· di 
'" ,..,..,...,"' Racanın r>iu<>rl4~ Sarıklarının heybeti ıse Hindin leri etraftakileri ncş'elendiri - islemeler güz a1aca. c pınlt ·ar yordu. (Arka ı vıır) 

2 - Vııtandaı;lardan evlerinde lh 
tlyat yapacağız diye fazla m ktard; (" • 
odun ve kömür bulundurm ya heves 
etmemeler nl istiyoruz. Bu suretle 
tehrln ihtiyaçlarını tnzyil< etmem it 
ıtebeps z olarak meydana bir darı k .,,_ ____ , 

getlrmemlı olacaklardır. 1361 
S - Halkımızdan odun kömür1.1 lı 

!t hl kınde daha ziyade taurruflu ha 
rekct etmelerln1 talep cdlyoruı:. Bu 

Ram n 

&ene için kend1 ormanlarımızdan ia_ 11 ____ _, 

tlhsali mümklin olanı yapt k ve a~ı
ö1n1ızı BuJgıırlstandan mubayaa et 
mek surctile te!11ln eyledik. - G!l.n: 

tl .53 
6.53 
l!Uır 

12.00 

ö le 

6.05 
13.05 

Yat u 

t.31 

Bulgaryadan gelecek kömurün nak 
il z.amıın ve vaıııta işidir. Bu sebeple 
hariçten kömUr tedarik edcmlyecek 
vaziyette bulunan hıılkımızın k:ıyde. 
dlleceklerl her aykl ihtiyacının mıı 
haltcslndekl kömürcüde Ofis tara 
fından bulund~ulacaiiını duştinme 

sini ve gerek mahrukat lst hliklnde 
yapacai:jı tasarrufla ve gerekııe Ofise 
ihtiyacını doğru süylemek ve her "Y 
IDzumundan fazla kömür olmamak 
curctlle Ofisin bu vazlfca nl de ko 
laylaştırmasını talep ve rica ed vo 

Turk ye 

S~el k 1400 Kr. 
6 Aylık 7o0 it 

3 Aylık 4-00 :ıt 

ruz. A 1 k 1 o 
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- Baı tarafı 1 ine de -

dlışmarun b.rkac kuvvetlı mew 
.zi.ın.i Y~ardır. 

YAZAN: SERMET JJJUHTAR ALUS 

Başvelıilimiz va.sı

tasile ilıi hasa 
hinin hediye etti 

ondradan Amerika ya gitmek 
··zere yola çıkıyorlar 

Rafkasy.amn füır.ad niz sahl
li onü.nti.e Alnıa.n. en botla:tl 
iki bın tonluk bır &ıvyct petrol 
g · i ile 1500 J.l ~ lJ.ir e

Benim çocukluğum ve pek genç • 
1161m zamanınd ki hayalllcrln, yftnl 
Karagöz oynatanların en namlı, en 
ıttbarlı on de nazlısı KAtip Salihtl. , . 
Şiir ömer (Fahri), Arop Cemal (mu 
slkt O dı meşhur Hacı Kirami nln 
oğtu), Koskalı Mcttmet, Beşlktaflı 
Hu!Oaı daha a§ ğı ka emedc gelen _ 

·~ı. 
KAtlp Sallhln, 30 Ramazan ve kıı 

mevsımlnln Cuma ve Pozar geceleri 
Dırekle arası'nın köf88indekl (Fev _ 
z ye), Veznecilerdeki (Şema), Beya 
ı:ıt tramvay durajjındakı (Merkez), 
Dlvanyolundakı (Ar.f) ın kıraathane 

sinden birine, kafan kaim yıuılı. 
reak renk reslmU koca IUinı asılır, 

cfa&ıldan evvel ve faınl araları beıı 
klpiden mürekkep mükemmel b r in 
ccs:ız takımının icrayı Ahenk eylıye_ 
ceği» kaydı da ayrıca çığırtkanlık 

ederdi. 
Yatsı savulup ~k camiden çık'tı 

m 1 kıraathaneye taşınan taşınana. 

kendine yer kapan kapana. Yalnız 

çoluk çocuk dejjil, mekteplı gençler, 
kalem mudaviml efendiler, kelli fel 
il beyfendıl • 

Sal hin öbür hayalcllerden aykırı_ 
lıjjı oyunları arasında (Bahçe oyu _ 
nu), (Çıfte hamam), (Yalova sefa_ 
aı} gıbı hal'C111emlerden başka (Se_ 
fahet yahut sefalet), (Sadakafin mü 
kifatı), (Denaetin•eneamı) gıbl Ma_ 
nakyankArı dram bozuntulannın bu_ 
lunuşu, kurduOu ve ıem'a yaktığı 
perdesine bir ikinci perde 'takıp çın_ 
gırııkıa kaldırııı, Karııoİizıe Hııciva_ 
dın muhaverc:slnden sonra tülOat 
kumpanyaları var; araya kantolar, 
duettolar sokuşuydu. 

Meseli önden (Ah pu dağlar, zum 
rDt mlsai) yollu ağır bir kanto: Ar_ 
!Qdan (Kalkın tayfalar, gemi yal _ 
palar) kablMnden gemıcı kantosu; 
daha ardından Karagözle kısa flı _ 
tanlı kızın (YaQltca bumbar, tuzluca 
bıftek, olıı;ı da ycısek.. halı hah 
hay .•. ) nev'inden dı.lettoau •.• Seyırci_ 
ferden keyfi yer.nde olmıyan; (ha ti 
yatro ha bu) demıyen ktm? Küçük, 
buylık tıerkcs memnun, hayran: ben 
de iki süt k rdefimle aralarında 

B r de gun görmuşlcre, (arif, za_ 
r fere) ku'ak mlsafırı ol; ıunları 
dU> ardın: 

- Her f n bu yedlğı nanelor sera_ 
pa bid'at hezeyan, rezaletın son gO_ 
na ı. Kaç yüz yıllık canım Karagöz 
oy ınun nıatı maskara ettı. Bir ke_ 
re gore ek oldum, linet okuya oku_ 
ya kene! m dıprı dar attım, Kazaa_ 
kcr Arıt molla, Beylerbeyl Kara E _ 
• m Bey, Enderunlu Kö;;e Rakım saö 
o p bu reuleti göl'6Cler hudaalem 
y reklcr ne iner ••. 

Y ne ya lı b. şlılar arasında taraf_ 
t ,., r da bulunurdu. Onlarda da ıu 
kanaat: 

- Elhak KAtıp, edlb, munşt adam. 
Şeyh K §ter meydanında Hacı Ev • 
had3 soylett 6 beyitler n mazmun • 
fa,.ı, ve.ı.lnleri. kaf.yelerı ekmel. KAf_ 
fesın n selıl mlımteni ve derunt sü_ 
n hatı oldujjunıı şek ve tıUphc yok!. 

Katıp Sal hın nazltlığından başka 

buluttan nem kapışı, çabucacık ce • 
1 n tı da cüf'l'llece mıılfrmdu. Kıra_ 

wthanecller de ön sıralara dolmuş ço 
cukl ra tenb h tenbih: 

- Aman evltltlar, (b:tJfar mıeın 

başlıya! m mı ) ya sakın glPlşmeytn. 
Kit p fena kızar, değnekleri fırlat~p 

'1 

dıllerdeydf: Kodamanlardan 
m tıangl papnın konağında 

F rh r!'la Ş r n) o nuna ba la ık_ 

t nra s n d' ş ndekl züm _ 
b l bek tohumu torun bey, tuttur_ 

1 

m I· j 
- Y ne Karagöz.le Hacivadı dövÜf 

tursun!. 
Tepc:s atan SaJlh lıemcn perde • 

den dı rı fırlamış. Dov!işıen vazoc_ 
çıp a an yahıı baban yahplerle güç 

' beli yer ne çev rml.fler ... 

Aradan yıllar geçti. Delikanlılık 

ça larım, Goztepe komşularımızdan 

bir zntı § rlf oğullarına sünnet cemi 
Yeti yapıyordu. Gltt k, 1 

Bahçeye çadırlar kurulmuş, 

içlerinde sUpyanlar, bir yanda 
kadın mlsaflrler, öbür yanda, erkek 
ler. Vakit ezan •uları. Hokkabazla 
yardajjı mahud gevezellklerınde; ya_ 
nudı kızlar zırt zırt oyuna k:ılkıp 

parsa toplaınııda. 
Oııhc;enin gerilerine de boydan bo_ 

ya Çkl sofra ı kurulmuı. Kö k sahi_ 
bl seçme davetlileri çakıp duruyor_ 
lar. Al"alarındııki b r kıranta beye 
boyuna iltıfattalar: 

- Şu ekatra ekstradan sigaram 
\az.ele hazret! •• Siyah havyardan al_ 
ıana mirim! •. latakoz ıalııtası pek ne 
ha, buyl.ll' muyol"Gun m ıtrtereml 

O f ı ılı göz kapaklı, çökük avurt 
lu. seyrek bıyıklı, sivri çeneli, ufak 
tefek kıranta, hayali KJt p Sıılih de 
ötı mlym ıT Çocuklukta o kad .. r 
z hl\ rn z.dcı büyt yen, yuz""nü giirme.

1 

~ c n atarken bir türl naaiç olmı. 
yan Kitlp Salih bu ha~ 

Al"tık 

.lar tırr; el dokunmamıı gibi. Mııam:ı_ 
Uh, yunıruk mezcalle ardarda par _ 
latmaaa •.• 

DüOUn sahlbınde, car:lan dostla _ 
rında çllingır sofruından kalkıp kal 
kıp fısıltılar b şladı: 

- Kfttlp sıvırya içiyor. Dilinde 
metelik dllnmez hale gı:lccok, yahut 
cıvıyacak. (Toraman)ı oyn tm&ğa 
kalkı§ınıa hal m z haraptır; bunca 
muhaddenatı muhteremeye kartı ye 
re goçt öımlz. rezıl ve rüsva olduğu_ 
muz gundı.ir. 

Kişinin iç ylızunü bilenler de ııra_ 
ya karışıyordu· 

- Hıç kaygulanmııyın. O bini ğl 
devirir, moytırasını bbzmaz, yine ça_ 
kı gıbı durur!. 
Şakaya boğanlnr da eksik değil: 
- Zend01ıttur. Oyuna başı sın, 

bıllür gibi kndın kahkahalarını du _ 
yunca şıppadak toplanır, ayılır; vec_ 
de gelip oyunun mukemmellnı oyna_ 
t'ırl •• 

Uı:atmıyalım, gerideki rakı masa .1 
tarı ortadon kalktıktan, akı:ım ye 
meklerı yendikten sonra sıra Kara 
göz partisine gelnılŞtl. lkı çam ağa_ 
cının ara11na kurulan perdenin arka 

sın Kat p Satıh geçti. (Kantı ka _ 
vak) oyununa glri§tl. 

M etel k dönm lyecek a~zını / cıvı ya 

cıık tıalıni ara da bul. Herifı;I oğlu 1 
döktilrı.ıyor. 

Çobana ne kavaı çaldırış ve daği_ 
ter ara a kat11, ak araba ne maval_, 
lar okutu • Aceme (Gülistan) dan, 
(Bestan) dan ne beyıtler söyletlı. 
Firengi Kokona Maryola) 11c zıplat 
mıı; Rumel 1 yı (Tuna'da çırpııır be . 
zlnl) ile oynatma: Lizı (Deniz n ke_ 
narında kalayladım kazanı) ile ter 
ter tepındlrme .• 

KAtlp Sal h Umumi Hıırp senele_ 
rinde b_tık, pcriııan tıalde idi. Aske_ 
ri muzede kfırı kad m mehterh:ıne 

bandosu çalar, mlJzıkai hümayunlu 1 
hokkabaz Cem 1 beyşubedebazltk • 
larda bulunurken emektar hayallnln 
bu yoksullofjuna acımış, uç beş defa 
M uze aınema&ında Kııragöz oynat _ 
mıştı. 

32 dişten mahn.ım, zenne taklidi 
vapamaz, nefesi t0kenik

1 
Karagii:u 

bile söyletemez haldeydi. 
Şımdı hepimize ona rallmet oku 

mak dlişliyor •.. 
SERMED MUHTAR Al-US 

Türk , ve Alman 
cihangirlikleri 

Baı tarafı ı ınclde -

Bu mukaddeme ile bugün bu 
lkınci umumi harpte M:ihver 
devletıeı•..ıu1 dinamizmine ve 
cihan.gıTl:,ğine şahit olduktan 
sonra tı.LI mukayese yapacak 
vazıyetle g nm.iş bulunuyoruz. 

Almanya şaynnı hayret bir 
kuV\ret ve kudretle pek az bir 
zam·ı.nda Avrupa.d.ı. pek çoı~ 
mdlct. ve tnemleketi işgal etti 
Hatta bununla da kalmayıp 
Sovyet Rusyuııuı A'•ı'\ıpadalti 
ülkelel' ni de tele ~eçirdi. 

Alman ıaskerJığıne diyecek 
y<>k. Bir va:kitlcr Türk or<lulan 
da Vıyanalara kadar gitmemiş
ler miy.c'b '1 

F'ı;lkat, yukarıda hatırlattığı
mız gibi. Tüı kler işgal ettikle
ıu yeıdere ümran ve Hıristiy.an 
alıa»ism.e d toprak ve servet 
getinmıişlerd:i. Asırlarca bu Hı
ri.stfya.nln.r Bahıii.H idaresinde;ı 
nıemn.ll!fı kaldı. 

AlDUUl ordularının silah ha'k
ıkiy le ellerine gN:cn yerler ise 
homen S. S. den:ı::m hususi po
l.iSin ii.darcslne verildi. Bu teşki
lat ise ıaşın huşuneti ile pek 
fena bir ıUam aldı. Her i§gal 
ed'ilen yerde yerliter<lcn bir ta
kmı. halnlcr bulup onları b3.şa 
geçirnıek ve onlar vasıtasile 
halkı ezdİmlek . 

Biz, bu usulü ,vakıa Damat 
Feı1lt kabi.nıc&1ndc birnz gör
müştük. Fakat meğerse o h · ç
ın _ş. Asıl bugün iin _Damat Fe -
ritlerini bu gonnclı. Norvecrte 
bir Kislmg, Yunanistanda bir 
Çolakoğlu, ~"ransadn bir 1.Javal. 
Bır de İtalya. Macat4ı.c;tan, Ro
manya ve Bulgaı istan gıbi Mih 
verci memleketler de var. Bu 
yerleıfo nha.lıs. de feryat ve fi
gan ~ınde. Burnla.rda da Al
manya tam hır d.ktatörlük tat-
1:1 r diyor. M ulü alıyor, 
matbuatı sustımıyor. F'ak t a
sıl gal olunun yerler;n haline 
bir bakma:lı. M. ela neaba bu -
gün Leh stan ve Çekyaya nasıl 
b"r hayat y.a:µW.ıyor? Ko
ca.mnn Fn:ınsa ne hale gel
d ? Hele Mihveııin m ıhtclif 
memlekeltrde eline geçen Ya -
hucill rin hali nicedir? Bütün 
bu suallerln maalesef cevapları 
var ve pek müth ştir. Bu kadar 
~ufüm cezasız knl:ımaz. 

Bu harpte S. S. lerin en zi
yade fenn muamı lelerine kur
ban gidenler lıic şüphesiz Leh
Elcr ve Yunı .. nhlardır. Buralar
di:ı ne kiiltlir, ne mün vver, 
ne ünivc te kn.ldı ve ne de • 
halkın ·1 d m ddesi, 
gı' le c: a ve ı · cak ko· 
ın le o Y h1ıtl l r b sı-

) o , m ı? brkckler, 
hlr b"rb"rin
yrı kamplara 

v ;o rn da işe ya
k cephcs·.ne, ço-

cuklar Alman terljıye evle -
rhıe sevkedilmi.ş. 

Bu gidişle harpten sonra 
böylece felakete uğrayıp çil 
yaHusu g b d n-11 n aileler 
klrTı:ı.dını bulup bir araya topla
mak k }jJ ol:ıınıyacağa bcn7.i-
) Or. 

Hele Le'ıi 
nüf u u 

ketlerin ahafür:ttıe reva görülen 
medeni mullllele buc:lur. 

Bugün li%aa.I od.ilen yerlerin 
bütün fabrikaları ve .a.m.elele -
ri, çrfüilderi ve çiftçileri, ma· 
denlc:rıi ve madencileri hep Mih
ver orduları için çalışıyor. 

Hatta bu da yetmiyormuş 
gibi, bir de Fransadan üç yüz 

.1elli bin amelenin Alman fnbri -
kıaJ:ı.nna cebren gönderilmesi i
çin Lava! çalışıp duruyor. 

Hasılı devletler hukukunda 
işgal eden orduya. ve devlete 
yükletilen bir takım hukuki ve 
medeni v::ı.ilf eler vardı; biz bu
gün bunlann cümlesinin Mih
ver tıaaııfın.dan mkar edildiğini 
göriiyoru.z. Bu hükümlertn bir 
çoğunu milletlm-ara.sı rnuahcde
lerle Mihveroiler kabul ve' 
~ ebn!§lerdi. 

Mesela L<jgal olunan yerlerin 
ahalisi ve ezcfunle nlmaın esir -
ler hıç bir vakit galip devJıetin 
askeri kuvvetler.ini arttırmak i
ç.in kullanılaımn.z deıiildiği hnl
de bugün Mihverciler doi:'il e -
si.T edilen dü.~man askerlerini, 
hatta işgal ettikleri yerler.in 
bütün ahalisi.tii de askeri ve si
yasi zaferlerini lınzırlamak i
çln cebren işletiyorlar. 

Hele işgal edilen yerlerin ~
zebeler:i. radyoları, satılmış hfi
kumet ve memurları durmadan 
Mıhvernı çığırtkanlığını yapıp 
hal'kı ald!J.tbyor ve hn.tta hak 
ve 1idealin'i, ümit ve nefretini 
unutturım:ak istiyorlar. 

İşte eskli Tilrkleı · işgal si-
yaset ve ahlakı ve işte bugün
kü Mihvıe.rci cihnng'ı.rlerin hal 
ve hareketL.. 

Yani artık ne hukuk, ne ah
U•:, rncdcrr.yet kaldı. Ortıada 
muazzam bir •kuvvet suiistima
li vıar. Esir m'illetleri mahv ve 
kahretmek, soyup sovana. çe
virmek ve nihay t bütün Av
ruı nyn V!a .ha.t.tii. bütün dünya
ya hfı.lci:rn olup y. 1nız ve y:-.Jnız 
Almanl:ır için blıtün bir aieıni 
asırl::ırca esir etmek ... Hiç bir 
millete bir hürriyet ve istildal 
üın:dı bi1e vermemek, bırakma
mak. Her vakrt esarete ve se -
falete mahkum etmek. 

l"?te Mihverin va'ldett:iği ye
ni Avrupanuı nizamı budur. 
Nerede bizim eski Osmanlı ni -
zaını, nerede bugünkü Mihve
ııiıı ztılmü'? .•. 

Fıakat lıak.ka ve ahliı.ka da
ynnmıyan kuvvet dev.am et
ıme?.. lLç bir milletin hürriyet 
ve ıstildal hakkı sonuna kadar 
gaspolunamaz. .A:lcibct adalet 
te ellı eder ve bumın da pek 
yakın olduğuna hiç şüphemiz 
yol, tur. 

Suı>ht Nuri İLI!:Rl 

Yeni Alman 
komutanı 

- Bai tarafı 1 incide -

General L<Shr, gozaltında bulunan 
Hırvat liderı Mııçek'i M ılıverle iı ~ 
birliği yapmasa ıkna etmek istemiş_ 
se de bir red cevııbı ile karııılaımıı_ 

tır. 

Budapeşte 26 (A.A.) - Uzun sU_ 
r ıelerden conra Hırvat 

-ı>--- bi batırm~lardır. 
A!!lkara, 26 (.A.A.) - Ame

rikanın An bliyük elç i 
ekst..ıns Stenhat iht'.lyıa.ç goı u 
len yerlere veı lmek üzere b -
vekil Şükrü SarnQO • 1unn iki kn 
sa kin :ı ve b ·n gon rm 
ve başvekil bunları Sıhhat ve j 
İçt:ınai Muav ıet Vekfılt:tıne 
tevdi etmiştir. 

Londra, 25 (Başmuharririmiz telsizle bildi· 
riyor} - Am~rikaya gidiyoruz. Amerika:Ja üç 
hafta kalmak niyetindeyiz. ReisicOmhur Ruz· 
veltıe, Harici, e azın Kordel Hul ile göruşecek, 
bütün mühim merkez ve mıntakaları ziyaret 
edeceğiz. Hepimizin sıhhatimiz mükemmeldir. 

Buyük li..r naklıyc 
v: buyük bır ro 
b:ılıır isabet e · 

S m 
.nnn kuvvetleri, 
b r n · \ 
da bulunaıı parti ıı 
mandan aJmı; hr, dw 
mal .kilit mevzwıe 

-----,>µıc-----

ulgar 
Başve · i 

l!liseyin Oahid Y ALÇJN L _____________________________ ....j ş rtma taaı aı ll 

nuşl r ve bu ra 
11 p etırnşl d r. 

• e 1 
So\ ~·etler iki tepeyi geri 

nldıhır 
Moskova, 26 (A.A ) - Ne 

St:ıLngradCill Sovyet kıtal nn rı 
mukavemeti .arttıgından Aı 

dapeşte, 26 (A.A.) - Bul 
gar b::ı.,cwcltli M. FLlofun M. Rlb 
bcntropun dav<'ti üzerine ya
kında AL yaya g"dece.{i h k 
kındı1 bir şu.ym dolaşmaktadır. 

Şay·ayn göre, bu seynh t, 
Mareşal Antonesko ile Hırvat 
lideri Pogl vn kin gCC'enlerd"' 
yaptıkları seyahat programına 
dalı l b·ılunınaktadır. 

Borcunun yüzde 75 şini 
öde gen çif tçiniız hububat 
Sdiabileceğini tamim etti 

lar, b lıca gayı etleı ı · sokak 
muh reb lcrıne d gıl, Timoç n 
konun Almın ordusu sol c... a
hı lızcrın.e yaptığı taaITUZU zap 
tctın ge hasred yorlar. 

Sc.vyct kıta.lan top ve ha -
Vln topu kullanarak Almanları 
strateJ k liu- mevz:den çıkar
mışlardır . 

------->ıııc-------

Von Ribentrop 
- Ba tarafı 1 lnc.•ae -

mına bu pakta Almanynnın müt 
tef ikleri olmuş olan milletleri ee 
lamlaruış ve ezcumle şöyle de _ 
miştir: 

Üçlü paktı imzalam3.kla, har 
bin Avrupada genişlemesine ma 
ni olmak sulhun tesisini kolay_ 
laştırmak ~c ad:ı.lcte istinat e _ 
den yeni dünya nizamını kur _ 
mak kauaatiqdeydik. 

Hodbinlik ve tamahkahlıklan 
yi.izünden düşmanlarımız bu 
P,ünynnın servetlerine iştirak et 
meği arzu eden milletlerimizin 
haklarını reddetmişlerdir. Şüp _ 
hesiz ki milletle1 imizin hayatı 
mevzuu bahisti. Memleketleri _ 
miz için bu kadar nazik bir de 
virde, üçlü pakt, bu imtihanda 
parlak surette muvaffak olmu~
tur. 

Önüne gcç.ılmez bu hayat mü. 
cadelesi esnasında üçlü pakt 
devletleri karada, denizlerde ve 
havada muazzam zaferler ka _ 
7.anmış ve güç "bmrruz edilir 
mevziler zaptetmişlerdir. Buna 
rağmen düşman elde ettiğimiz 
mevzileri geri almak istemişler_ 
dir. Çetin muharebler bizi bek_ 
liyor. 

Onuncu Dil 
Bayramımız 

• 
. Ankara, 26 (A.A.) - Öğre
dığünize göre, lr.ızı kaza ve na
hiyelerde liükfım.te borçlaudı -
nlan hububatın yüzde yotmiş 
beşi teslim edild"ği halde hubu 
bat alını ve satımının serbest 
bıraktlınadığını öğrenen ticaret 
vekfileti umumi müf cttişlıhlere 
ve bilumum valilikleı c telgraf -
la ~ ta:ınim göndenniştir. 

Bu tam>'..mde hükumete borç 
:kandırılan hububatın yüzde yet 

Hariciye 
Nazırı Eden 

- Baı tarafı 1 incide -

Ka.fil.eni.ı denizden ve hava
dan yapılan düşman hi.icumla · 
nna bu kadar muv•.aff nkıyetle 
karsı koymuş olınnsı, oımirallık 
dn::nsi tarafından ibtimamfa 
hazırlanan planların .~c:rilterc, 
Bı.rlcşik Amerika ve Sovvetlcr 
Bit lıği dcn:w:lcrl tnrnfınchn 
:Parlak bir surette ta.tbik edil -
m·s obmısı saycs:nde mtimkün 
olmuştur. 

M. Eden sözlerine şöyle de
V3ID etmiştir: 

Stalıngrad muharebesi öyle 
bir kahramanlık mucadelesidir 
ki bunu \•.asıfla.ndırn ağa hiçbir 
öğme tabiri yetişemez. 

Vandal Vilki 
- Baı tarafı 1 incide -

le alakadar eden ikinci cephe 

mi.'? be...']in:.n teshm edildıği kn-
2u ve nahiyererde vakit kaybet 
medcn ve lıiç bir istızahn ma
hal kalmadan hnbuba.t alım ve 
satımının serbest bıııa'lnlması 
k. 336 sayılı karar mukte11lSm 
dan olduğuna .ışa.ret edilerek 
bu yolda muamele ıfası ve scr
l:ı:st bıraJulaıı kaza ve n:ıhıye
lerin vekalete bil ı lmesi lüzu
mıınn işıret edıhni tir. 

Bomba davası 
- Bııı tarafı 1 incide -

künı.lerde temyiz mahkemesi 
tetkikatını maznunun temyiz is
tidasındakıi tlı.lebi üzerine veya 
dUe.rse resen duruşma icrası 
suretfile yapar. Maznwı duruş -
mada hazır olabileceği gibi ken
clis'.ni vekaletnameyi haiz b:X 
müdafii ile de telll!>il ettırebılli.r, 
yalnız, ayıu maddenin son fık
ııa.sına gör, IlllZlıun mevlnıf 
:ise biz7.a.t isbatı vücut etmek 
taleb:.ndc buluna:m.~. dedi. Re
tts bunda.."'l sonra, Abdurmhma
run avukatı Şakir Zıyanın An
k!arada. büro açmadığı iÇin ba-
rodan çıkarıldığına d:.ur AnJ~a
ra barosundan gelen bır tezke
reyi okuttu ve müddeiumuİni
nin m.ütaleasuıı sordu. 
Müddeiımıumi 318 ıncı mad

deye dnyanıarak t~tk kra.tın du
ruşmasız yapılmasını talep etti. 

:Müzakereye çekil n hak.imler 
heyeti, da°'\ı"U. tetl~lkabmn duruş 
mamz olarak yapılmasına oy 
birliğiyle karar verdi. 

L nin,..,<ll"ad yakınında Sinya -
v o kesı.mlnde Alınanlar b r 
çok kı:ırşı taarruzlar yapını. ı 
çok ngır kayıptır p.tlıasına fo 
yet mevzilerinden b...r:İ.ıle gır
lllli lerdır. 

Sovyet kıt.ala.rı dJetle mu 
kabcle e• sler Vf!' duşnıan il bu 
ta.tef tan daha :!lazla ı.lerlemı:sı
ne mcuıı olmuşlardır 

H r Alnınn ge er:;ili öldü 
Londra., 26 (A.A } - M 

kova. ı'tl.dyo~ 29 uncu Almcl.D 
tümetu rumwda.ıu r;eneral et 
ta.u ile daha b'1· çok yüks •k 
rütbeli subayli!l R J •vde öldirit
lcruri dün hab r vermiştir. 

M kova, 26 (A..A.) -- llcı 
petrol g ı ve ı.kı destro; r 
d n mürekkep olan blr r~ome.n 
g.:mi kaf lesine Knrndenizde ta
arruz cdrn bır Rus dc.nlzaltısı 
Marcctvıti. Rom.en destroyerill.ı 
b t.ırını~ur. 

Ha.zer denızınde 
N~'York, 26 (AA.) - B r

lln, Al.'llan ve ltaıy::ın torp"to -
}arının Hazer denzıne gec k -
lerini ·ıısas etmekted:r. 

B r ne göre bu gemiler Ha
ZC'I' d.C'rl:Zlnl J<ı.ı:rn.dcnızle birli: 
tir ~n kanaldan gcçm ~ler ve o
rada Sovvet donanmasına men
sup gcın-lere taam z etmişler -
dr. 

~li;Bil-~fim'j- ' 
l\JlELEK nooUN 

Sinemasında 
Modern ve esrarlı bu· mm~ 

- Baı tarafı 1 incide - meselesine t1emas ettiğill.i belirt 
İbrahim Necmi Dilmen bu lmektcdir. Açık teşekkür ZORLA 

sö ııevinde bundan on yıl önce Gerçi M. V.ilk.i, bu mevzu Ü _ Retikamın hastnlıgıııı t~nıs ve 
yerli Türk devletini yaratan ve zerinde cüınlnırreiSi Ruzvelt ve ynpılm:ısı zaruri olan muhim bir a_ 
ona sayısız ulusal devrimler b:ı. ya M. Çörçil kadar salAhiyetli mcliyatı stir'at ve mu-.;aff ıkıyetle KA ~RAMAt: ğışlavan- Büyük Atatıürkün. yur konuşamaz ise de iltlnci cephe- yapan Deniz Hastanesı Doğum ve 
dun bütün dilseverler.ini Dolm!a. yi bir an evvel teşkil etmenin K dm H Iı ları mute ı Dok_ 
bahçe sarayın<l dil kurultayı gerek İngiliz gerok Amerikan tor Şerıf Çanga'ya \ e A tanı Dok 
adı altında toplamış olduğunu menfa.atletli' ba.lmnından acil bir tor Sadı ile, bakımında buyuk ihti_ 
hatırlatarak on gün süren ve 2'J1ruret teşkil ettiğini gayri res mnın gösteren Deniz Hastahııne,qı 

Tcsh!ir eden 
JOHN llJ<l.."'lN ET'l' 

tarafmd:ın yaratılmış olan 
' t:te d 0 1-- •• I~;c bu Dahiliye '\e Nısaiye ~cr11islcri hem 1. bır şaheser . Tiirk dili dün~sın.00 yeni ve lnı ure e W<ı soy ""u.&u • ıatı 

.J.. J·~ı~- 1• .,.,,.rektör relerine •-ekküriı bır borÇ bilırim., 13\Jgtin saat 11 de tenz1 ı 
nurlu wr devrmı· başlangıcı o- ....... _"1.,_14ı!\._h._-_~·----llll!I- '""" ı t· ,..,, Yedek Muhabere Te~men nıa ıne 

lan bu kurultayda. alınan b"r çesittıde saat 17,30 da bir me- Hakkı Akverdi '•••••••••••• kararla 26 eylül gününün her ııııStm yapmıştır. Milli oyunlar ________________________ ... , 

yıl dil bayramı olıırok sayıl- oynanmış, neşeli li.ır kaç sa.at 
mnsma ıka.ra.r vcrildiğinti işaret O'ecir'Jmiştir. 
etmi"'t:.iı". b Em:Uönü Ha.lkevinde de dtin 

şehrimizde geoe saat 21 de profesör Sadi 
Şelırlmizde de bu büyük gün Iımı.nk ta.rai.ından dil intılfi.bı-

çok hareketli geçmiştir. na dair bir konferans verilmiş, 
Beyoğlu Halkevi Dil hayra- yakın zaman edebiyatından 

mı münasebetUe Tepebaşı hah- ~ olmnmuştur. 

ANKARA HABERLERi 
~~ 

Gedikli subaylar 
----~--~~~---·-----------------

Erbaşlar gibi iaşe ve 
ilbas edilecekler 

Ankara muhabirimiz telefonfa bildiriyor 

~ Gedikli subaylann gedikli erbaşlar gibi iaşe ve iilbaslıan 
ka.rarla.dtınlını.ştır. . 

Kanunu ana.hsusundan, gedikli subaylam bh·er er~ A 
bir y.er verilmesine drur hükünıl.!r .ldaldın~& "' 

Mahkum olan muhtekirler '* Ankara. milli korunma mahkemesi ycb!ideıı, r1l'Zk 5 ... 
!fatla kurşun satan ve evlerini fazl:'a fiyatla ikim.ya: veren m 
!kaç kişi•' para cezalru:ma ve dükkfı.nlarm.ın kapa.bbnag1TOJ 
mahkfım etmiştir. 

Belediye meclisi toplamyor '* Ankara. Belediye Meclisi az:ı tesbiffi ID8-badile ayma .. 
ı rinde Ankara fırka teşkilatı H 'llkevinde bir y-Ok}ama toplaı?ıtW
... çağınlmı.ştır. -

Çin elçioinin gazetecilere ziyafeti * Çinin An!rn.ra. elçisi cıım.aıt.em ~ ~,..&""'İmiZde 'buhmau 
guetec~ere bir ç y verecektir, 

Bugün iPEK sinemasında 
Bir kahramanlık ve macera romıuu olan 

KAN VERGİSi 
T11bü renkli 

GENE TİER!'ı"EY \ e RA:?tııırnol .. PH SCOH 
tarafından ıbda edile..-ı senenin ilk bilyük film1 '11111••-• Bugün saat 11 de;; tenzilillı mat.:ne ••••• 

/ŞÇ/ ARANIYOR 
·EE• Zümre Türk sana.yit harbiye ve madeniye fuhrikasına 

Birinci ve ikinci. sınıf Toma<:ı, Frezeci, Tenekcei ve Amele tşçi alı_ 
;ruıcaktır. 1steklı1crin acele ı.stanbul Haliçte Karruıgnçtaki Fnbrikamı n 

lıım•••••••••• müracaatlıırı.•••••••••••ıl 

· Kız ve Erkek kısımlan 1 
BOGAZ/ÇJ LiSELERi 

Ana sınıfı - ilk - Orta - Lise 
OOtüıı kısunlarda derslere ilk teşrinin 20 nci perçembe glmu bail1\nacaktır 

Yatılı .,, e yntlSlz talebe kaydına ve e ki talebenm kaydın n 
yenilenmesine b lanmıstır. 

- ARNAVUOKÖV ÇU!TıaA .... YLAR - TeWA: M 
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Bu on beş dakika içinde or-ı orun! çabuk çabuk yağlanıyor .. 
tada epeyce dedikodu döaüyol'- ıŞ:altlızadenıbı de dudiığı patla -
du. Bu, ded;:.kodu yalnız pehli- eh. Mohmet Molla ise derin bir B ' • • 
=~ç~ilı~ı~!ıı::~~uiru~f~ ~alnı-ak meydandan çekil- aş dış nezle grıp romatizma 
masel<:5İ ~? mevzu1:1:~isti .. A- _ Görüy.onmı "IJS1ls;! Tam de- ' ' ' ' 
sıJ ~tin gürcşier Yoruk Ali lıle ~ gibi_ .• Çok sıla tiir güreş Nevral1i Kırıklık ve Bütün agvrılarınızı derhal lıeser 
Şaltinzade ve yahut Molla Meh- olacak ... Şa:binzadenin çekeceği J ' ' 
~~~~~vv=~!~üa~; ~9::,!~ NeAH, olduğu yerde lcabmda gQnde 3 kaşe alınabilir. 
ettiğinden herkes Şabinzade ile '4~ .-w,. .... · ya.mao adam 
Yörük Alinin güreşini merak be ... 
~~·ordu. B:l-kft~n Yörük il- Yörük Ali, tek kalsaydı, Nişantaşı, Çmar caddesi, Husu si 
W<Uo;f ~ bu kaıdat- sm.ıimner.di.. o, iki 

Din Şahlnzade ile olan bend>er- hasmı~ 1tıst:üste meydandan ş·ışL·ı TERAKK·ı L·ısEs·ı liği herkes üzuiınde merak u- Çlka.rmak ;.,,+;..,01,. Pebrivan h'e-
ıtıı.ndınmş bulunuyordu. Çalık, ao ... ;ı 
oklui'.,'11 yerde duramıyoıuu. Al- rif!. Çok seviyorum şu herifi 
ıa.ıa dua ecliyordu: ~Iiı.m!. Ana, İlk Orta ve Lise • Kız, Erkek Yatılı, Yatısız 

_ Yarabbim, Yörü&.ıii tek bı- Mch:ınet Molla, tek kalınca iadroları dolmamış sınıı1ur içın yen italcbe kaydına devam edılıyor, Telefon; 80547 

rak!.. lrandabudunu bırakıp gitti. Şa- lm••••••••••••••--:•••••••••••••-1m•••n .. 
Yani kur\ada, Yörük Ali, tel: hin7Ade ile Yörük Ali, yağla.n-

ka.lırsa o vakit Mehmet Moll:ı mdınna diıvaın ediyorlardı. 
ile Şahinzade kapışacaklar, bun- Nihayet yağla.nmalar bitti.-Peh ••••••• 
lar tozla.nnı pay ettıiktcn sonrıı fiıvoolar' kıbleye döndüler. ı '" 
galiple Yörilk Ali, te.k t;aşıua (Arkası var) 
güreş.p netice alınac:ıktı. Kur'. 
da tek kalan pcJılivan bir ke. e 1 ~ 
güreşecektıi., çift kur'a geleııle RADYO PROGRAMI 
iistüste .iki defa güre~~ ola-
cak~. ~ıhayet on beş dakı~a.lık _ 27 EYLU-L 1942 vakıt bittlı. Cazgır, kazan dıbme 

BİR HAKİKAT! Sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine : ._ ___ , 

geleı ek bağırdı: 1.30 Proiram 19.00 Kon~a 

- Başaltına kalanlar meyda· ll.32 Müzik (Pl.) 19.15 Muı.ık: Pırlantalı ve elmaslı .. iıt demek bir l<elıme ile 8 1 N G E R 8 A A T 1 demektir. Çünkü: 
ııa! 8 40 A. Haberlerı 19.30 A. Haberleri! Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakıki evsafı meşhuru Alem olan SINGER saatlerinde toplanmıştır. 

Kazan dfuine evveia Şahinza- S.30 M k Pl) 1945 Serb·-- 10 Bunun için: Saat a lacağınız zaman, tereddüdsuz SINGE~ nnti almalısınız. Ve saatin üzerindeki SINGER 
d e sekerek gcldi. Sanki saatler- Uzi < • =• 12.30 Proğrıım dakıkn markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz 1Azundır. 
cc güreşmiş adrum o değildi. Dip 12.3:r :Muzik (Pl.) 19.55 Muzık , Modayı takib eden her nsri kadın için kıymetli taşlarile ve nefis i'l(melerile hakikatt-n na1.aı·ı dikkaı, 
dııı bulunuyordu. Pesinden M~ 12 45 .1\. Haberlerı 20.15 Konuşma ' ct:lbeden böyle bir harikul{ıde SINGER saatınc aahi.P olmak fldeta pi: ~"ladettir. 
met Molla, kaza~ _dıljmc ~dı. 13.00 Müzık 20.30 Müzik SING A s H "d k H 
Fakat Molla, duşuncclıyd •. O·' 14 30 M uk· R;K) 21.00 Konuşma E aati ma::ual gvıeeceen geu"zel ediyeliktir 
nun ıçini yiyen yalnız Yöriik A- ı " 1~1 · 21.15 Mtizik 
li)d:. O, ııe Şahınzndcye, dol yo 

00 °'"- No. 82 _o. Etma.l ı ve 11 pırlantalı ıoo lira 
Ynkru:ıkl1 l~el Hasana bel b:ı~- kf'Strası 21.50 Ankara Son · · 1100 .P ,, h A k 1 No. 82 _ C. Emtaalı ve ortadaki büyük olmak üzere 11 pırlantalı 700 l'ıra 
lamış bulurunuyordu. Yörük A- · ro;;rnm ba ar t 0 

18 03 
M l.İk Rad cı•laı·ın•n No. 82 _ E. Elmaelı ve ortadaki ıle kenarlarındakl büyük olmak üzere 11 pırlant•l ı 800 lira 

li ne kozunu rtly ederse her """"·i . u - ... - ~ ne_ r" 'Y' J D tıceıen·. No. 82 _ H. Elmaslı ve ortadaki ile kenarındaki daha büyük olmak Uzere 11 pırlantal ı 980 lira 
ka.zanat><>mn" emin ıdli. yo ans or_ 

"'""t">-- k 22.00 Müzik EMSALLERi GiBi 16 SENE GARANTiLiDiR 
Pehlivanlar sıraya geldHer. ~nsı DiKKAT •• • Yörük APı, her \•~'tlci gibi aa- 18 45 Muzık Fa_ 22.30 A. Haberler! StNGER saatleri tst~ t.uld::ı .vıılnız Eminönü merkczindek~ m:lğazamızda satılır. i stanbulda §U-

'kiruL Sessiz, sadasız d uruyor- sıl Hcy'eti 22..50 Kapanış -----~ bemiz yoktur. Adrn: SINGER IAAT Meiuaları, letanbul, Eminönü No. a 
du. Cazgır, meydana yıirüdü, 
ıwyrole:re bağırdı: 

- Beyler, r..ı;alar.. Oı1ı!da •••• 
Uc pclıJ vıı.nımız knJdı b..'tH'.lJbmı.. r 
Dıınlaı ı eşlemede mümkiin de- DR. NAZMİ AZİZ SELC.EN 

GOz Tabibi - ... ~!I Devlet Demiryolları ilanları 
ğ; dir. Bu oobeplc aralarında u~ki Hast.ahwsi Göz M\i~Slln 
ku 'cı. çekccc~~ız. Kur'a netice Muhammen bedeli 6755 (altı bin yed! yüz elll beş) lira okn 7 (yedi) 
rt n ıc t.l'lt çıkan kazanacak... Her giın ~t 14 den 18 e kadar Beyazıtta Çarşıhpıda ~t 8-10 kilogram karpit alabllecekbüyWclUkte seyyar nsetılM cihazı 
O t ~{l,yccck .. Ve \.ek gü. t:r'.a.mvay duragı ka,rşısmda 99 numaralı muayenehanes.inde (7/1 inci te~rin/1942) Çarşamba gUnü saat (15,30) 011 beş buçukta Hay. 

re \, p:.ıc.:ı.k. j ~h~ast~a~la~:rı~nı~k~a.~b~u:ı ~ed~er~.~--~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ darpa§ada Car binası dahllindeki Komisyon tarahodan kapalı :uırf usulile 
Hı.od kten sonra pclıllivanlara 1 satın alınacaktır. · 

d<inen.k: . ı Devlet Demirgolları Adana 6. ncı işlet- Bu işe girmek isl<'yenlerin 506 (beş yüz altı) lira 63 (altmış üç) kuruş_ 
- Pehlıvııfılar. kur'a <;ete- ı . luk muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muh • 

ccğ.z. . .Hw.ır olunuz!. me, Arttırma ve Eksiltme Komısgona tevi ı.arfJannı ayni gün saat (14,30)) on döct buçu~a k~dar K omisyon Re -

. Ca?.g:ır. ~~kem heyetine ~t- Reislig ... inden islıgine vermeıerı ıazınıd•r. 
ti, kur'a kugıtla.nm hazırladı. Bu i§e ait i<!rlnameler Komisyondan parasız. olarak dağıt.ılrnaktndır. 
Pchl vanlara çektirdi. M'eıhmet Muhammen beôeli (22.500) yırmi ik.i bın beş yüz lirn tutan (250.000) (!0190) 
ıMoll:ı, t.."'k kalmıştı. Yörük AI ıkı yuz ellı bin kilo odun komuru 9/10/1942 Cuma günü saat 16 da 6. cı ---------------------------
ile Şa.lfnzadc karşı karşıya gel ı Jı;;lrtınc Muduriubru bınasında kapalı ı.ar! usulü ile eksiltmeye çık"rılaC'ak_ ~!ili•••••••••••••••••••••••-~ 
mi.<;ıti. Bu, hn.l herkesi hcyec:ınn tır. P O K E R 

, du iirdü. Sıkı öır güreş ohcak Bu ı§e gırırıck isıcycnlerln (108'1.50) bin altı yüı: seksen yedi buçuk 
tı. Ç::ıhk, kur'a ncticesıni du- lır.ılık ıııuvakkat temınat ve ntitus cuzclanlnrı, kanuni ikam~tgah vesi _ 
yunca. titredi. Yörük Alinin bu kalıııı ve Ticnret Odası vt'sikaları ile yukarıda tayin edilen gunde (2490) 
~ürcş.i çok zor çıkaracağına ve nuın:ıı. Jı kanunun emrcttığı şekilde ha7..lrl:ımış oldukları tekliC mektupla_ 
hn.ttfı. cz!.le.rck mağlfıp olacağı- rını aYnı gıin cksiltmt' saatınden bır saat evvel Adana 6. cı İşletme Mü_ 
nn. h~ durlugu bınasıııtla toplanacak arttırma, eksiltme Komisyonu Reisliğine 

Yö:-ük Ali ise menınundu. vermelc>rı Jıızuınu ıl!'ın olunur. 
H<:'lc ill: elde taze taze Şahin- Şartnam~ ve muka"elc projeleri Adanada 6. cı 1şletme, lsıan9ulda 
;-j.ı<l~ni..'1 eline düşınooııne daha ı. cj İşletme, Aukarada :.ı ci tşh•tnıe, Malatyada 5. ci lslctme Miıdılrlıik_ 
7.iy:ı.do mamnun olmuştu. Zatıe.n lcrınden, Osmııniy", B:ıhre, ve F~zlpaja, Pozantı ve Ciltehan istasyon 

on:ı müth:.Ş hırsı vardı. Yük • =Şc==·f=lı=k=ıe=rı=n=d::en=lı~f'd:::el=sı=z =o=ıa=r=ak==g=c;r=u=te=b=ı=lır:::·==(=l 02=8=9 )===========::=. 
ı;eh fovcr.ı.nh saldırmalarla Şa-

Traş bıçakları 

Cildi tahriş etmez, 
cildi yumuşatır. 

Her yerde 

P O K E R 
traş btçaklarmı araymız. 

h.ir •'deyi ça.rç.'1.buk mağıüp e- Seyhan l''liigeti Daimi Encümeninden -------... ._..,. _______ _ 
dcceğ'ine ka.rur ,·ermişti. 

lstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden : , Yorük Ali. kur·a neticesini 
alır almaz yüzü güldü. Derhal 
y.ıgianmağn. b:ı.."?lldı. Fakat Şa
h.ı.nv dc."'lin ducL'"l.klnn titrediğı 
görüldü. Laf değil, saatleree 
güreşten sonra Yörük Alinin 
karşısına ç.ıkaca.kt1. Arna:vutoğ 
hı. Yörük Alinin scvincirrl sez
m · şt;. Şahi.nuı.doıı:irı üitredıiğuü 
gormıi.<>tü. Yanında Pocn:ı.k 
Murada hi11Jhcn: 

- Murat ağa! Görüyor mu
sun maııza.rn.yı !.. Yörük Ali, 
kur'adan scv·:nçle çıktı. &k, 

ı - Adana _ Koz..-ııı yolunun 27 _ 29 kilometı'eleri arasında •2000> 
metrehk tqprak tfflvıye's.ı •17500> lira üzerinden kapalı zarf usulile eksilt_ 
ıne ·t· konulmuştur. 

2 - Eksıltıne 8/10/942 tarihine müsadif Perşembe günü saat 10,30 da 
Vıl1iyct D:ıımI Jo:nrnmenindc yapılacagındıın istekliler teklif mektuplarını 

kapcıh olarnk bu !ıımtten bır saat evvel saat 9.30 da Daimi Encümen Reisli_ 
gine venrıııı bulunacaklm dır. 

S - .isteyenler bu ~c :ıit kesif evraklnı sörmek için Nafia Müdür_ 
lugunc muı ~caat edebılırler. 

4 - 1steklıler «1312> lira muvakkat teminat vermeleri ve ehliyet veri_ 
kası almak uzerc bonservisl~ile ik i lotoğraflarını bir adet elli ve bir adet 
on beş kunışluk m:ıktu ve bir adet b ir kuruşluk uçak pulunu dilekçeleri_ 
ne b:ıglnmnk t;ureiılc ihaleden üç ıiin evvel ViUlyetc müracmıt etmeleri 
lhımdı.r, 

5 - Posta 1fo gonderllecek melltupların dış zarlı muhfır mumu ıle iyi_ 

942/142 
Refik Sabri, Emin Vafi, Hasan Vafi ve Vecdi &,len tara· 

fuıda.n )$"eşil.köyde Şevketiye mahallesi Bulvar ca.ddıesi Barutçu -
başı zade Oha.nes hanesinde Pol ILev'i, Ha.ne WSdnıan ve Ben
hard Flcisch ile Ayastefan<>s deniz banyolan gayri men.kul şirketi 
aleyhine 942/ 142 numaralı dosya ile 8Çllan 153600 lira alacak 
da.vasındaın dolayı müddeialeyhlere gönderilen dava. arzuhalleri 
şimdiki oturduklan yer belli olmadığı için tebligat ilinen icra 
edil.mlş ve müddeialeyhler bu müddet zıarimda da.vaya. karşı 
bir cevap vermediklerinden mahkeme günü olam. 27.10.~ salı 
~nü saat 14 de tayin e<lllımş bulunduğundan mezkUr gün ve 
saatte müddeialeyhlerin bizzat gelmcleri veya kanuni btr · vekil 
göndemıeleri ve aksi halde dava.nan gıyaben gıörWeceği tebli· 

1 1 
ee kapatıl::ıcaktır. Post::ıda olaC'ak gecikmeler kabul edilmez. c10081> 

Askerlik itleri . 
Ü-s-kü-dar_As_k-er-lik_Dai ..... r_esin-d-en: lSTANBUL POLiS MEKTEBi M0Dt1RLtJG0NDEN 

gata kaim olmak üzere ilin olunur. (4803) 

1 - 339 dogumlu ve bu doğumlu_ 
lnrla muameleye tabi erat muvnz _ 
z:ıfiık hızmctlerini yapmak üxı•re 

sılfıh _.'\ltın;" alrn:ıcaklardır. 

2 - Şubc:Crde toplanm:ı l(lınu 

19/l. inci T('Şrin/942 Pazartesi gu_ 
nuclilr. 

Y<'rlilerın mensup oldukları Şube_ 
1<'.re yabancıların da son yoklı:ımııla. 
rını yaptırdıkl:ırı şubelere miirac::ıat 

etmeleri tazıındır .• 

Beyoğlu Halkevinde 
toplantı 

27/9/942 Pazar :ıkı.::ımı saat 21 de 
H alkevimizin Tepebaşınd:ıkı Mcr _ 
k~ binasında bir toplantı y:ıpıla • 
cakur. 

l - Buyük T ürk Denizci i Baı _ 
baros hakkında kon!crans. 

2 - Konser. 
3 - Hnlkevimizln {ızalarının ve 

arzu edenlerin teşri!leı-inl ri_ 
ca ederiz. 

MalımlZ}n ufacık bir parçasını Ka_ 
natlı gençlik içia :ıyırma.. Bu .dnıı 
d aha zevkli biı vatan \azlles duşu_ 

ilir mi 

Cin!i 
Ekınek 

Beyaz Karaman Eti 
Sade Yag 

Kuru Faeulye 
:ılı Birıncı 

PJnnç (BurStı) 

Nuh ut 
Patales (Ad:ıpauırı) 

Kuru Sogan 

Zeytınyııg (Ayval ık) 

Sabun 
Bc•yaz Pl'ynır 
Yumurtn 

Taze Bamya 
Snkız K. lı,ıgı 
Ayşek, dın Fasuly<'Sj 
Taze B. rbunya > 
Donı.ıll'' 

Ochr.a lı k Bıbc>r 

Patlıcruı 

Ayva 

Mıktan . Tahmin B. 
Kilo. Gr. Lr. Kr. 

'?iOOOO ad et • o l6 
6000 000 l 24 
3000 800 3 70 

31100 000 «t 50 
4000 000 ] 20 
2000 000 o 44 
4000 000 o 33 
3000 000 o 18 

)000 000 1 27 
IMO 000 o 81 
1000 000 ] 2<1 

:ı.onoo adet o 5 

• 00 000 o 38 
3000 ocıo o 15 
3000 oco o 30 
500 000 o 30 

20011 000 o 15 
11100 o:ıo o 17 
5000 ad<'l o 4 

500 000 o 66 

Sn. 
25 \ 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Tutan 
Lr, Kr. 

8125 00 
7400 00 

11100 00 

1500 00 
4800 00 

880 00 
1320 00 
540 00 

1270 00 
810 00 

1240 00 
1000 00 

190 00 
450 00 
900 00 
150 00 
300 00 
170 00 
200 00 
330 IO 

ilk Teminatı 

Lira. Kr. 
609 37 
558 00 
832 50 

) 
) 
) 678 
) 
) 

) 

> m QO 
) 

·) 

•) 
ı)i 

)i 
) 
) 
ıJ 
t) 
1) 

Eksiltmenin ne 
suretle yapılacajı 
Kaf)alı Zar 

> 
1 

Ellsiltınenin 
.rarihj ve 

j/10/942 .PazarleeJ 
> 
1. 
~· 

1 

•• .... 

> 
. :t 

SnaU 
9,30 

0

10 
J0,30 

cins ve m 'darlan ynzılı yiyecekler.in 2S/9/942 gOnO yapılnn kapalı zari ve açık eksilt 
ı'lu hlznJ~r1nda gostcrilen ııaaUerdc Be) oğlund:ı 1 t. nbul Liseler Muhascbecilir;'İ 

27 EVJ f'"w 'ı2 
~ 

........ , ......... aa ........ 11111••• .. •mil .. miiıl-za..ıwrliE 

Yabancı Memleketlere 
Talebe Gönderilecek 
IIı.tisat Vekaletinden : 
Madım., izabe-., maldne, eı~J;tıik \'e kimya yüksı•li miihen

di.'11 yetiştirilmek ve bunlardan bir kısmına mensucat 'e kfı~rt 
il}Usast yaptınlmak üzere müsabaka imtilııam ile yahaneı mem
~ 60 erkek talt>.be göndt'~ktir. 

1 - 1'füsahaka ~tihamua girooe!derin aşağı:hJd şartforı 
bak oimala.n Iazıındır: 

A) Türkiye C'ümhuriyetli vıaimıdu§ı ve Tiirk ırlun
da.n buhınmak, 
B) 17 yaştnt bltinniş. 25 ya..51D1 geQmmııi<~ olmak, 
E) İyi hal ve ahlak sahibi olnClk, (1941 - ı~H2 ders 
yıhnda mektep mfüla\imi ohnaJ111Dlıw' doğruluk · Jifı.
ğıdı ibraz edooeklerdir.) 
D) Bula..51cı hasta.ııkl:lr1a malfıl olmanıak, sıhhati tanı 
olniaıc, bünye.-;i mühcııdislik yapmağa ve madene t('f. 
ıfk edaecddıer için oca1danJa ~ müsait bu
ltınmak, 

E) Lise olgmıhık diplomasını ibraz efme.k wya bu 
darece-<le ta.lısil gördii~i !Uıaari:f Vekiliğince ta."tdlk 
edilmek. 

2 - Bir'nci matldede )"az tlı e\'safı haiz ola.n taliplerin An
~ M. T. A. l~m.tifüsü Genel Direktörlliğ'üne "-e İstanhul
da Sümerbıa.nk İstanbul ı:;ubesine b1r istida. ile 21/10ı 19-t2 ak
Ş,amınta kadar n1üraoaat etnıis olma.lan lizundır. İstidada nı
kanda yazıh tahsil kolları~ıı hangBDin takip edilmek iSt.._.
Dildiği tasrih OOilecektir. 

8 - İsfülaya a~ıda ~"Bzıh ,~ bağla.nacaktır: 
A) Niifus hüviyet ciizda.m , .eya sureti, 
B) l.Uektep diploması 'H")'a "·es.ikası, 
C) i)·i lıaJ kAAıdı, 
D) 4 adet 6 X 9 eh'adımta fotoğıta.f. 

!4 - hııtihan 26/ 10/ 1942 tarihinde Ankara.da 1\1. T. A. 
~tttüsü <kıwl Direktörfü~iinde \'e 1sta.nbulda Sümerbank 
İstanbul ~ubesinde yapılacaktır 

5 - İmtihana ginnek şartbrmı haiz olup vesaiki tam ola
rak venniş bulwıaıılann 23 10 19-12 tarihinde sıhhi muayf'rw•-
leri icra edilooeğinden bu taıihte saat dokuzda Ankara::la M. 
T. A. •~stitii-;ü Ge-IW"l Direktörlüğiinde Ye 1stanbulda Sünwr
baok ısfiwbuJ ~ubesinde buluuma.lan şarttır. 

6 - İmtihan a."8ğula yazdı dersle~.ıı \"aptlacakbl': 
A) Cebir, -
B) Goometri, 
C) Aritmetik, 
D) Trigorıometri. 
E) Jt'izik, 
F) Kimya, 
G) 1'~bi mi. (Bngileıine göre: Fransızca, Alman
da., İn~ültee.) 

7 - hntiha.nda muvaffak olanlal' bhind ma.ddeilıe Y3Zlh 
tahsil kol1anna. aynlacakla.rdlr. Tefrik hakkı imtili1tn he~·eti
nin sali.hi~·.-ti clahftinde ÖJup, hu tefril< taliplerin ist.edikleri Ito•
lıarda miimkiin nlf'>rlf"be nazarı itibara alınmak suretiyl~ İ'111{ •• 

handa gösterccıekleri mU\affalavete Ye sıhhi mım.wneterhıin 
verdiği neticeJe göre yapda<'aÜır. · 

Heyetin wreceği kararı kabul etmiyenler gönderilmiyf'
Cl'kttl'. 

8 - Madan miiht'fldisli~i i<,in 1efn1' edilenler ta.hsilJ~rini 
M. T. A. })nstifüsü nezareti alhnda yapacaklardır. Bunlar: 

Al Ecnebi memJekete gönılerilint."<kın e\'\'el '7..onJ.,.'"lıl- ,. 
dak maden O<'faklan clahili:ıde en nz 9 ay çah~tınla
rok , .e }'ennh •e J.>O kımı1" ala.roli:larrlır. 
B) Tak.'.'be akşamları , at.ô.™-"l dil ~~ersi ~firecek H 

9 aym hitamında. ameli c,1:ılışnuı.dn.n iyi not alanlar ya
bancı dilden imtihana tabi tutulacak ve f'h1iJ et ~()~ 
terenler l'\İk~k tahsil için yabaooı n~kctlere gön
deritooııtrtir. 

C) Staj dene-nde talebe kazancı ile g~ne<>ıek~ clilf'
diği yenle ikamet e>\lı>hi~k ve ancak ff:vlrnlllde isti
·l1tlan görülen , .e faklir oltluklan anh.5ılwılara fi) -

rıea her ay on liraya Jmtlar nakdi yardım yapı~"
cakbr. 
D) Stajda n JisandA. muvaffak olarnıyanıar arzu .-t
tiklt•ri t'itkdinle l"Btıh ve µanısız olan '7..ongulclak 
Hadt•n Tekniıo:\·en me!<tellinin ik:rıci smıfına imt.ilu'!+ 
tilZ alınarak a·~-ru dN.., senesi sonunda ikin<",i w iiçiia- ~ 
tli sı.nıflann imtihanlarım hirdlm wrip dördüneii •m ı
ra terfi f'<!ehile<.1Cklrr \'e hu sınıfı lb iıkınuJ ile "Mad .. -r. t 
Tekni1.;~·eni" ünvam ile mektepten mezun o:.ı.ılar, t 

Devlet barrminde 30 lira asli maa."'la işe a.lmalıih\-
~. 

9 - Madend~.n başka miihendislikler için tefrik ediiffiek
ler doğnıdan doğnı~-a yaban<·• roomleket~re gönderilffieklrr 
ve Sümerbank'm tı:ıyin ede<'i'ği program dahilinde ve Siinwr
!zaıık hesıa.blna tahsil edeceklerdir. 

10 - Tult-beler avdetlerindt- tahsiller"L'1in iki misli miid
detle hh:met edecE"klerine ve ıtksi t.akdirJe tahsil nıı:ısraflarmı 
faizi ile defa.tan &~t>yecelduine dair müteselsil kefilli bir taah
bütn8me vereceklerdir. 

11 - Ankara ve İstanbula diğer yerterde,ıı 'imtihan ~'İn 
gıeknlf:-rden imtihanda mu\"affak olanlara geliş ve döni:is yol 
pıaralan verileceıktir. ~ . 

12 - Maden Tetkik w. Amma Enstitüsüniin yabaneı Rlffil-

1eketlere 1alebe gönderi.lmesİn(> dair olup,~ ~ıapılan ilanı 
işbu iliola ~olduğundan ~rine a~·kın ı-aart-
lan hökümsmdür. . ~ 

, Resmi dairelerin ilan işleri .c~ 

1 hakkında mühim bir 1 
.!~bliğ i 

!::::: 
E 

• ~ye kadar l'fllllDi dairl'!f'rin ilinlarrnın neşrine ta\'88- § 

1 sut eden ınıerkıım ıst..ıbmıla Emuum hanındaki (Tlirk Maa.- ı-=== 
rif CDul;feU Betillll Dia İtleri Bürosu Limited Şirketi) tasfiye 
beh16. -

Ticaret ksDunwıuıı 232 ınci maddesi mucibince maltke- 1 
menin tasvibine iktiıııı.ı etmiş bir şüreka karaın ohnadığı.ndaıı 511 
Fhlırum lwnndpılri şirket\ıı muamelata devamı kabil değil
dir. Bu sebeple ilimlarmızın doğrudan doğruya: 

lSTANBVL ANKARA CADDESİNDE 
KAYA HANINDAIU 

TUrk Basın Birliği ve ortaklan Resmi 
ilanlar Kollektif Sirketinı 

göw)fall «ini rica .... Şlmdi)1'8 WJa.r Ermnun bwn
. §! daki ~ ltilMlertlen llWana da Prketimise bwdl fldllme.. 
~ sinin ....... .....,. tavsiye eyleri&. 
g 

~nınınınımımıınnınınınınmını111nıımwmaıınının:a-


