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"utuklar ve t.-... ~ ... : ......... ; .......... l 
hakikatlar 1 Mılll Şef le ! 

liert.eSin gözü~ le gördüğü v:ı 1 lngtltere ve Danimarka li 
Japon Başrnkilillin de 'tebarüz ı k il eıttirdiğj ve~rue :AliJı\"ercilerin r.a arı arasmda 
l'lldnım ve ~şek lınrb'i yeri- ı ---41---
:nl ~esiz kaplumbağa cldnti- 1 Tebrik ve teşek.. İ ne t rketnı'iş1ir. ı 

kür telgraflan J 
il\ Al uharebe dördüncü kışın teati edildi 
U WU eşigine gelmesi üzer;BE Ankara 29 (A.A.) - Cüm- ı 

büyük hır nutuk ve be hurreisi İsmet !nöni.i'niin do-
Yanat tufanı dlinyayı kapladı. ğumlarının yıldönüınii miina-
ÜçUzlü paktın yıldöniimünün de sebetiyle lngilt1.:re fümlı Ma- 1 
bu günlere rastlaması bu el.en- jeste Altıncı Gcorgcs, Ciim- • 
gt azaltacak b;r mahiyet arzet- hurreisimize bir tebrik tel- ı 
tnez. İki 2ümrenlı1 en mühim grafı çekmiş, Cümhurrefai-
:rnevki sah'ıbi olan ricali, durum miz de İngiltere Kıralını~ı bu 
'e gelecek hakkındaki fikiı leı i- ı telgrdına ı;ır teşekkür tel-
Ilı soyJediler. Bunl:ır arasında grafı ile muknbelede bulnn- • 
Mister Ruzvelt'in şahsi münıes· muşlardır. 1 
s.ıiı. Mister (Vilki), Alman Ha- j Ankara 29 (A.A.) _ Cum" _ 
r cıyt. Nazırı Ribbentrop, 1ngi-
liz Hariciye Nazırı Mister Eden, huneisi İsmet 1nönü'niin do-
Japonya Başvekili General To ğumlarının yıldöntimi.i mi.ina- ı 

G
Jo, Hindistan Bnşkumandajı sebetiyle Majeste Danimarka 
cneraı Wnwel, Amerika Har- Kıralı ile Cüinhurreisimiz a-

bı~·e Müsteşarı ve nihayet Ril- ı asında tebrik ve teşekkfü· 
Yuk Britianya Başvel ·ıı Mıstet telgrafları teati edilmiştir. 
Ç'orçil vardır. \ I .......................... ·-····· 
b 

Mister Villci Rus dururnutıun 
u kış çok n'lusait olacağını t.1rn

madığ1 ıçin sür'atle iki:ıci eep
~enin açılmasını d'.lemektcdır. 
.. us devl t r·calinin aylar ... an

b. r izhar ctLikleı ı arzuları. ~ım
dı Çunk r.g0de incelemeler \rtp-
1 ta olan bu zat da teyıt edi
}or dcımckt r. B.naenaleylı ye
ıı L.r f kir ve kana:ıt karc;ıs•n
d, b lunmuyo'l"uz. Alman Hnri-

.}c N z,rının uzun nuthu da 
~~hveı~n bugüne kadar elde et
; "ı f.1yda o mevkiler dolayı .... iy-
e ı t DJle cınruyet ile bakabi

IL h'llli tekrar eylemekten iba
rettir. 
b" Cc·lü paktın Uzarkşarktaki 
tıyt 1 mıinH' sili Japon Ba&\t:!-

1.,Jı busDutun ôaşka bir eua lie 
koou::ımu tur. Realitelere uy:. 
.ra1 mü a .ınılcyh diyor kı: 

"B\iyuk Br:iWııya 'e B.rıe,ık 
.ı\nı rika (!konomik kudretleı .ne: "l' b'Jhassa ist..lısal kabilıyetlcrı. 
llt güvenmekte ve ~mdi karşı 
ta,ıı ruza haz r oldnklannı gös 
ter mckted.rler. Bu devletleı i:. 
~u nıak atları kücümsenmeme· 
,~?·r. Gerçek muhar be henüz 
'-'! lruın.mı ıtır. Büyük Asya 
hcıı bi imcll uzun surc.'<:.ek bH 
h~rp lo.li ·e çevrBm('ktcdiı. Bu
n~n ic ndn ki gitlıkçc mı.isb~t 
b r nıiicadcJ.) mahiyetini alacak
tıı. Diır~manı ezmek için bm'ok 
f1l~\. 'ıcrı <levuımek, b.rc.ok zoı-
tıkları yenmek gerektir." 

1 
l Inutulmamahclır ki bu soz

q dcmoiu aCk bir memleket.in 
bu.._, ckıh ag-zındnıı dcğıl, topttt.n 
cı b:r hükfımet şef.ind~n işitıl-ı 
lnE:J tedir. Anglo Sakson baskı · 
sının a<rırJığı vavaş ya\•aş Japon 
~nıuzI..uınn binmcğc başlamıştu. 

earlharbur sürpr J.Zi üzermden 
w. hQ on ay geçmediği halde nıü
ladc!e şimsck sür'at ve mahı}e 
tı;nı kn.ybetmiş ve artık ~etin hır 
:· ''atma ve istıhsal varışı man-
-tıı ,1sı almıştır. Tıpkı Avı'U1-ıa

"1..ı olduğu gibi... 
Bu istihsal &nvaşında ise Mi~

~r Çcirçıl'iıı mesajı ve Amcrik~ 
;11. !.>Ul devlet adrunhrının söz ~ ~ 
ııl!eı i akıllara .durgunluk veı t!· 

~k nıahiyet aı zctınektedilı. Bir 
J]lda beş yüz gemi denize i.rıd:-

' ll"ıİ§lir. 1 
BugUndt-n it:ıbaren günde oör -

~1! nınin denize indirilmesi mu· 
.~1 re.rdır. Tayyare islıtısali 

bu~"ikltik ve sür'at bakunından 
~C".o.- t;~şkil etmektedir. 230 to-
11latoluk nal.lıye tnyyare!eıi, 
l'un; bir nevi uçan zırhlılar ys.-
~11tıdn. tahcı,kl\uk sahasına çı1rn.-. 
l c.ıktıı·. 

<J llütiin bu imkfın ve vnsıtal::ı.r-
1~ ki )1 .,ter Edon'c zaferden 

~at•ı bit c. nn1yet ile b~setmek 
t llclretuu vcrm Sjtır. Büyü~ Bı. -
<-ıatıya Iıaı dy<> Nazırı hıç bır 
t l..'nan bu Jr. dar açık oimamış-
1.11l'. Ba ~ t fj; le ocli bir iyimscr-
1 • hu.v:ı.sı 'c nde kendisi.11i ve 
~}eti uyu ,t ırmaj~ iste-miyoı 
'h akıs b.ıtün kabahatleri mdlct 
u.~•ırunda itiraf ediyor: 

lin.rbe takaddüm eden sun. 
~nf;lerinde İngiltere rnlıatını ve 

Yeni 
Ginede 

---o---
Amerikalılar 

hiicunıa geçtiler 

Müttefik uçakları Japon 
üslerini bombaladı 

-()'-

Mclbourne, 29 CA.A.) - Pa
sıl\k brl:tr cenubu Mttttoflk u
mumi kanı.rgfıhının tebliğinde 
bildirıldiğine göı e, Owen St:uı
lty kcsı..-ninde Mütteffü kara kı
talan İorabdivn. tepcs'indcki 
düşinıın müdafaa mevzilerine 
karsı bir hücum yapmışlar ve 
ı :erlemeğe muvaffak obnuşlaı
dır. 

J{okoda'da Müttefik avcı1aıı 
Vairopi köprüsüne yangın bom
basiyle ve topla hücum etmi;:i
Jerdir. 

.Müttefik uçakları Buin hava 
alanına \'e bir düşmnn taşıtiyle 
bır torpido muhribine hücum et-
mişlerdir. -

UA\'A HAREKATI 
Guadalcnnnl, 29 (A.A.) -Ta

kım adalarındaki kuvvetlerin 
bas kumandanı General Roy S. 
G€iger, ordu ve donanma ta.y
ynrccilennin 127 Japon uçağı 
dö~ürmüş, iki vapuru batınnıJi, 
be~ vapuru hasara uğratmış, 16 

(Sonu Sa. S Sü 3 Hl 

uescsmı bozmamak iç.in düııyn
nın zevkleı inden istifade edere]::. 
her tehlike işaretine kulakların. 
tıkadı \'e bir takım fidyei necat
lar vererek masun kalabileceğihi 
tevehhiim etti. F,akat bu yol 
cıkmaza. müncer oldu ve silah 
paHadı. Ş'ımdi bütlin bu geçmi~
teki fömalleri telfLfi ctmc<re 
hem de mücadele içinde, ça.JiŞı
yortız. Sulh zamanında harbi 
hazırlıyamadık, falmt bu def ı:. 
dı harp i~inde sulhu hazırlanı.ı
mak gafletini göstermemeliyiz." 

Çünkü lngirız Hariciye Nazı
rına göre a9keıi zaferle iş b1t 
miycccktir ve 1939 dan evvelki 
hal kendiliğ'nden gori gelmiy.; 
CLktir. Yeni dünyanın d<onoınik 
şarUnnm Şimdiden clüşanmck. 
hazırlamak lazımdır. Heı i~esi" 
göz.tiyle gördüğü ve Japon &.u:ı
vekil1nin de tebarliz ettirdiği 
veı::rule Mıhvereilerin yıld .rım -; .! 
~·rruıek harhıi yenni ça.ı~z kap
lumbağa cicla~ine ter-ketmistir. 
Stalıngrad'da arbk so!rnkl u'. 
hatta evleriaı de za.ptı teblığler
de zikredfüncktedir. Bu stratt:.i! 
Anglo Sa'ksoıı irade ve s stemi
nin hasma kabul ettirilmis olm~· 
sıdır. lhuharebeyi de, pi" 11 n. 
diısmaila ecl>ren tatbik ettiren 
r.aı.af kazanır. 

\'ENİ SABAH .... •• ........ ••••••••••• .. ••• ....... ~••••••••s•••••IK•••n•• .. ••••••••a••• 

ır---İhtikar nasıl önlenir?----, 
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Şehir Mec isi 
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iiJARE YERİ 

Nuruo maniye: No. 17 
Te.igraf : Yeni Sabah İstanbul 

Telefon : 20795 

Her Yerde S Kuru§ 

---------------·---------------
' ikinci cephe. J 
: -o-- 1 ---------------

Partinin 
bugün 

namzet listesi : Times'in yeni bir cephe 1 Mister Ruzvelt toptan harbin doğurduğu icaptaf• 
hakkında bir yazısı 1 toplu v~ bütün vatandaşları ~u~aklıyan 

ilan edildi . i tedbırlerle cevap vermek ıstıyor 
• 

~------------~--- Almanya Japonlan 
Rusyaya sald1rtnıak 

: • .. 
Bu devre Mecliste yirmi genç aza bulunacak ' • 
Vilayet idare Hey·eu Reisinin 

Beyannamesi: 
lstanbul Umumi Mecliaı 4 cü in 

tihap devresi Azalıklıırı için Parti 
nam:zetlerlmlz Sayın lstanbul Halkı_ 

na llAn edilmiştir: 

İstanbul VfüıyeUnı tel)1sıı gibi şe _ 
rem bir \"azifcy.i kauınınış olan bu 
arkadaşların dört yıllık ç·alı§ma dev 
resinde mesul icrn makamlarına ya_ 
pacnkları kurucu, koruyucu,' ve bu. 
lucu yardımlarla vilflyctin hcrgdn ar 
tan dcrtlerıne çareler bulacaklarına 
eminim. 

Yeni Meclis nrkaclaşlnrımızdan par 
tinin bcklcdiı:i, yalnız top1ııntı esna 

·smdaki dar faaliyete munhnsır kal_ 
rnıyan ve bu günün ana dertlerini 
teşkil eden l:ışe, pahalılık, mahru _ 
kat, münakale, tcmizlık, sağlık gibi 
işlerde her an artan, !aydalı \'e ardı 
kesilmez mesaidir. 

Sayın Valilik ve Belediyenin bü _ 
tün mes'ul insnnlarmın bu işleri da_ 
ha iyiye ve ileriye gotürmek için ne 
güç şortlar içinde ne kadar çahş _ 
tıklnrını görüyoruz. 

Bu feragatli arkndaşlara en mü _ 
essir ve müsmir yardımı yapmak 
başta fstnnbulun aziz halkı olmak ü 
zere onların mOmcssillerlnin o.na va 
tifclcıidir. 

Burnda bu şerefli vazifeyi seneler 
ce ynpmış olan ve yerlerini yine par 
timizin kıymetli azasına devretmiş 

bulunan eski arkada.lan saygı ilel istiyor 
anal'lZ. Londra, 29 (A.A.) - Ti-

Yeni Meclis kazandığı (20) genç mes gazr:tes'i, zafer stratejisi 
enerjik, olgun, bilgi seviyesi yuksckl başlıklı başyazısında Vilki
tecri.ibeli arlrndnşla biıyük ~ehiı· derli nin Ortaşark'a ve Moskova
lcrini halledecek k~daı· kuvvetlen - ya yaptığı seyahatin bütün 
miştir. Bu arkadaşlarla yapılacrık sı birle~miş milletlere büyük 
kı temnslar, yapacnkları seçimlerin_ • bir hizmet etmek üzere tam 
de ve çalışmalarında gösterecekleri sırasında v·a ki olduğunu söy
şüphesiz olan dikkat ve alaka, Parti lemektedir. 
ve halkın mt\ştcrck muzahcreille a_ Bu muhafa1.akar gazete, 
henkli bir birle meye ulaşınca yenil ezcümle diyor ki: 
miyccek dava sormuyoruz. Vilki, 'ikinci cephe lehin-

Ceşıtıı Halk davalarını dalma uya deki umumi arzuya vuzuh ve 
nık ve yurda bağlı enerjik takip ve kuvvet vermiştir. Vilki, za
tetkik sahasına getiren değerli mat_ manı müttefik gibi kullıın
buatın ayni yold:ı rırton yardımların maktan ise ona düşman mua
dan asla müstağni değiliz. Bildirici melesi etmefün d-aha ıiyi ol
çalışmaları orasında yardımcı bir ruh duğu kanaatindedir. 

! • • 

1 • • 

la gösterecekleri tedbir ne krıdar (Sonu Sa. S Sü 6 da) 
kl'-'m"tıı· ol:ıcaktır \ .. ı 

"' ,, . ··--·················· ··-····· Bu ağır harp vazlyeUel'i içinde -----------------------
sulh şartlarını idame ettirmenin mu 
cizcsinı gösteren eşsiz Şefimizin em_ 
ri~de ve etrafında tam birlik olarak 
yapılan iyi ve arasız çalışma hiç biı· 
gUn heder olmamıştır ve olmıyacak _ 
tır. 

c. H. P. lıtanbul Vil:iyetl idare 
Hey'eti Reisı Kayseri Meb'usu 

S. H. OrgUplU 
C. H. P. İntihap yoklamn talimat_ 

namL'Si .hiikümlcrinc uyularak (11) 
kazada yapılan yoklıımalnr sonunda 

(Sonu Sa. 3 SU 4 te) 

Mareşal 
Peten 
Almanyayı 

protesto etti 

ALMAN·SOVVET HA R.B İ 
Franaadaki Amerikalılar 

tevkif ediliyorlar 

Yazan: Ord. Prof. H. Şükı·ü Baban 

B iı·lesik Devletler Cümhur
reısi Mı.ster Ruzvelt yenı 

dünyanın harp durumu karııı
sındaki faal'iyelini incelerken 
istt.>diği gtbi çalı§ılm:ısındn ol
masından fiiddetle feryat etmek
tedir. Bcyıv.sa:my misafiri il<tı
sadi ve dini bü,Y.iik teşekküllerin 
hepsine b5rdon gönderdiği bir 
tamimde "bazı aç gözlü ve ikti
dara geçmek hırsı gözlerini bü
rümüş, teşekkül ve grupınarıla
nn Amerikanın harp gayretini 
l:üıltalaclıklannı'' aı;;ıkça ve ay
nen ifade etmektedır:. 

Hakikatte Cümburreisin'jn 
zorlu1cları, bütün harbe iştirak 
etmiş devletlerin, maruz kuldık
lurı müşkülleı den fazla değildir. 
Yalnız Birle§ik devletler ani teh
likenin çok dışındadırlar. Hall •. 
ne top sesleri duymakta, ne de 
topraklarının bir istilaya nıamz 
bulunduğu hissini taşımnktaJıı·
lar. Binaenaleyh büti.in ocak ba
şı müsabıabelerine, gazetelerin 
neşriyatına rağmen biiyük halk 
kütleleri, adeta sulh znmaıım
da imiş gibi hareket ediyorlar. 
Bilhassa iki bi.iyük ve kudretli 
zünıre hayli mesgale yarotmak
tadır. Bunlar da miktarları on 
iki milyonu aşan sendikaya da
hil işÇllerle Amcıü-ka halkının 
ekseriyetini te!jkil eden kUı;iikJ 
büyük, orta çjftlik işletenler ve
ya arazıye sahip olanlaıdır. 

Bu ikı zümre de Reisin her üç 
intihapta da en kuvvetli destnğ. 

olmu~lardır. Malfun olduğu \'eç-t 
hıle 1fıster Ruzvelt (New Deal} l 
kanunlariyle işçi ve patron mü-. 
nnscbetlerini clevlet müdahale
siyle ve amele lehiııde hayli ta
dil etnıeğe muvaffak olmuş ve o 
zaman bu hareket tarzı kongre
de ve bilhassa en yült..sek adnlet 
di.vanı olan temyiz rnalıkemesın
de pek çok itıiraz ve mukave
metlere ınıanız kalmış id:. De
mokratik ve liberal bir menıle
kette bu hareket ve nnidnh lle 
taızı b:r nevi sosyalizm 'c dik
tatöı lük telakkı edilerek ~eni 
çıkaı·ılan bu kı:munların dl : lef'!1 
esas teşkilat kanununa rr .ıha! f 
olduğu \'e b'naen:ıJeyh ı· kiim
si.i1. sayılmak lüzun geld.µ ik ı ı 
siir iildü. TemyJzin böyle· hir 'ç· 
~ılı:ttln bulunduğu anla ılınca 
aomırden b.r tızme malik ol. n 
CümhuıTeisi temyiz heyetin\ 
gençleştirmekten çek.inmedi ve 
bu suret.le memleketin de iste• 
iliği yeni hükünılert yürürlüğe 
sokmaktan korkmadı. 

Işçileri bu suretle ınennıun (!t
tiği gibi toprak sahiplerini de 
hosnut edecek tedbirler ıttihaz 
etti ve mahsulatı kıymetlendire
cek çareler buldu. Çiftlik salLp
lerine ban~aların açacakhırı 
lu cdileri daha -genh~letti. Bütü.'1 
bmılnl'l y.aparJrnn gümüş mar.e
nı sahlplermi de nnzarındln u
zak tutmadı. Ameril~a esasen 
büyiık gümüş miistalısili olan 

(Sonu Sa. 3 Sü. 1 del Rjevde Sovyet 
taarruzu gelişiyor 

Londra, 29 (AA.) - .Mare,şal 
Petain'in, Almanların tam baki- ----------------ıım ___ _.. ______ _,__ 

-boğuşması bir Stalingrat 
türlü sona ermedi 

~--------~ ... -----------
Şimal cephesi kumandam Fon Leeb azledildi 

Berlin, 29 (A.A.) - Alman vetle tahkim edilmiş ve inatla 
orduları ba.s kumandanhğımn müdafaa edilmekte bulunmuş 
tebliği: düşman mevzilerini ele geçir

Kafkasyada ve Terek cenu- mişlerdir. 
bundaki Alman kuvvetleıi, sarp, Stalingrad için yapılan çar-
or.m!anlık ve clağhk aratıde kuv- (Sonu Sa. s su. 3 te) 

Makarna amilleri 
----------·-----------

Fabrika lan işlerse gıda maddelerinin 
ucuzlayacağını ·iddia ediyorlar 

Satışların serbest bırakılma- araştırmağa ba.şladığmı ilave 
smda.n sonra belli ba§1ı bütün etmiştik. 
gıda maıddelerinin her gün biraz Yapılan incelemelere göre, 
d:ı.lıa yükseldiğini müteaddit de · bütün gıda maddeleri fiyatlan 
falar yazmış ve alakadarların istihsal mıntakalanndnı yükacı-
bu fiyat yükselışiniıı sebeple.ılini (Sonu Sa. 3 Sü. 3 te) 

miyerı altında bulunan Alsas -
Loren'deki Fransızlara tatbik 
edilen muamele yüzünden Al
manyayı protesto etmiş olduğu 
öğrenilmiştir. Mareşal, mütare
ke hiıkiımlenini bozan tedbirler 
alınmış olduğunu söylem~r. 
Bu haber Lyon'da çıkan "J .. c 
Nouvellihi.e de Lyon" gazetesi 
tarafından ver~Jmiştir. 

AMt.""'RİK.ALILAR TEVKiF 
EDİLİYOR 

ViŞ!, 29 (A.A.) - Haber V0· 
rildiğine göre, Brezilyadaı birçok 
Alman tEibaasının tevkifi üzeri
ne işgal a.Jtındaki Frruısada, 
Brezilyadaki Alınan mevkufla.. 
rın sayısını karşılamağa kafi 
gelecek kadar Brezilya tebaası 
bulunmadığından mislile muka
bele olmak üzere 250 Birleşik A
merika vatandaşı tevkif edil 
miştir. 

Bu tevkifatı Fransız za:bıtası 
yapnuş ve tevkif edilen Ameri
kalıları Alınan işgal kuvvetleri
ne tcslSm etmiştir. 

LAV AL, BELEDİYE 
REİSLERiNİ ATi'I 

Londra, 29 (A.A.) - Lava
lin, Fransanın işgal altıında bu
lunnuyan kısmında 300 belediye 
reis ve a.zıasmı a.ilettiği öğrenil. 
mektedir. 

Bulgaristanda açlık 
Garbi Trakyada, bilhassa Tiirkler çoh 
acınacak vaziyette bulunmaktadırlar 

--------
Son zamanlarda Garbi Trak-ı 

yadan anayurda gelen bazı mu
hacir ırkda~laı'l.I1 anlattıklarına 
göre, lskeçe, Gümülcinc, Dau
deı e vesaire gibi bu hav~Jideki J 
birçok memleketlerde, hilhrısc;a , 
Türk ve Müslüman unsurlar a- ı 
rnsında, açlık c;ok feci bir §ekıl 
almış bulunmaktadır.Gelenler bu 
elim vaziyetin sebebini şöyle 
izah ediyorlar: 

- Bulgarlar kendi ırkd:ı§!a
rına doyacak kadar ı:>kmek v·~r
dikleri halde Türklere bin rnüş
lkülatla iki yüz gram ekmek ver
mektedirler. Yüzde tloksan beşi
ne '.İş verilmediği için sok:'ıklnrda 
sürünerek ölen 'at.ınrlaşların 
s,ayısı her gün kor!nınc: bi1 hız
la artmakta ve ölülere tabut ye
tişmemektedir. Açl:klan hiı er 
hazan yaprağı gibi solan ve a
yakta gezecek mecali k:ılmıyan 
ırkdaşlarnnıza Bulgar hekimle
ri tarafından güyn tedavi mak
sadiyle enjeks'iyonlar yapılmak
tadır. Fakat ne gariptir kı ~ı
nnga tatbik edilen bu ziimrenin 
yüzde sekseni bir iki gün içinde 

can "'ermektedir. Eskiden 1. k -
çedı• mehzulen sı:>bzc ve n·'"· , 
satılan bır paznr mnhal!i \". ı lı. 
Ş'ımdi hm ası açlıkiJı;ı ve yoıc
sııllul>tnn ıı!tlarınt!ak . .} atn !.!J rı 
ili>, sırtlarında bulunan elh•sele
ri satmak ıstıı arında kalan fürk 
lcrin hcdestanı haline gelıll'c..t.r., 
Bulgarlar Türklerin kasabı-.Jar1 
haricine çıkmalarmı da meııct-ı 
mişlredir. Geçenlc-rde zahire al
mak iç'in bıışka bir köye gitmi~ 
olan beş Türk aile ve çocukla
rından nyrılarak derhRl sürgüne1 
gönderilmııılerdir. Sii-rgüne gi
denler' meyanında lskeçe.nin 
maruf zenginlerinden Hamrii 
Bey de bulunmaktadır ve bu za
tın kalabalık bir yekuna b ııliğ 
olan ailesi sürünmektedir. Gü
m ül'.!'ine ileri gelc:mkrinden' <lo
l<uz. Tl.İı'k muhtelif sebep ve ba
hanelerle me.nılekettcn Çt'<r rıl
nıışlardır. Amma, nereye gıttik
leri belli de.ğildir. 

FJskiılen senevi elli lira vergi
si olan ve yine yılda meselfı üç 
yuz lira irat geriren bir binanın 

(Soııu Sa. 3 Sü. 7 de) 
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fO°LAYLARIN MIZAHtl 
=---------------------------------- --...] 

iaşe ve nutuk 
G cr;enlcrdc bir ak. loMAM.w.MMMA.V>AMAv..'< Deıken birisı nyağ:ı kalk_ 

E~m dört arkadaş Yazan ~ t.ı. Zly:ıfctin btt:;ıkn nı d:l 
'.Ankaranm Gar gnzlnosu_ ~ bir nezaket k~ılıitı olın ,, 
na gittık. Bahı;ede bir ma_ Aka Gündiiz ~ için ayoğa kalktı. Blr ~ur_ 
sa tuttuk. Sekiz on adım ~ rlia daha. O d:ı bır nutuk 
solumuzda ve at nalı :i<!k_ v.."VWV",.,..wwvvwvvvwv. vc:-di. 

llnde kırk elli kişilık bir zJyniet Derken üçilncil, derken beşinci, 
sofrası ha21:ırlanmıııtı. Bir hususi tcş_ derken otuz ikinci, derken sonuncu 
kil, bilmem ne vesile ne e;,.Icrine birer parlak nutuk verdiler. tyi, 
dostlarına ıslak ziyafet çcM~rmuş. etraflı, silslil biz' i.ıı.$enin öoomini 
Pnra onun pul onun, eş onun dost azametini ore.da kavrayabildim. 
onun kim ne kan~ır? Ammn bir ak~:ı.m doyurdu. Neleri_ 

ne gerek? Bir ak~ bir ak~mdır. 
Aç gözlülük edılecck, buldu~ bu_ 
nnyacnk z::ımanda değiliz. Ne ver_ 
seter Mn tiakir - ne kılsalar ana 
r;id demli rahmetli Füzuli. 

Bir akşam yemoğinc kırk dokuz 
v~a elli nutuk bir çırpıdrr. Birkaç 
too:ık yemek, ü~ beş ylldum nnz::ı_ 

~t i9in slı&'lenecek ne rıutultl:ır bi_ 
M~Onn\liUZ! 

0 'ye '(manznray.ıı) etraftx d 
fıttzlczce müşt~ tıc beraber biz de 
~eyce guHı.,tiık. Bir :ır.kad::~: 

;§<1zla gulmiyelim, dcdı. tşin 

(Uıtfen s~yf:ıvı ÇC\ ,rl 1.ı.) 



.,,. 't 

EBU ALİ SİNA Okuyucu. . ,ırşEHöR HABERLER6 J ~ 
r D y r kı: ~ 1 120 1 ı ... 

~=~i~ ~c:~~~=~i~: Yenı· hafrlty= at Fakir anneler . tay~::K Yazan: 
• Zeki Kq11Mt 

No.68' 
lktıb 

Nakil ve 
hakkı m uzdur 

rm 
-Dö .. --"'"' 

iar sizi aıa~ur 
dıkla.rm <J:ı:ıde çocuk "4A.l"Lü.&. 

bulımduğumı yl mer:ak-
tan kurtulumtınDz, sanırmı. 

Bu cevap Uzerfne Me1eksima 
utıancı:nd.lln kıpkınmzl kesıldi 
Bağdat Emiıt başmı nUne sar
kıttı. Saba Melikesi ısa sandık
ları a.Qiladan i iındcldlerl bil 
Ebülhariıtn hayretl 
ba.kmı!lğa başladı. B lf tr da.-
vetli, ta arıka sıradan seslend : 

Onları gü , onlan 
d relim 

bülhans, ddetl~ gibi 
ta.vır thlo.nara.k 

Onlan ezsıniz, gör-
m • ta: etmem! 

Diye bağırdı. Da: li, cesaret· 
sordu 

NiÇ.a goreımyelim? Dev-
Eminmsze ·rıı pa:ha 

bt ıhn h g rmek aa-
de nden mm nedaı mahrum e

orsun,, 
..-- Bence bava h03-.. Fakat 

t>rua görme... 1ıaJhammill ede-
memın.:.z ! 

NiÇAn tahamo: il edemiye-
hm 

Çünkti ben slZ8 yalan söy
let±m. Dördüncü ve beşlllCi san
dıklarda çocuk takJDu filin yok! 

- Ya ne r? 
- Bırer yıla.n.' 
- Ne., Yılcuı mı" 
- Evet. b:rer yılan ... Hem de 

yılanların rlı cm.sinden ... 
Sa.liaf Melikeıın, tifkeden mos

m r ke:lılerek bağırdı. 
Yalan. Y: an 1 Ver a.ıdık-

-ın kendim yım 1 

!ibülbarıs, ilcı ndığı getirip 
SaL> Melikesın oniine koydu 
ve amtll!:ıı döndü. 

:iaba Melikesı, bA.li h ddetliy
dı Evveli d gru onra iğrenç 
ti y.alaıı uyduran bu çirkin he· 
r ı utaodırm.a a azmetmişti. 
l ,rduncü .andıgıu kapağım a-

acele nçtJ e acı bır çığlık 
nikscltcrek irkaç adım geı ı 

8andıktan dışarıya da 
ak k.ııı.lr.ı.lıgında b r yılan 

zandı. 1 mıa, kendisi 
.kl..d ı korJanu olan Emirin kol 
lan r sma cı. !ark. 

r 

- Yılan! Yılan! 
Dfv,. haykırdı. Emir, g""zl . 

hO umetın atıfetmden 
faydalanmalı • Hükumetçe yapılan maddı Pek at.-ya gelmi~en bit 

t'mZQI nn.dımtzde mahfuz btr ~ul1ahahmette yapıian sondaı'larda Bizans yardıma devam olunuyor ha~ar1 karşısındayız ni, kıvrım kıvrım dışarı "'4A.lUU1". 

ta olan yılana dikmi.' ve korku
dan ne }tl.pa.ca.ğını §aŞlnil.L~ b ı· 

öOretmen okurı.ımuz yazıyor: S Çok çocuklu annelere htlkfun lçe il'@~ 
BOyUk Millet Meclıs nln ka. arayJartna ait muhtelif eserler Ortaya Çlkanldl yapılan yardıma a.ıt üçüncü ll t y1 bu - ıı -

1:ı.. r ol 
dukları ve.rdc dona k lm la.rdı. 
H bu yı dclışe e 

rarlar re, memurlara elbise ve glln ver yoruz. Bugünkü liste 937 
ayakkabı verileceg nl gazeteler. Sultanalımettekl yenı Adliye Se do umlul:ı.ra aıttlr. 

A bmuılarm, bir ihrııç ıı~ 

•-ı" oldulilan salı:Jler, :ı~~ 
bcşincı dıgm 
ke dine açıldı ve 

den chha kalın, daha UZWl 
dilli l:iı' yılan baJjl yükseldL 

S ba Melikesı pek fena olnıu$ 
tu. Gözlcmre ınan8.mıyordu. Bu 
cidden bir ydl o yı
lıuılan samhklara kim koymuş
tu ! Yoksa Ebsllıaris sihir kuv 
vettyle çocuk tak.ı:nılanm b~r 
vılan mı ya:omıştı? Ortada h ,. 
halde pek zal'i.mane oyınanmı.ş 
ltr oyun ftrdı. 

Yılanlar se.ndı:klardan çıkmı 
lar, uzun ve r.ehirli dillerini um
tlarak e~ tehdı:.t ede ede da
vet.lıler aiasında dolaşma.ga b-aş 
lamışlardı. Ah ç kenlenn, fa. 
yat ed nler'w haddi he bı yok· 
tu. Fakat kimse yennde kn.l -
kıp kaçmayı aıkı1 edemiyordu 
Sankı miitlıiş lir kuvvet o lar..ı 
oturdukları yere çiv lem . Ko
ca salonda t.eliış etm yen. .kork
mıya.n yalnız bır kışı vardı. O 
da, şüpheSiz ki, Ebülharisti. Ll'ı· 
kf.n J;ınlülhansın makamınd te
laşsız oturdu runa kimse b mı 
yordu. Herkes k di canınm 
kıaygusuına duşmuştU. 

Yılanlar, biitun a.lonu dol:ış
tıktaın sonra gçrJ dondu1er \ ~ 
tahbn allına. gırdıl r. B dat E
mını. sevgılısı Meleksmıayı ku
caklavıp tahttan gı fırladı. 
Saba Mclikes1 de dav tliler ara
sına ko.~ o tehlikeli mmta.
kada.n uzaklaştı. 
' E."bülha.ns bu ana baba giinii 
marr.t.arayı maka.mından zevkle 
seyrediyor ve ıçm ıçın gülü) oı· 
du. Nih 'Y t dayanarn yıp aya
ğa lmlkt:ı. Çın kın ses vle: 

- Ne oluyor? diye bağırcL. 
Ne yapıyorsunuz böyle? B'.ır 
dli.şma.n ba.<Jkının:a mı ugradık . 

Bagda.t Einiri, bu haykırışı 
duyunca aklını b şına topladi ve 
bunUın Ebülhar.s tarafından oy
nanmış bır oyun oldugunu lut
kn anladı. Lakin fena halde .kız
di. Salonun kubbcs:ru yere ineli. 
reook derecede korkunç bır s~
le haykırdı: 

çıkarıkkğı g 1 bu remeller Uzerinde 
de okumuştuk. Son gGnlerde çı_ rayının yapıl cağı saha üzerinde Al bulunan dıvariar üzerinde de muh 
kan p alara gl5re bekif-lara dok. man Ar oloJı Enat tU U l~nbut fU 
san ev ı ere 180 1 ra elbise para_ beal taraf ndan hafrlyata baflandı telif boya ve mozaylklef'le yapılmıı 

muhtel f .__iri-, na'" t ı sütunlar 
sı veri eç~lnl duyduk. ğını yaz.mışt k. ~--y ~· "' 

Oçten fazla çocuklu ailelere Son gün erc!e hafriyat hiç Omld e ve merdiven baı ıklan, yine bu dev. 
re alt sağlam ve kırık olmak Uz.ere 

zam yapılırken; Uvey çocuklara d lmedlk net eler vermeğe baf!amıı 
da verılece61 derplf edllm f olup tır. Bizans Saraylarından birine at muhtel f çanak, ç6mlek veealre b•. 

lunmuttıır, 
babalarının ölümü dolayı• le ba. 
kımı kendilerine borç bulunan 
yetim k'ardeşll memurlara bi.I 
um yapı im mı ır. Halbuki her_ 
hang bir kimse ba ının ölümü 
il• kardq e ı e ba k mecbu. 
rıyetlnde ve bakm dı(iı takdirde 
mahkemece bakılmıyan kardeı _ 
lerine nafaka baljı.anmak'tadır. 

itte buna bı aen baba ız olup 
bakımı üz rlne borç duıten fazla 
kardeşi olan memurlara da 20. 
cuk zammı yapılması uygun ola. 
C4'ğı kanaat·ndeylm. 

Elb ee pa,.ası veya kuma~nın 

aynen verllmes1 Y ksek M ccliece 
kabul ed lirken ile meselesi rnev. 
zuu bahis olursa, biz m gibi ba. 
batarı ölmuı anne ve kardq gibi 
a ley1 geçindiren memurların da 
a leli kabul ed imesin! hakpe_ 
re.t büyüklerimizden yalvarırız. 

Zaten dünya buhranı kal'f!Sın. 

da et1 çok maildur olanlardan bl. 
rl de biz ö6retmenlerlz. Muhne. 
beı hueualyeden maat aldıilımız 

ıçln kanunun vcrmlı olduOu hak_ 
ıardan mahrum bırakılıyoruz. 

3656 sayılı kanuna göre maatım 
ı_xl.1939 tarihinden itibaren 
2500 kurut oım.,ı t4zım gelirken 
Vekilet Yüksek Makamının e_ 
mirlerile 1.Xl_ 1940 tarihinden ı_ 

tıbanın verllmnl emredıımtıın 

de vlltyeı butçeslnln darlıilı h•. 
sebile yine 2000 kuru§lan maaı 

atmaktayız. Benim gibi on iki ee. 
nelık &aretmen htll iki bın kurut 
ıma .. ah,... n .. ı vazife glSrllr 
Fazla bir fOY istemiyoruz, kanu. 
nun vermlı olduÖ'\I hakkı lstiyo_ 
ruz. Cümhurlyet HUkQmeU her. 
f8ye çare buluyor da, yalnız bi_ 
ztm ma.,tarımızın umumi bütçe_ 
den verHmeslne .c;at"O bulamıyor 

mu Bu dertlerlmlzl bOWıt mit_ 
let veklflerıne duyurmanızı dile_ 
rlm. 

olduğu anlaıılan temeller meydana 

Kömür tevziatı 

Ş'mdilik yalnız memur
lara yapı' acak 

lktisa't VekAletı komUr satııının 

şlmdılık yalnız ve münhasıran rr e 
murlara yapılması için alJlkadarlara 
em r verm §t r. Su ttıbarla kömur 
sobaları olanlara bir ton kömur ve. 
rilccektlr. Yalnız kömür almak üze. 
re muracaat edecek olan her memu_ 
run ötedenberı kömur kullandığını 

mensup oldujju dairenrn imlrl taad k 
edecektir. Evvelce de yazıf.dıOı g bl 
bu ayın nihayetine kadar müracaat 
etmlyenlere kömür verllmlyecektlr. 
Yalnız Eylülden sonra tayin veya 
'tahvil suretlle lstanbula gelen m, 
ımurlara da kömUr verilecektir. 

Halka tevziat bil .. tıare yapılacak 
tır. Kömür tevziatına birinci tefrln 
bidayetinde batfanacaktır. 

İhtikar sucund n 
Bir i halatçı 

kif edildi 

/ 

tav-

Galatada Bankalar caddesinde 45 

numarada elektrik malzem aı ltha 

IAtçılıOı yapan Andon Kaaapoğlu 

dun Buee marka jıfet bıça~larını 

toptan 6 kurup satarken cürmUmet 

hud halınde yakalanmıı ve Milli Ko 

runma mahkemesine verllmlftlr. 

Kendhıine alıcı olarak giden Kemal 

isminde bır komisyoncuya •uçlu ay 
nl zamanda 4

1
5 kuruftan fatura kes_ 

mit ve 6 kuruı Uzerinden 3 aandık 
jilette 1125 1 ıra flıtıira harici 

para a~mıftır. Dün 10rgusunu mOte_ 
akıp Andon Kasapoillu tevkif edil 
mı., mahkeme karar için bir bafka 
gUne bırakıtmıft'ır. 

İstanbul tarafı Sahilde bulunan ceset 
Diln gece 15.dakilıa 
karanlıkta kalındı 

DDn gece aaat 21,16 de Beyazıt e_ 
lektrlk idaresinde postalardan birin 
de bir inkıta hAdlaeaı olmut ve la 
tanbul semti 15 dakika kadar lflbız 
kalmıştır. 

Bu inkıta yanlıflıkla Fatih ltfal. 
yesıne yangın b .. langıcı olarak baber 
veril.mi! ve itfaiye derhal vak'a ma_ 
halline yetlfmlftir. Fakat, on.ada 
tehlikeli ve mUdahate edıleoek bir 
hldlse görüımemlfllr. 

Elektrik ldaroehulekt ...-. 1"881 

ŞOphefi görüldOtOnden 
morga kaldınldı 

Dlln •beh Galata Volcıı BAionu 
önUıtde bir ceaed görillerek uhlle 9'. 
karılmıfbr. Ceeecihıı Kadık6yli1111de o 
turan Antronlk ojilu Nortııat11 Bogoe 
18minde biri- alt otliulu anl ... lmıı 
tir. Vatc'aya müddeh11111umllfk el koy 
mu .. ceeed de bir cinayet lhtlmallne 
binaen Morg'a kaldırılmıftır. 

~ ................... ---

Bir genç 

EmmönU Kazası: 
H c , F a M ıı, Şcri!e, 

ad Bey nar, F e, Zehra, 
S dıka, :F ntma Nezahet, GUllü Nazı_ 
nuyc, H:rtice T Prclc. 

Oak ar Kazas : 
Ay e Ozbayruk., Hasibe, Hubrl Fat 

ma, e, RUk , T ~ Scni:ye 
Ert ctn, Şaziye Lesker. 

Şile Karası: 

s 

Adalar Knzqı; 
Fatm Bayrako lu. 
Yalova Kazası. 

Kesen. 
Nazıre, 

Utgunoz 
Şükriye, 

Meryem, Gul um, Ramize, HUl'i. • 
ye, Ayşe, A~ , HaUce Çekiç, Hat _ 
ce, Seyyibe, Hal me, Fatma, Gulü _ 
ze. 

Bakırköy Kazaırı: 

Halime Tanık Hacer Koçer, üın _ 
miıgillsum, Fatma tkiz, Fatma, Meli 
ha Sure. 

a.tlktat Kaza91! 
Besime, Na mc CeylAn, Me1ek Gul 

sum, Sıdkiye, Seher, Fatma Ozgür, 
Asiye, Seher Aydın, Dudu, Roz 
CcJile Sotak, Z ynep, Seher Pap. l ğ 
lu, Nesibe Ta kıran, Şad'ye, Sultan 
Yüklil, Selimet Unınc, Af fe, Se • 
her. 

8111vr; Kazaaı: 
Fatma, Ayşe, Fatma iffet ArnbaCl 

otıu. 

Kozanlılar 

bsınuın.ilaıa ') ~ 
biıımü • ,~ 

kcnmez 00- salı.il .. Bu.md.:ı 1'0C9' 
ism: n mülıcnili 1 rı 1 , 

rW .... 
~ 
~ 
eri-

~ orLır \'e bu m a.f Jul 
kı.r 90k guvenı' orta.r. bt

n.;:r.1er araıla bllr bu mudaba~ 
Yokl .urdır. Bir ay evv°d 
D.ieı~ bosk:mı .,.. yoklılnıaJn.rlll 
bıirnz bti.yuooği idi.. AJmaaıl1ı# 
kalırsa bu bir ihraç.. . iı)'• 

dii ~ muva.ffakıy.,blizlilde ueti
oohuıi . klb>ilbJere gore Ul9 
bu gOOJaK-.e mıikyasia. bir basık• 
~eüodm., bir yoklamadaJI, 
tir provadao lb&retdr. ( ünkta 
niabdut kuvvetlerle yapılın tJt 
ve muw.f.f.ak da Olmuştur. 'jO' 
nunla sabit .ki isrea.ileo ku .-yet· 
ler kara.ya (:lknl~ kanıda doktll 
saatdö~. 
İn~ ajansl. bu ba.skıDJll 

pliDbl1lu, İngit8 Anıirall ıi9 
tam on a..v dÜŞÜDeftk on in te
ferriıa1ma lmdar b:a.za.rladıi; ıt 
baber ~r. Bir Mihver ~ 
wlt\lfl bu plim&, ıtöylıe my eut 
yor: 

"Earkaç lôlıı-netnıfik bir f;alıl> 
İÇİ• w ıa.yda t.m.rtana.n Amil';J, 
Alımmmnn ~gaı a.H.mıla.ld ·~ 
milyUll kilomeııtre lmıdik anıt' 
Din ~-üne - k.ıa.- maııa" 
taıalis edooaktir acata.!" 

Bu a.laym. hakikatle pek ~ 
ka8I yoktur. Çünkü bütA o _. 
8l"6 Şte o bil4aç lü1umt ~ 
iba.reUU. Dieppe'de dokuz _.t 
kaba İngDıiz kuvvetleri cJoktlt 
gian kaMalarda. iki milyon kiler 
meb'e .__.. aklbeö pndal • 
goniniinliL 

- Defol sarayımdan bre mel' 
\Dl • t, gıt. beınen ~ gtt 1 •• 

~ sük:Waetle cevaı; 
verdi. Fındıklı 

ekmek 
k._ bir am8ftda 9'dwft.._ M .. hlr Ka b • • • 
lflöa kavutmuttur. Kendisile konuşmak iste- •b•. ayı ı~artıçın 

Kaldı ki tidod cephe veya Jt 
gal altındaki A vnıpamn ist ~ 
şı biisbütiin hılşb ~ r 
ala) or: Bir Amerika ~ 
haber ~ göre, 2:,0 il'~ 
tibroMk (120 t.onJuk) tıayyar~.I 
m~ edilmişdr. Buau:n iki ~ 
ti llüyükliikle tay) areler de lll" 
şa halin.dedir. \'ui bUim ( :ı. 
l' an ~ yakın lıad .ı 
~yen ve yüzlerce kişi tBşv 
V& l rlan I~ bir 18) ••• ~ .. 
lantan beş yüumün yupda< ı 
na ve Auup;mıu isv..ldsl da 

- Beıı:m gibi bir yari vefa· 
darı kovmak sıze hiç yakışmı
yor ya Elrnir! Bahusus kabah:ı.
tim de yok. .. 

>wc • ır cemıye 

Fuhıe teıvik mıyen Afıkana bıçaklach kurdular 

- Defol diyonım sana, de
fol! ... Bu küsta.lılıktan daha bü
yilk kabahat olur mu? 

- Ne yapt.un ya Eknir? 
- Daha ne y acaknı? Sau-

dıktan c;Wtardlğın yılanlarla ca:--
nmııza tediyorswı! 

- Onlan sandıktan ben çı
llaanııadım. Mel e hazretlen çı 
kardılar ya Emir! 

- Onlan saııdığa. koyan sen 
değil nUsHı be hey ifrit! 

- Bu hususta ne IÖyleHell'l 
boştur. Y aln.ıs IJUllll b !d.ir:mek 
M;terim ki kimseye fenalıkları 
dokunmadan çekilip gıden yı
lanları artlk gormıyec ksiniz. 
CAılıar geiclikleri yere c:ıoktaıı git 
miş bulunuyorlar. Saudüdardakı 
çocuk talGmlan da yerli yerinde 
duıııyoı. 

, 
w 

Bu suretle hr.nl mugaddi bir 
...... elde edllmit, ban de 
hndıp hir istihlak sah881 

a.çıbmş ohıyor 

Gır .. un 29 (Telgrafla blldlrllmlt 
tır)) - Ekmege yüzde on fııtdık ka 
rıftırmak teçrUbeal muvaffaklyetle 
neticelendi. Keyfiyet Tlcareıt VekA 
letıne bildir idi. Bu auretle ekmeQln 
gıu kıymet.ı çok artmakta ve ftndık 
içın bir laıt hllk .. heaı açılmaktadır, 
Ayni tedbırın bütun memlekete tantl 
mı ı.m-nı edllmek'tecllr. 

Maarifte bir tayin 
G6rlllen lüzum 1.1..-ine Haydarpa_ 

la Lleeel M UdürU Saffet Şav Pertev_ 
nl7a1 Lı.e.ı Franaı:zıı:a öllretmenllOi 
ne -klen tayin edllm ftir, 

eli 1 flfllde Sungur aokallnda 84 nu 
e JOrDIUI maralı evde oturan MUyeeaer evvelki 

Betlktatta Gayrettepe mevkiinde 
ga:ıılnoculuk yapan Hakkının burada 
genç kız ve kadınları tophyarak gtz_ 
li fuhut yaptırdı6ı haber aı-11 ve 
bah9eei mühürlenmifti. Faktıt buna 
rağmen Hakkının yitM eon gUttterde 
aynı mahalde fuhut İ9i•• tekrar bat 
ladı'ı Ahlik Zabıt-. taraftn._ ha. 
ber ahıtmıı hekkı"4MI tatıklkata bat. 
lanmıftır. 

Kömür hırsızı yakalandı 
Sarıyerde Çartı içinde Kaetamonu 

lu Hüaeylne ait k6mUr dep••- l'I. 
çett gece Nuri adında btrı girerek de 
podan lkı ı;uv•I kötnl.lr Çlllmıı ve 
bunları kaçırırken devriye gezen me 
murlar tarafından g6rUlerek yaka 
lanmıftır. Nurı hakkında taMdtcmll 

b .. lanmıfbr. 

gece Pangattıda Haylayf paataneeı 
nin önünden geçerken eskiden ko 

nuftutu <>aman adıntla birine raet 
getmlf ve onun bar'fl'la tekllfinı red 
detMlttfr. Bunun üzerine gen9 kadın 
eekl Atıkı tanıfından bıçakta muı.te_ 
llf yerteriRdeıt yar•l••Mıtlbr. 

--------~·w------~-

Locada suçüstü yakalanan 
iki genç mahkum oldu 
Buıııdan a ay evvel -..ıktafda Gü_ 

ler alnenuıaıada locada gayrı mevu 
bir vaziyette yakalanan Tarıkla Ay_ 
ten'ln duruım .. dli11 7 inci Aellye 

cezada sona erm'1, avtlular ldaba 
mugayir hareketlerlndn dolayı mah 
k•nMC:e lklf8r buçuk ~a mahkQm 
edlhnftlerdlr. 

" 
HiNT ESRARI - ~ 

yecan v~ tehevviirie :inlediler. 

nı 
Siva.ya nezredilen bir kız, de _ 

_ mek ki kirletilmek iU.ere idi. Bu 
_ 7 öyle bir hakaret idi ki. onu Si-

~~~ -- vanın affetmiyeceğindehiç biri_ 

bir mal nrtemıyor. Onun bu de. ya kendilerinin memur ....ı:1-~ _ ..... n.. Si. hakkını hunwnUe nin şüphe.si yoktu. ~asıl ~lµr ~a 
~ """'"9• ~ • buna nasıl rıı.a gosterirlerdi? 

fa istedigı çok daha mulrimdir. sini rica ettiler. Zaten böyle bir ka.ybetmi.Ş .oıacakbr. Sim ~ Mertobi _ Doro beklediği heye 
Şimdi bUtun ffinmn kullan o. iş için Başbrahman daim& a açık yeyım: Raca Hayn t.-..-. dakilorde f kedin 
nun haysıyetim, onun kınlan kıncıyı kendisi aıeçerdi ve mu : Senk'in evlitlığı ıfeloika, bil.irei... ~ 4-9~ ar 
ıu.eti nefsini muhat..zaya da - hakkak yine öyle yapa.calrtı. An ki .klerimizden birinin kı ce il&ve etti· 
'Yet ediliyorlar. Sivamn haysi _ cak bellti bu defa çok ağır bir =~r. Şımdi Sivanın Cennetinde - Kelikayı ldrletecek adam 
yeti izzeti nefai, azameti vu _ hizmet için Brahmanlarmdan olan bu adam baya.tında burada 9muıın da mukaddes ruhunu 
rulmak, kınlmak ısteniyor. Bu lıangileriDm büyük fedakirlığa b · k m budun huzurunda bir k.irletece., d mektir. 
nu kırmak istcyealeri ezmek müheyya. olduklannı anlamali: rde bulunmuştu. Eğer bir Etraftan ah, v.ah sesleri d1;1 
h pımız ıçin bir v.zifedir. Bu iatiyordu. Hepısiniıı birden ha _ olursa oııu Siw.nın hizme yuldıı. Brahmanlar nerede ıse 
vazifeye h gin1z haunıınız. ar olduğunu öğrenince memnu. kedecekti. Evli.dı oldu. dövilneceklerd'. İçlerinden biri: 

Ba.şbnı.hman'ın bu tilrlü da _ niyet gösterdi. M lilqı. Nızamın t.oprak - Buna müsaade etmeyiz, ö. 
vetine o ana kadar şaJ:tid olma.. - Ben de, dedi. Sir.den bu _ yaba.ııcı ellerde büytı : J:tirüz; milsa.ade etmeyiz. Bize 
m.ışlardı. Brahman:la.r bir şaş - mı beklerdim. Şimdi size bi _ d \ · ona asli. tahakküm e_ haber veriniz, kimdir bu alçak? 1 
lc.nlık reçinyorlardı. Acaba na.. ztm m3bud Ka1i ve Siva.ya b.r. demedik. Sözümibıii geçireme _ Başbrahmsn'ın yüzünde acı 
sl bir himı.ete dıavet ediliyor - 11 borcumuzun. malriyetini anla. dik. Bır kaç kere haber a&ı· elemli çizgiler müşahede edildi 
lanh., Başbrahma.n zahire, mti tayım. İyi dinleyiniz. derdlll Bu kJzın :ınibedJerimize Bfça.re Brahman çok müşkül bir 
cevher, hiç bır şey istemiyordu. Başbrahmaıı Kertobi _ Doro vakfedilmesi ıazmı geldiiiai bH durumda bulunduğunu anlat _ 
Yalnız anlaştla.n bazı düşman _ gö7oler.ini Sivanıı:ı korkunç hey _ dinlik, dinlemediler. Kıs 'bDyl _ mak istiyordu. Bquu iki taraf 
lann, din hain erinin cemlaa _ keJhıe dikti Bir müddet durdu. dil; yetişti Hayri Seak aımı fR. wJecb, içim çekti: 
dınlma.sı izımdı. Başbrahman Saııki haşyet içinde idi. Sonn. lltlık olarak yanına aldıp a _ - Ah, dedi. Bu adam şimdi 
ma.1yet:ind ki emı yiizlerinde m Brahma.nl.anL döndll. Göderi a.. man ses ~· Çl1nktt ih_ en ytlkeek bir mevkide bulunu 
reddtitten zıyade ietifmr iŞ112'8t ıtEIJ pöa1rllrttyordu: Uyv Raca, bttyi)k bir matem L yor. Sivanın onu takdis ettigın-· i 
leri gördüğtt :ıçın hemen izah - Bra.lummluun. toprail _ ginde idi ve biliyorduk ki B.,,n eöyliyenler bile var. Hakkınd 
etti. ımıma birisi va.r ki bu sn.ya Senk, mukaddes mibudlanmı _ bir c;ok şa.hş.detler Jş.itiyonız. 

Ko?.a.n 28 (A.A ) - Kavına 
kamuı başk:anl·ğında top n.ıı~ 
Kozanlılar burada bır orta okul 1 
açmak, kasabamıza ıçme suyu 
getirmek ve elektrik tesi. len 
kurmak için bır ccmıyet kw-ut 
muştur. 

---->uı------

Oziim sahıları 
hararetlendi 

lzmir (Yeni Sabah) - Bur _ 
sa.da uzüm sa:tışhı.rı çok hara _ 
reUenmiştir Çunkü lhraç mah_ 
suller.ımızin ıyı fiyatlarla sa.tı_ 
labılcceğı anlaşılmıştır. Y al.ın _ 
da büyük bır pa:rti üzüm d ha 
ihraç edilmek üzere sa.tılabıle _ 
cektir. Fiyatlar da yükselın.i§ _ 
tir. 

Yüksek Mühendis Okuluna 

m ()IS kcsıinı1e hıdledecef( 
biz lnaD.l) onız. 

BEHÇET s~!e 

"ahkllm olan hırsızlar 
Bundan 8 ay evvel Fat tıt a)" 

evde oturan komtularının 220 llrl 
d 

.,. 
paraeını çalan Mehmet, +-tıım e 
Sal mın dün 7 lncı Asliye cezad dll 

" ruıması yapılmış ve suçluların ,t 
sn t oımuttur. B nlardan 1c 
b r aene lk1 ay hapse, Hamıde 4 ıı"' 
hapla ve 4 lira da para ceza..na, s-.. 
Hm de 3 gGn hapis ve 3 llra para • 
zaaına mahkilm edılmiftlr. 

MahkOm olan hırsızlar 
Receı» Yılmaz adt•da bir haf"l,I 

bir maıt!Mvra tüccanna aft bır f" .. 
val CfY•yı anbanı gettrhit•n yoıct• 
Recep ı.mlnde bir arkadaıı taraf " 
dan kanc:hnlmtt ve bu maUarı b 
bir yerde ut:mıfbt'. Dun 8 Unci.i µ. 

Onlveralte Tıb F o1killt99in n iylOI tiye cenda bu dava net cel nm t .,. 
devreeı ımtıhanları yarın .abattan auçlulardllft Recep Yıtmaz b r _,.. 

tala be kaydı 

ltıbaren ba,hyacaktır, 20 EylO den Recep de e aya mahkOm om r 

:::ı .::::n ::7~~e;ı;~rl::~ ;:;~ ~,A~ 
akpmı nihayet bu aeaktır. Göklerde daha çok ku veUenn> 

D Oer tarafta" yukaek mühendle dünya hnv:ıc.-ılı.ğınm h:ımlelerı, 
bit' adnn bile geri kal amak i~ 

ok11luna alınacak leyll meccanf tJı ~-·'la Türk Hava Kurumun n ç~. 
leben n seçme lmtthanları da 5 aı ""' nna elıml7.den ltidiiı kadar des_.., 
rlncl'tetrinde r yazlye, -t B r neltq 
rtıtde fizik, 7 BırınclteŞl"l"de de il 
.. n olarak tanzım ed lmlft:lr. 

Şakir Turalı 
Aı:karaya gitti 
Tôpnık Mahaullerl O el Umum 

Müd r muav nl Şak r Turalı Anka 
rada Vekltetle bazı "'4!Hlc er hak 
k nda temaslarda bu unmak 
Ankaraya g tm ,tir. 

Uz9"e 

LAsf k te11ziatma dair 
emir yakında bekleni)OF 

Vltlyet • lkada ara yap 
teblıA ile ,.hlnlekı otomob ı v 
yonlar için lüzumu olan 1 
rılmaaını bildlr:mıftlr. 

Tevziat hakkında henil& emir il ı_ 

memlftlr. Maamafıh buna alt emrin 
Bırincltevlnin ılk h•ftMt içinde g 
ceöı tahmin edilmektedir. 

olalım. Fitre C(lnlerinde vadf_..... 
un ıyalım • .-------c• •~ ... .:U .. .K..LJU .. >.LJU .. .!W- ı ,. 

TAKViM 
Jlrıa. 147. G"VN m Ay 9 

1301 30 1368 
azan EylOI EY 

17 1942 . 
ÇARŞAMBA 

Guneı& ö le lkındi 

12.00 6.09 9.29 Ezan 

6.56 13.0-l 16.23 vas .. 
iftar Y t tın ı 

12.00 ı.: ı ıo.22 
17 l4 20 >7 5.11 vasati 

- Bir kiliyl KaWnin uap nezredilmiş olduğu halde bu -.... lllD. mahbubudur. Hele genç kız l'üat bu bir serseriden de iba 
ve işkence diya.nna göti1ıw:ek zir yerine ~·tltnemiş ve bn maanmiyetiıll muha.fam ettik - ret olabilir. Hareketi bir scree. 
bir ki ıyi de mlbedimi:se geti • nezrin yerine getirilmeme8ine ce daima. ha.yaıtmı miboduna ri olması tihtimalini gösteriyor 

ve bır kulaha ben rece m . Buna muftbil Siva bazı mühim şahsiyetler de yaz_ vakfedecek vaziyette buluna.ca.k Bu adam belki bizimle hiç b' · 
n d zelterek söze mze m ilmemelr, her i8tediği • dım etmişlerdir. Nezrin bugüne tır. Halbuki ş.imd:_i öğrenty°":1." alika.sı olmıyan, belki bizi al 

Mercimek toptan 75 
kuruşa çıktı 

~~ 

A BEDELi 
ne olmak. hiç huta oha&. bdar yerine getirilmemesini bel ki bu gene; kız, bir gence gönül datmağa gelen ve başta Hayri 
mak ve zcngın olmak vi.dedi _ iri bir ihmal ve bi:- lft.kaydi ese. veımiştir. Onunla EWlemaek öze Senk olduğu halde müb k to 
yor· r.indm iba.rettir. Halbuki bu _ redir. rağımızın birçok sa · lcr ni 

'Y .ıtı Brahmarun yirmi gün, ba pce öyle bir hidiae ce.. llabud Si.VIUllll heykeli &ıilu_ kandıran mr hilekir ol ge 
birdeo hi-.eıte can atb _ reyaıı etmek illeNıdir iri bu 111.. de bir k~ o1du. '!Srmi relııtir. 

epet ~ mıriDi ifa.. diaedeıı sonra nem SU)'a dil • altı Brallnan &y&ı n=ttde he 

Bir mUddt- piyaaada k 

mırı merclm nmnmax ad r Oj 
rend O mize g r bu madde letih .. I 
ınıntakalar nda toptan 75 kuru .. ea 
tılmaktadtr. 

Senel k 
6 Aylık 
3 Aylık 

Aylık 

400 

150 

e 

• 

Ecrıeb 

'l700 f(r 

1450 • 

seo • 



- VeleddaUJiım 
Şeklinde o'k:urmue. mr diğeri: 
-Ve ' 
n· w er biri de: 
- Vel,t;Z,Zıısa;tı.l,l.l:ıuı. 
Diye okumwş. 
Tal:lif dede erenlerlıı de kafası 

kesen& döner, hemen pa.buçlan
a. sarıbı' ve kapıya doğı::u. yol
lamr. :sw. gören hocanm biri 
8Qftlr: 

_ ~! N.- iahnadm 
~ 

8elman Dede, ıarlmaına dfbı.. 
meden cevap verlr: 

- H e ' Klira.ati KW"'an" iW. 
diU.enjıne konsuın da, bon dönilş 
te' yine 'Uğrarım ima.nım ! ... 

'.l.1BYAK1 

itle ga~ısıSO gıl evvel çıkmış 
11l.eslekdaşlarımız kimlerdi 

YAZAN: HAKKI TARIK US 
__ ..._ ______ ~-~---..-·-------------------------

BIHlun '9ia be9 111eeloe{l•mızın bü., tap .. k.llnde 9ıkmaaınctan en aıı: 60 
)'liklerlnt t.ophı bı, halde anarak da yıl geçımıf 81 utin adlaruıı elSyHye. 
.. Yllımızı göaaıereeek umanın geldi. ceOlm. Verocejilnı adlar, bunları• 

Olnı h.tırlırtan _.. batka bir bat IH< yazılarını kendilerine b•ın ile_ 
..... alaıW< kurul'erıun "- 1terun llltnN& igin ~ tarı,.. Mymak ....._ 
ti IN"'-ü&an Uk Ya&ıetW•n •eer.t giMM.i Nil le .. tıt•'"4ti *"ak • Nida 
,..._ ..,, ltuJdu6u aü• lliıi kw ya_ A!Mtültaü MthriuHtlaa ı...... ı••. ,.-..iZ bfr .. ,... ...,,.... .,... ... nılftir. 

"Wtua bV ..... ti,.. olur dıyo 1 - AD«MilNk HAmJcN. ıc. kar 
~ -'"· detı Abdülhak _. MiilMUea Tartıan •r da tMwadtl ..-ek ~ dllAA Mını t7 Elf~ 1111 O. ttk•n Hut. 
.. "it Wr kadro • ktdl&AU..,.tu'. ..._ lvNll .. yJ8Nlda v• c&ctlltlıer 

Yül-l<ie oıarak IJ(. lfU. il• 5ıt yıl ohtf'or t.woil,_,... ey IMlMM6D rnıı•_ 
""-• ı...,. lleM ne ckaiınut eı.. va ,. ı e ltatJı)'Wt ltir •-""• .. • UtılMla 
~ .. ızıa bu neetr faal teli .... g4frll,-..-ua. 
~. yalluz k talı Mretınee ..-w-. ı - 21 au,,. 1ıM2 de t•"- Ter. 
~ ltaıı ,. .. 9'abilu, v.,,.. '"''" oiHRM_ı Hekıkat ..-~ı geze 
~ ......... IHt ~-- wal'4•i••• "" rmza11t A~ nestlll'tizift tMl 

•11tltftt hizmet" b•• blT sa yUk ltocalaMftd•n Bıçakc;azach Htık. ...... _ 
...... aevk ve hewe~t oltıt>ilır. kıya a. ttlr. Bı4ı.akçızade TUrk Baaı 

iten ltu aıf lıMty eee !18 y 1 .. ı.,lf -n • feytdıi .....,_....,..,. , bili 

~ ••• 11 

illia llô ~ ..,._ _._ ~ ..... ~-.. "'" ~ 
ble )'W ....... bak v.,,.,.r_ l'W, bW, -.allJ•, .,_ -.Metekklri. 

-...a...,. b ollDak "-t'e ıpıbul 3 - ~ Ffl\al adt _...i ile 
ea;... tılM'1-i• ........ _.. ........... 

Bu Vhtffnrda o anlardan aramız nuıdır. 14 Hazll"ffl 1881 de çıkaR 
:- b.l&IMn&Alann taeblt .on.le ıtİ Terc:UMa•.• HM katıte TUrk imlt 
~ b c;uk yıl süren b,. arafbr•• _ ve ı~ dW bir yazt IMUwuı ki 
' llNlra nlftayet bıtııa t olı.yor. altııftdak' .F...,ı i•&aaı ilerde bin 

a:ze ilk y.uaeın111 tur guete ltii!lfiHl bir f.teeta 10.a&ı kuMtdtrı_ 

"•ya bir meom ada, yahut bir ki cık °'911 z.-... (Dıet.ıılMlı -1ıtu;ek) 
.....__---~--------------~--~-----------------

. r. R zve t'in f everaıı 
Birl0!Jik Devletlerin yçtrklar 
i8t!ilD'ulaıa iQçi ZÜIJl.J.'elıere aıı
cak beşte bir njeb@tipde iftirak 
~. 

Halbuki ~ i1Çi8ı dtM-
y&DJD en·,-.. ücret ve hayat 
aevjyesine eıaU.k ~dir. Bil yüs
den bu sın.ıfa karşı bir nevi &.. 
biyet hüküm siinllektedil". İşte 
biititn bu dertlere çare olmak 
bere ._rtak Climhurrese ta.raf
ta.r1.arın.ıııa ve doatııama gö
'Uiilleriae bakmaksızın aşağıda
ki yedi_ m.ad.deük fonnulü tson
gre kabul edel'8e gtizellikle, et
mezse cebren tı tbiık etmeğe ka
rar verru'iş ve bu azmini mecli
ae bir mesaJ ile bi dinWiP· 

Nihavet yarma kadar bhu
lünli istedJii ee.aslar şunlardlr: 

1 - Ahvaliıı ıcaplanna uygun 
vergiler ihdası ve karla.na u
mumiyetle sıkı bir surette kon
tl'Olii. 

2 - Sam.ti eırba.bl, toptancı 
}ar ve perakendeciler için mu
ayyen birer fiyat tavam kabul 
edilmesı. 

3 - Her nevi kazançlan11 
mııa.yyen hadlerde tesbiti, 

4 - ZıM mabsulat fiyatıuı
DID da olıdııelrJen yerde t.eUit ve 
.tUdiri, 

5 - Ahvale mibwrip tasarruf 
yapdmuma mecblU'i hale ko-
nulması, 

• 6 - Zaruri lliit.ün eeaam ~ 
si.ta '" kart uaulüne DağlaD
mas&. 

7 - Vadeli alış v~ m&
yus edecek tedbirier ittihuı. 

Görlllüy r ki lılister' Rmveıt. 
toptan harbin doğurduğu ·capft 
lara toplu w bltün vat:andao
la.rı Jwcaldıylalı tedbirierie - • 
DJf 'V'8 do8t fa.rttetmek .... - oe-
vap vermek iatiyıor~ 

Esasen böyle bir yola giril
mezse bütün mü.ttefikJerin an 
Jcuddetli i8ainat.g~ siltiı. er
.a.k ve pe.n. ka.,yneğl. arm edilen 
tıekilde İeleYeBIN. Sullwn sakin 

· • Ye uulleri,yle an haşin ve 
ttr bıK]> ll88l1 idare edi-., 

HÜ88)ia Ş6iluii BABA..~ 

Yeni Ginede 
- Baa tarafı 1 ınc d -

küçük gemiyi de b tınnı§ ve 
dü!Pllarun karod .ı t le n. 
altüst etm ·e ol u w ı bil · ·-
m ktedir. .Amer.' r 16 ta -
ya.reci ve Gua(]aJ "n l üssüne 
bağJ,ı 19 uçak kaybetm rd'r. 

Vasington, 29 (A.A.) - Bah
riye Nazırlığının. tcbl ği: 25 Ey
lülde or u.y~ mensup bo ba. u
·çaklanndan miır k p kuvve rı 
b' ~l ve K dA hava or-
d.usu uWW.ı refakatinde v 
uça.ldan Kisk.a1daki kara te ·s
lerine ve geınilere taarruz et
miştir. ________ _....~-~-~--------

Alman - Rus harbi 
- Bq tarafı 1 ine de -

piŞDl.Slar esnaauıda. dün, in'a;tlı 
.muharebeler sonwıda şehrin şi
mal kısmllllda.ki topraklarda de
vamlı ta:a:rruzla.rla bırçok gedilt· 
ler a.çıJ.mıştır. 

Londr&, 29 (A.A..) - Alman
ların St.alingrad önlerinde ve 
içler.ınde ugr.ıdıklatı. kayıplar 
pek ağırdır. Bw<Mia, 130 bin 
Mihver askerinin 10 gün ali ~ 
bil' nıuharebede öldüğü tahmin 
edilmek.tedir. 

Berrm ra.dyosuııda söz alan 
bir askeri so.ıcıl, Stalingracl 
şehrim müdafaa etru"'kte olan 
Rus ku"IVetıina şimalde11 ve do
ğu4sn dıınıuldaıı takv Y• geldi· 
ğini ve §(tlıl-e hik:uı+l etıuekte o
:taaı Alman kuvvetleruıin. ise ~ıp
ra.nm.a& olduklll.l'lıllıl söyl~kte
<ilr. 

Rjev Oölge8iode ,ap1uı çu
pıp.,_. nstıcaiud.e 25 köyün. 
düşman elindea. aJmdtö tnldırU
mdrtedir. 

.Nev.Yort.. 29 (.A.A.) - Stl>k
bolındea Nevyork Time8 ıaıe
tıesine gelen air telgrafa. göre; 
~d Marefll Ven K•ldt•, s.Ji
mali Rusyadaı General Pt:ıo ı..... 
bin yerıne Alman bat ~ 
d.a.ııl.$Da tqjn edılmiştir. Ay,ıu 
tıelpata (öre. yBi k111M-"de.ı 
~ Or3I ~ ctılçiidlt 
bir ta.:aırruz bazı.rla.makta ve ~ 
na dair eıDanler göriknektedir. 

MOllkova, 29 (A-4.) - Cep.. 
bıeMlt. gelen ~ ı~ 
~ Kızılordu takvi)'e 
kuvvetleri 8ikın akın gelmekt.9 
ve gelir gelmez sa.vap. girmek
teck. Buntaıa berew Jlln.vıcta 
gazete&ııe gere, Atnwıw da 
kUlliyetti miktank tıaltviye K• 
~ekte ve bu keawıle henils 
sayı~...,,·· 
mektediJ'ter. 

Ruslann şehir ~ ,.._ 
tiı' ma.hAlli geri a1dıkhn aöyı. 
niyor. Şehirdeki m416f',8.JB 1~ 
rika.lann igiDAe ve Voltla ~ 
da mevcut deoils ~ 
!iiddetıi. sa.vatiu' -- ..... 
tıedir'. 

Son tellliğlere göre, Kızılordıl 
Jmvvetleri iıki &wPJi caddeyi ~ 
ri aımışJIJ' iae de Aımanlana 
şelıraı diter kımm1annda meır
zilerini di1zelt15lded itini edıil-
Jnıekted.ir. 

Dahiliyede yeni bir Büro 
• 

Tiearet, Ziraat v~ DalıllilJIJ Vekil 'ill1-PI 
zaman za_man toplaııtı yapacaklar 

1941 Mali yılı kati hesapları 

* Ticaret V 1 
yetı re ya t.ebr v 
mek üze e Dah'liye V kaletiııd 
landınlm · ların e o zamanında alım yerine tes-
li.mı iç·~ vali! klerc y ılım ç ta.kip edecektir. 

Diğer taraftaın Ticaret, z·raat ve Dah.i ye Vekillikleri i e 
mevzuund.a vekfiletl nm al r· göıi.J5mek ve ınu.h 
bereye meydan kalına.dan kararh:ır·alma.k ü.wre u•amıda. zaaan 
.zaman toplantılu yapacaklardır. 

Geç€n yıhn kati hesabt * 1941 mali yıh kat'i hesaplaınna, göre mezkur şenenlll umum. 
masrafları 545 anilyon 573 bin 841 Jıira. 36 kuruş tutmu tur. Bur 
su.si ka.nUnlarla. fevkalade- van tla. ~ mas ar da' bu 
miktara dalıildir. 1 1 m ll yılında hazı.ne wnwm v:ıridatı dtl 55a 
milyon 209 bin 938 lira. 19 kut'W)U bulmuatur. J'evkalade varidat ta 
b1ı1 miktara dahildir. 

Vakıf iş'e~n ietihsali arttırılacak * H.azırlıma.n bir projeye göre Vs.kıf ·~ıet:meıer istih.salleriJıiD 
satılması veya ormanlarm işi ti meai hususunda Va.kıl'!ar Umum 
Müdürlüğü başka bır müessese ile birlikte çaJışa.bilecek.tir. 

Asker ailelerine yardim parası * Ba.aı belediyeloc 50 lıraya kadı> r ol.aıl memur maaşlaPl.llda<ft 
asır. ailel.eriDe yardım ~ k,esıJı yordu.. FeWLalide ıaırı dola
yıSıyle bu ma8ilar 50 lirayı teca...UZ ett.\gi.nd,eQ. buJJ.1qdaıı da aa.. 
ker ailBierina ya.rdun parasl lu.sil.Jııe.rR ~ece ta.mAmı edi~. 

ihtisas mevkiinde olanlarm te.rfii * İhtisas mevk:iindek'i kadro ücretinia tuıta-ım almUta o.. 
)aQlann terfilerinin nasıl yapılacağı lııfaliy-. tetkik edilmektedb', 

Şehir Meclisi -Partinin namzet listesi 
bugün ilin edildi 

- s .. taratı 1 uıolda -
ı.tanbul Umumi Mecliai 4. i.inou in. 
tHlap deweai iCİlt. .. .,. ,... -.a_ 
laklara MÇilınie ............. 
tr. llfallda ,...ıı m+ daıth" e. 11. 

Partilıi naıuedl .... -- ııec6ci. 
lere bildir.iri& 

O.H.fl.hA••IMll~ .... 
HıeY.'etıl ... ........ ......,.. 

.. H, ..... ,.. 

ADAk.Aft t<AZA .. 
AeR Azalar: 
l - AVQı Y.,_ v..ı.ı llıMıilia 

.Aıza& 

dürii. Jııl - bm~ Seslet' ~ 
19 - Halis K~nar: la Hıanlr ..... ..... 
~Amalefe 

1 - lillil a..dlJla: Eczacı. 1 - o... 
111 Sai4 Beker: Avukat, 3 - PwtılW 

Etili: Emaiyet Sandıiı mqhasebe 
4irQ, 4 - Sırrt Tulpar: Tüccar, 1 -

~Pulat: Bder ıirketi ··
~ ~ 1 - Neşet Halli A _ 
., : VhlS GMetesi bıtanbul muılıııa • 
biri, '1 - llıılld Cemal Paker: E9*_ 
l:i H.aridye meouırru. 8 - M.....aafa 
Hakkı Naltttcı: 1'.im}'ager, 9 - INib 

~ ~ j Öau,.ıak.! ~ icra ~ 
1 - ~ Öll:t •iblc M - Celile l'ibet Onuralp· ~ 

Deniz binbaSlal. 11 - Ali lılMAar Pamir: Dok4ıı;ıp, 
9AKl9M«W IC~.. 12 - Nt7811i Yüeek Emekli Bv&af 

._ A.etw: ~ :t3 - hpi Cm. Eeacı. 

l - Jıl..._,. ~ ......ı 14 - Jılüu Anen: Bayan. 15 - 8'I 
llıedia Azası. 1 - llOmi Nlıiti ..... ad ıtaraomaan: 'niccar, 18 - Ftıalna 
Umwnl M«ll. .... 1 - T"'811 Ak70l; Ba7aa. lT - Ha1ri ÇNNlar: 

'Ul'lız: Beledi7• Twıftıiıf ~·-- Jlel& _ Moda 1ıerzihane&i. sahibı. 18 - ..... 
~ !lmekli. 4 - Selim Bilet V. nü Gürkaa: ilmekli Posta MttMri. 
muml Meclis ..... 19 - HiisQl1 Olçay. Emekli Valr. 

_ ... tM"ef'ı 
1 

...... _ Yedek Azalar: BMMtöfılO KAZA81 

metle -.ber kamnıç hırsı p 1 - AMMk .Vr Z.ıl•I&• . ......._ A9lf ~: 

Makaraa llitllrl 
J.eNai börilyep biı- lwıaa taıcirı. 1 - Ş(ikU. Sklk'. Avukat, 1 - l _ ~ SMil- Yüoelıor. 1lmM 
rin tlya.tlan yük8elbMk .. k.. He,-ri lWvwllıa: ......... 4 -ı .a ........ 2 - .... Aaı.at 
diyie eJ:indeti ımıall eat""lck ilKe- Abdul,lah F.cemen: Avukat. ...,..ı: Umıaml -- ..... 1 

:medtkleri de •••ıhı:!m·•·· MflKTAt llAZAU Bacep lfaVıut:u· ~ Meclis --
nyu yUkseliıi Uılk1ll w Aell Aaalar: -'· 4 - Atıf ödül: mwnl 1*c:la l_ 

gıdaamı tegkil eden maddea.. 1 - Alunet Arif ı,wı: u....a zaa. ş - Vakıf Çakmur: ~ 
i1zerWde görıiilmdrtecfir. Diğer Meclis Azası. 2 - Ferit Babur: Umu_ Sancblı Jılüdi1r Muavini t _ Zeki 
ta.rafta.n ma.k.arn6 fa.brikat&-ı. mi.._. bw.1- AM' ..... K& S.,,W; Mu.nar. 7 - Dr, Satiye J:rol; 

ri Ticaret Odasına mttracaa.tla nmiir9el: UID&lllll lılediıl .,,.._ ' - l'els6 dı91r.1-N. a - Sadi BMiar: 
makarna. imaline verilecek mü- 1hsan Namu.k Porot: Umumi .Meclis Merkez Bank•ll llidur;f.. 

sa.adenin biran evvel verlbnesin: kaal. V.e.k AW.: 
ist.emişlerdjr. Fabr'ika.törlerin.. Yedft AMlar: 1 - SelAmı SeM1: iı•rheı:* 1 -
di&lanna göre, makarna im&li· ı - Yusuf ZQ'a I>r9IDan: Avukat Ubika Kan u: 11au11 v~ -. 
ne miisaade edildiği takdirde de- 2 - Pahrettin Fehmı Belen: Çocuk 3 - Muhs.ln Krsin: ~umkapı N~ 
polardaı, ardiyelerde gWeDıDlUJ doktoru, 3 - Dunua Ak.bay· Tuc _ a.r.1. • - Dr. lbaan Sami Garan: 
~yiyecek maddeleri ıi>'asaya car. 4 - SüJeşmaa BectP Taııcıotlı.&: Kim,yaaer. 5 - Yekta Ragıp Ov-.: 
arwhınacak ve bu bolluk karşı- Eczacı. Muharrır. 8 - Mustafa Ragıp Esad_ 
sında pek tıa2>it olarak f'vatlar UVICOZ KAZASI h: llılultarrir. '1 - Şevki SUnpr: J:_ 
düşecektir. Nomraıl zamanlarda A.n ._....: mekli Albay. ı ....... Dr. Od'8a ~: 
memleketin seneJ!k makam& 1 - Mehmet Ali Gökçe!): Umu _ Dok.tar. 
ihtiyacı 9.000 ton bujdayla kar- -1 14eclia Azaaı.. 2 - Fwıt Erinal: E.YOP KAZAal 
§Jlanmalrt.& idi. F&bl'.ikaWrlel' bu Umumi Jıleclia bw. 1 - Abdullah AeU ADlllf': 
ttıiktaı'ııı kecdilerine verilmese Vahdı: Klmdlaracalılr Cemiyet( iteisi. ı - Nun DaicleWrl: Umuml Jılec_ 
dahi belli başlı tra.taahk şehir- Yedek Aaalar: 1is lllML. 2 - Lıltti GülA: t.T111um1 
leriıı ihtiyacı kaı'şlandığı tak- 1 - At.af Tiryaıll:iellU: Ma)becierı Meclb Azası. 3 - Bıfkı Tonpir: u_ 
diı'de baya.tın k,ısmen ucuab.yaea mütıekail 2 - tbnbim Ana: A. Hi_ ntWBl Jıılee s lzaaı. 4 - KAsun Şına_ 
ğıoı, ffyatlann normal Udde d1l- nr Hala fabrilulll aabiplerindeıa. sı. Danan: Umumi lıfeclis haaı. 
~iıı5. söyiemi,ıerdir. ı - :m.uıeyın Kö1dil'k: Beykoz w .. _ Yedek Aaıa~ 

J'abrikaıt;örie, kendilerine ye.. ks nahiyesi ReW. 1 - Mesut Nıııdki. AyvaQ81U11Y 

Giresunluların ekmek uııuna 
yüzde on n.:.sbetiııde fındık k:ı
nşt nnaları kuru üzümden dat-a 
muvaifak bır netice vereccic 
be 'yOJ' Zir fındık hem şek~ 
re b m tuza yakışan besley d 
bir m.eyvadır. Normal zarna ıln
nn cevızh ekmeğini hatırı c !. 
bu. halita sayeEWıde hem ekmc
g'ıı gıda ku,vveti utacak, h ın 
WlUll ıstihlikınde mahsW1 bır 
tasa.rru.f ~ edilecek, henı de 
fındık mabsulü.nwüze yem bir is-
tilWlk sahası a.çılmJ.Ş olacaktır. 

Oç başı mamur b•ıluş dıye iş
te buna derler. Ancak her fır
sat.ta.ıı ~tiöde ile bi~ m;•~~eh

WJ.left kijl yuUurnlc.Lk pe!j •ıdc 

kOfllıl1 bıir takua aüt.aüzler a b• ı 
hayn-h bulıuşu dş ~uhJ k r
li menf a.tle~ 1 t ederPk ek-
ıuell \W.WlA dık yerine, oı .,;e-

la atk kvl§tı~va. k ı-

kışacaklanna da yeaun edcb b
ıw.. B •wesıe~h Cıreswaluların 
üç fayda tcrn'.ıJı eden gf~l bu
luşla,f'IM. ılıl.vetıen bil"flz dahst ~ aı
~4 yorinalaruu ve be!ediy~ı r 

Y.ctek AZ1tar: kon otücıü daba mueee·r b•r ha-
l - ~ Knvo- Batw:: TıbDI •üa le t ek b. k 'ft 

tahzarat evı sahıbı ı - tbrabııu Çül g ll'Dl ç y ru ır ec· e 
taa: Ti,M:car, 3 - Sadi Ödyalunaz: 1 bul ımala.rı ica.bcdıyor. 
Aakerl tekaüt. 4 - A,.bdul ah Te i'ındıklı ekmek evet amma. 
~: YedikUle Hav~azı hbrı.Jt , Mi d.keata~ti ekmek ~le Vell lır 
40rü. 5 - 11.ua. Pare1: Hesap mlüe_ yutulur a.ı- D88Wt olwıua gc 
~ CI - MUçteba 0r: Şirket.ilı~. rektir 
rlye 1aıubasebe nıüdur muavıru. Ma.amaflh Yl1lıe AJlah arat-
' - BwlOat Catmcaıı. Ço p tabn _ mM.La ! 
lta8l müdu -u. 8 - Haşaı;ı Mnbıar ----------------
Gördtt. Şclıremını Halkevi l'teıs 

9 - Celcile1'la Fv:raz. Avukat. 10.
.?ıfebmat, ÇeWı: Emekli Bahı:'u-e yar_ Bnlpris!aııda acllk 
bayı. 11 - Kesit Caıvdar. • &mnı~t - e.ı tllNfı 1 11e.•de -

SaodJlı lı1ütılürü. ıı - Mehınet E - vergısı Wn liraya çıkanlmıştır 
min: Fenerde TOcc... ve bu vergınuı. daha b.mtem: 

KAD.lKÖY KAZAM o1acı 942 yWeıa aıt kısmı da pe-
Aalf. A&alar: ... ~ edıJmış buJunmakta-
1 - Nacı Alı Moralı· Umumi Mec_ dır. Yem Bulgar ~li albna ~

lis Aza& 1 - Beial Bqkaya: Ura.a ren bq gia me:hallen terkede 
mi MecllS kul. 3 - 11.mrdar U et 'l"nikleıı.n menkul ve gayrı men
Umwni lıledi& Ansı 4 - Cemil kul büttln mailanna Bulgarlar 
Cem: Umuna.i Meclis laasL tu'afuıdaa derhal 1 konuyor v 

Yedek AMta~: t.u.ralaft 1-&l edilıyor. N ce 
1 - Kemal Erel: Bakkal. 2 - Mu_ ıtııbarıyle buralıardaki Türkler 

ammer Şenöz: F.mliık sa&ibi. 3 - vuayetl~~ tarif edilemıy 
Halil Fıkrı Tolon: Emekli Albay. der~e elimdır ve bu vaı1•!'t' 
4 - Rebiı Refık Gorbon.: llmar ka.rşısuıda gele<:ek yaza ltıMLı 

8ARIYER KAZA•• hayıa.t.ta kalabilecek '.raıııt pek 
Aeıt AZ1lar: azdır." dıv rlar. 
1 - Dr. AJ& TuıılMuı: UlllWDi il«_ Bulga~ r, kolayını bulup her 

lia iMsL 2 - Sadi ôzdeıı: Umumi 1 
Mec:Ua izatıı. 3 _ Tevf k Aıwıa u_ hangı b r suretle tütün imalat-
muml Mcelis Axası. 4 - Ferıt Hamal· hanelcnne gıdeıı yüzde be.ş a· 
Umumi Meclis hası. bet" ki Türkü de rahat bıral 

Y.-.C -"•~ ma.ma.kt:a.dlrla. ~erde b 
1 - Arif Şa71&n. M teahhii. Y. i'l y rde çalışan Türk 

Jıamar. 2 - Y1İ8Uf Mard Kel., 
Utibı umumi.si. 3 - tana ı Ha ~ edılmıiş W bunlar iılt 
Cantürk: EmekJl Sube.J 4 _ N alUlara.k vol inşaatına sevked ~ 
Günaydın! C, H. P. lbirgia oc miflerdır. Fa.kat, çalışmalaru..a 
ı. H. Azası. mukabil kendilerine para vea·ıl 

O•KODAR KAZA•I m.emektedi.r. 
A.111"-Ja~ • --~---------------------
1 - Faruk Dereli: U wni :Mccll.ıi 

Azası. 2 - Jııfılclt Zekerıyya Ok 
Umumi Mecliıı l-. 3 - Muhanoem 
Naili Akd!>j· Umumi Meclis izaıı. 1 
4 - ltimü. NaJHn&o: l.Tmwnl M 
Azası. 

Yedek Azalar: 
1- Vahdet W: !ılui11khtt ! -

Celil ICocaer. Awket. 3 - Sadri Se l 
ven: Emekli Albay. 4 SıUd Ak -\ 
tan: C, H. P. ~ ~ R 

TEŞEKKÜR 

Lemi GOlnıan 
rilecek un veya buğdayuı fİrin!o ••YOGLU KAZMI un fabrikası mildWü.1- Şaban öz ... 

la.rda olduğu gti sakı tontro1e Aelf ~: lta1çtk: B:rüpte Tut1a fabrikası sabi_ .. -------------------• tabi. tutulmasml, Toprak Ofisi- l - Blttem Tur. UnMUnt JıMeiıl9 bi, 3 - Arif 8*r: E)'ii~ Ecacı. 
Dıİn buğdayı 40 kurula ftl'diği '-u. 2 - Twfik Tüniün· Umumi 4 - it.amal ()çer; .Kı'üpde Dil JlolÇ, 

-..ıeao kıınıll'-.... --. • -Bald<ı,. ~9 ..... talJileceltlerini ~· -1: Umumi llılclis llMl. • - ...... PATi~ KAZA81 
T§c!aret Oda8I, fabrib.tıörlerin BuDd o.on: ,__ı lheliıl Mil __,_: 

bu t.ekltftini yemde bulmuş ve 5 - M.itat x-li: Umumi M«la l.. 1 - Cevdet tlkrar. Umuıa.l .Mec 4 

Şirketi Hayriyeden 
Mekteplerin l.10.H2 de açıbnası dolaf Uı: tanfede yapılan değişikliği 
&österir cetvellerin Vapur v. iskelelere aııı.kiıiı yııı yolcularımıza illin 
olunur. bu hususta t6r rapor Marta- 7.MJ, ı - l'aWe ...-.ı: Umumi U. lua. 2 - Bican Balcıoilu: U _ 

mıştır. Rap11' 'birkJl4 güne ka- Jıılec& l&asa, 7 - Murat hrtun: U _ auml Meclis Azası, S - Ziya :Emin dal- Oda idare llıeyetinl navale IRllml lleclls lwı, 8 - Mlaatılla l"a_ t..nlmr: Umwnl .Meclis izaa. 4 - _______________________ .. 

oluııdnktaa sonra derhal Vek&- ik Aşlcın: UJrauml Meclia lwa, 9 IMıi Sönme&: Umumi Kec;IU baaa. 
ıete ~1111 Ur. Ticaret Ve- llustafa ŞeYbl Yunt: Utnuna1 Mıec • 1 - C...ıettia hal llrtıln: Umu !lml•ı..-N-Glmll!ll •L ... Z_C_E--K-1!!111 •T•A--P-
kjtimb. Bellçet Uz'un ~ U. bal., 10 - Nazif Killm Eni: U_ .r ıı... lwl. 1 - Halil 1DDi uY 
yaptığı UııtjDJrler eanumda, e- muml lleclis bul, 11 - &W1 ÖOOT· auw: 1Jmmnl Keella lzaa. 7 - Tev 
sa.sen makar:D& fıa.brikatörler.iıne Emekli Vali, 11 - ~ ~ tik Ortaç: UmuıµI Meclis Azau. 8 - MERAKULARjNA MOJDE 
1lll wrileceğini ve yeı....e ima- Nak}bıaci. 11 - Ra8IP o..ı.: lllii. Meliha AYai Sösen: 11lnaaaa ıı.til • ,_ ._,, • ..,,.alar, Coc\Ak ~ ve aoı.H--. ~ 
)ita ~nm aöyle- )lendil, Vfte±Wd, H - Dl'. -- ..... t - Ahmet Halid Yl'lfUOlbt: ~. milrAW Swolnlt -- kin u. ~ Şaralt ~et elve 
mişti Bıı itibarla fabrika.tane- Oh: Doktor. 11 - Dr. Semiramia Te Umumi Meclis Ataa. ıt - Zahit O rillldir· 
:ria bu~ tlıbek]nıknne Ml: Doktor, 11 - lli9e7in Bektaş: . N1: Umumi Meclill kuı,, 11 - V~ ~ GünCi 2 Birinci Teşrın 1942 
muhakkak na,ı:ariJle balnJmelr- ıtebert EoDef lılOMrhftndea. tt - • AktiD: neca.. n - 8-adi .... .,l. •• .14nc=le ~ D*i.Wh ,, ... Cilıt kak. 
tadır. L ....... Ali~ Z..ut Bank•~ -..ı. '1111 ıl'I • M 2 ..... CaMJRi Jılo •• 



Sayfa: 4 YENi SABAH 

TEJRIKA No 215 

Nakil ve iktibas hakkı mah~uzdur ı:...:>ee< .. 
Yöıiik Ali, hasmını biraz sür

dükten sonra kolaylıkla altına 
ald:ı . Şahin.zade bu suretle y'JD.e 
alt.'.ı düsmüş oldu. ~unnadan 
üstUste altıaı dUşen Şahınzade fe
na. halde s~.nirlen;mişti. Küçük 
hasmı kend:siyle fideta oynu · 
yordu. Yö:i.ik Ali, alta düşen 
hasmına sarma vurmuştu. Fa
kat Şahinzade Sanmadan sarma
ya geçerek, üstıe çıkmağa teves
sül ettli. Ve, Ç?ktı. La.kin Yörük 
Ali, dönerek tekrar hasmının Ü· 
zenne çıktı. Arnavutoğhuıun ak
lı, fikr( Yöriik Alinın tek paça 
k pışuıdn idi. Tek pammkla 1 
u1ı Kt, n bu. paça kapqına ba
yıımu ll. Çok ust:ıoa. bir oyuudu. 
Pom.1.A Murada dönerek: 

- Murat ıa.ğa, Yörük Al'ı, üst
ii.~tc a<nnazlar yapıyor. Gördün 
ınü tek paçasını .... 

- 'fdt pannnkla değil mi us
ıtıa ! .. Çok güzel •. Açıktan bir o
yun. 

- Hasım, bu oyuna mukabe-
J edemez .... 

- Çruv;ı buk b..'l.Stırdı da ... Çok 
<'..arılı giu eşiyor bugün. Hele Şa
hi.rıza.deye cıkardığı güreşler ya
man ... 1'utunanuyacak Şahmza
de .. 

- Ben de oyle zannediyorum. 
- Hem çabuk yenecek ... 
- \ enfıin ... Bak, Molla; göz-

fol' nı dort. 1:ı1,;mış bekliyor. O da 
t.11r bda ... Ne kadar c:abuk ye
ll('!°'Se o kadar Mollaya pay ka
lır ... 

Dedi. 
Şahmzade yine l1ir çalımma 

g._ tırer k baskı ire dönerek sar
macb nkurtulup ayağa kalktı. 
Şah.n?;adenin bu gibı oyunları 
vaı-dı. Ye, bu oyunları her pe.h
hvandan daha iyıl yapardı. 

Şn.hınzadc bu sefer ayağa kal
kar lt'dlkınaz çırpınarak bir kur
t uluf narası savurdu: 

- Hayda Ybrük be! .. 
Yörük Ali de mukabclede ge-

~kınıedi: 
- Hayda·Şalıin be! .. 
D" ye b:X nara mvurou. 
Giiroş kruma!c.anşık gıdiyor -

seferki, güreşte ağır basmasına 
mana veremiyordu. Çünkü ken
dt.si.nde hiç bir düşüklük yoktu. 
Sonra idmansız da değildi. Key
fi de yerinde bulunuyordu. Ş.S,. 
liİJlzade, §Öyle düşünüyordu: 

- Yörilk Ali, eylar geçtikçe 
okka koy.o.yor ve, vücudu gelişi
yor. Bu ecbepie:güreş denklikten 
çıkıyor. 

Şnhinzadenm dilşündüklcri 
doğru idi. Çünkü Yörük Ali, ha
Jrlka.te:n aylar ve, günler geçtik
·çe okka koyuyor ve, yücudu ge-
lişiyordu. Yörilk Ali, başaltına 
güreşiı<ken yetmiş beş okka var
dı. Hıç de eski Yörük değil.h. 
Şahi:rızade Yönikten çok ağırdı 
Fakat Yörük Alirtin vücudu, <;e· 
lik yay gibi safü adale idi. Bir 
dirhem yağ yoktu. Sonra Yörük 
Alinin Ş:ıhin2adeye karşı hmcı 
vaıtiı. Hayatında hiç bir kere 
berabere gilreş y.apma.mış oldu· 
ğundan Şa.hhızade ile berabere 
kalması onu üzmüştü. Bütün ge· 
oe uykularını kaçırmıştı. Hatta 
birçok kereler babasrna: 

- Baba, §11 Şahinzade ile kar 
şı-laşırsam, Allah kısmet ederse 
on~ goriilmem.i§ bir güreş ataca-
ğını ... 

Çalık, ommln ala.y ederdi: 
- Oğlum.. Şalıinzade bir yar 

man pehlivıandır. Korkarım sc· 
ni bozuk düşürmesin ! .. 

Yörük Ali. gülerdi ve, kısaca: 
- Pehlivanlıktır bu. .. Her şey 

olur. Bozuk düşüretiılir. Fakat 
1 ben, ona tam Arnavutoğluval'i 

bir güreş atayun da alem de be
ğensin ... Ziyanı yok, o, beni yine 
bozuk dii§ürsün. .. 

Çalık, onunla başka türlü de 
alay ederdi: 

- Şa.hinzadc, zorlu bir pehli
vandır. Seni boyundu.ruklarla, 
kapanlarla, tırpanlarla e-ı.erek 
yener ... Ve, tıaım bir Pomak gü
roşi yap.'\r sıma! .. 

Yörük Ali, y~ne kısaca cevap 
verirdi~ 

a 
lkti at Vekaletind • • 

l\in.dlm izabe ınaJöne elektrik Ye kimya yüksek miilıen
disi ~mek ~e bunb~n bir kısmına mcİısucat ve kô.ğrt 
ilıtisa..~ı )'8.ptınlnuık üzere müs.:1ba.ka imtihmıı ile ynban<'ı nıem
Wmtaere 60 erkek talebe göruforilecektir. 

1 - Müsabaka ~tihanma gireceklerin aşağmaJd ı:ı:artJarı 
hajz olma.b.n Ia:ıundır: 

A) Türkiye Cümburiyeti V3tandaşı ve Türk ırkın
<lnn bulunmak, 
B) l 7 yn~un bitinni~. 25 y::şmı ~ ohnak, 
E) İyi hal ve ahlak s::ıbibi olnıak, (19ll -w 1942 den 
şılmda mektep müda\imi obnayanlal' doğ:mluk kllr 
ğldı ibraz edeceklerdir.) 
D) Bul:ışı<'J hastalıklarla malut olnwn.ak, sıhhati hm 
ohmk, bün)~ miihcüllisllk ya.pma.ğa '\'e madene tef
rik edilecekler ~~ ocaldarda ~uağa mi.isait bu
lunmak, 
J<J) Use oJguitlnk diı>loma.~ım ibr.ız etmek veya hu 
< ~e tahsil gördiiğü l\~l'l"f Vekiliğin<'e tasclik 
f'dilmek. 

2 - 8iri:ooi mruldooe ,,.,mb evsafı haiz otan taliplerin Aa.
l~ M. T. A. Enstitüsü' Genel Direktörliiğüne ve 1stanbul
da Sünw-rbank ist:ınhııt şubesine tflr istida ile 21/10~1942 ılk
!j3.ml- kadar miiraeaut etmiş obnalan liizmıdır. İstidadıı. yu
karıda yazw tahsil kollarmı:hı.ıı hangisinin tıakip edilmek ıste
nildiği Uısrih Nlilecektir. 

3 - İstida)-n oa,..~ağıdıı yazılı ,·ess,ik ba~tır: 
· A) Nüfus hU\'iyct .-.iadaru '~ sureti, 

B) Mekrep diploması ve)"a vesikası. 
C) iyi hal ld'ı.ğıdı, 
D) 4 adM 6 X 9 eb'adında fo~ğıuf. 

\f - hntihao 26 10 1942 tarihinde Anka.rada M. T. A. 
Enstitüsü Gem-1 Direktörlüğünde ''e lstanbolda Stimerhank 
İstıımbul şuhosintlt- \11pı1acaktar 

5 - İmtihana 
0

1:,-innek şartJa.nnı haiz ohıp vesaiki tam ola.
rak l"el"DIİŞ bulunnnla.nn 23110)1942 tarihinde !'lıhhi muayent>r 
leri icra edilec:oeği.oden bu farih~ saat dokuzda Ank~a M. 
T. A. Enstitüsii Gent>J Drrektörlüğünde ve İstanbulda Sumcr
'tııımk İsbuıbul şubesinde buluaırna.la.n ~. 

6 - İmtihan aşağıda yazılı den;lerdfın yap~ur. 
A) Cebir, 
B) Gfııorı'H'hi, 
C) Arit.mM.tk, 
D) Trigonometri,• 
I>;) FtZik, 
l~) Jfünya, 
G) F~i c'DI. (Bi\giJ.~rin.e göre: Fra.nsuca, Alman-
6'1!, İngilizce.) 

1 - lmti muvaffak olanlu bbinci maddede yazılı 
tahsfJ kolJanna &.l?:Jbw kla.rdır. Tefrik hakkı imtiliıın lıt>:yeti
nin sa.Wriyc• · d:alıffinde oluı>, bu tefrik t.aliplerin istOO~leri. ko!
la.rda mtinıldin mertebe 'Daı.arı itibara olmnınk surotiy1f': entı
'lıa.ııda gösforeccklt-ri muvaffakıyete Ve sıhhi muayenelerinin 
verdiği neüooye göre )'apılyal•tıl'. . .. . 

Heyetin vereceği karan kabul ~r gonderilmlye-
cekUr. 

8 - Mat mülrnudis!iği f~ tefrik edilenler tahSiJlerini 
M. T. A. Ens'fifüsü nezareti a1tmda y.ıpıaca.Jdardır. Bunlaı-: 

12345678 9 
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SOLDAN SAÖA DO~RU 
1 - Hareket etmlyen - Ardı 

sıra, 2 - Bir emir - Bir scb2e. 3 -
San'at - Nezretmek. 4 - VucudUn 
bnzı yerlerindeki sert et örgüsü. 
5 - Derenin büyügü - Meyan. 6 -

KUŞ TÜYÜNDEN 
YA8TIK, YORGAN, YATAK kUllanmak hem kesenize hem de 

:~;::1';1':.e BİR KUSTUYU YASTIK 2 LİRA R 
Yatak, yorganları da pek ucuzdur. Adres: tstanbul Çakmakçılar 

Sandalyacılar sok:ık, Ömer Balioğlu Kuş Tüyü Fııörikası. Telefon: 2302~ 

'Üzerinde yaşanan toprak parçnsı --------------------------
? - Gelir temin eden mülk. - E. M k d ı k • 
dat. 8 - Tnyyarenin bir kısmı - aç a a satı } arazı 
Gemi tamir edilen yf'r. 9 - ;\!ley _ O 
dan - Renk veren şey. lJfaçlıa f TB/TiVag Cadde.ftİ Üzerindt! 11 1 

YUKARIDAN AŞAGIYA • , 

1 - Mülk - ı-ıaabe. 2 - vucu_ '20 metre cephesi 156. 10 metre derııı 
dümüzden çıknr - Bir hay\ nn. 3 - ı • v • d •ı •• •ı t d effl' 
Sahip - Bir d~niz vrısıtası. 4 - Eş lgln e l TBZ8 mUSBI OT asın a S 
dost. 5 - Etrafı suyla ~euili top - Tf!f}ıane /JinaSI Olarak 1J8plSI faJJ'!8fl1' 
rak - Vazıh. G - Me'<nnda. 7 -

Vapurun kiiçtlk odala~ı - Nota. /anmamış büyük kagir bir bina Ve 8f/' 
8 - Hind pamugu - Cesamet. 9 - •k . f k b • l }ı I 
Eski meşhur bır vıı~ur kumpanya_ FlCa l l U 8 lnBSl 0 Bn ml::l 18 
sı - Lôtife. s a t ı l ı g o r 
- Dünkü bulmacanın halli - .. 
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1 RADYO PROGRAM! 1 
- 30 EYLÜL 1942 -
7 ;30 Program 

7 .32 Vııc:uuumu • 

z\\ çalı&tıra _ 

lım. 

7 .40 A. Haberleri 
8.30 Mi.ız.ik. Rad 

yo Dans or _ 

kest.ıası. 

19.30 A füıbcrlt'.ri 

19.45 Müzik 
ıo.15 JUıdyo Gn _ 

Emlak ve eytam bankasından 

Esas No. Yeri Kıymeti 

2775 Re;;>iktali Vişnezade mnhallesi Lira 
Maçka ve Tesviklye crıdd.elcri 1.199.438 
2 mükerreı· mımnralı pafta 66 . 
;,da 703, parsel 4. 

Nevi l\Iesahası 
Arsa ve 

i.izeriııde • 
natamam 15342,!iO i\1• 

kargır bil ıı 9 
yiil• bina 
ile ayrıc;-
iki ufak 
bina J 

1zahatı yukarıda ynZtlı gayri menkuller p~in para ile ve knpalı ı 6t 
usulile satılal·aktır. Kap:ıh zarflar 21 . ı O, 942 Çarşamba güni.i saat 14() 
bankamız İstanbul şub(.'Si saU~ komisyonu huzuru ıle açılacak ve en ~ ıı1' 
sek teklif merkeze bildirilecek ve haddi ııiyık görüldti ,,i takdirde ~uı tı'· 
Vekfıletinden istiz:ın edilerek mu\ afnkat cevabı alındı ~tnn sonrn katı ı 
lesi yapılacaktır. rt, 

İstekli olanların Ankara merkezi ile 1st .. nbul, !ıınir, Bursa, şı.ıtıelt tf 
mizden birer lira mukııbilındc bir şartnam<' <>dınerek bu ş.ırtname ııhı-ıı..,f 
dnlresinde ü:nzim edeı.:eklerı tekiıtmoktu ... unu !. v ıı edılen 21/JO ·ti 
Çarşamba gunU s:>nt 14 de kodıır İ tanbı.ıl şubem z • lti<i"irli.iuünc tevdı 
rneleri lllzımdır. Satış h<'deliııın odcn mesl•ırl' alıC'ıya bira \'C nrs::ının 1~ 
tcgi muknbilinde kolaylık gösteı ılebi!Jr. Fazltı i ıılı. t alımık fsteycl'llrf 
istanhul şııh<'miz Emlfık scrvisınc miir.ıcntlaı ı 11\11 olunur. «102:i~ 

1 İnhisarlar U.Miid.:!:lüğündcn 
du. Molla l Ic!ım~t. oturdnğ'• 
yerden hasımlntım dikkatle ı-:ev 
red.yordu. Yörük Ali ile Şahin-
71 .. de ustaca bır güreş ynpıvor 
!ardı. Fakat glircşı bindiren, ııli· 
reşe hak m obn şüphesiz Yö-
1 k A dı. Güreş başlıyalıberı 
Şa.bınz:ule bir ıkcre dahi olsun 
lıasnum altına a.lıı.mamış ve, 
bozam:ımı u. Güıes başlıyııh 

- Baba, bliyillc söylemi} e
)im ... lliç sen, bana bir pehliva
nın zorlu @reş yaptığını gördün 
mü ? .. Y&panlara da ne yolda m\ı 
kabele ettiğhni de bilirsin? .. V a.1-
la.h tübe ettiririm ... Gördün ya, 
geçen sefer Pomaık güreşi yap
mak istıyen hasmıma ne ynp· 
tun! .. Siitı dökmüş kediye dön- ı 
dürdüm adamı... Onlar bana, 
Pomak güreşi &taJna.zlar. 

A) Ecoobi memlekefo ~önderilmedea evvel Zongul
dalc maden orokları W:Jıil:inde en a.z 9 ay ~ştrnla.
'nk ve yevmiye 150 kuruş alacaklardır. 
U) '.fule akşamlan~ dil dersi göNook ve 
9 u.~'11 hitamında ameli 91lhşın00an i)i not a.laıılar ya.. 
ba.;cı dilden imtihana tabi futuıaoa.k ve f'Jıliyet g&
t~.ronler yüksek tahsil iç.in yu.baııCI memleketlere gön
Cl~ir. 

\ 

yo Salon Or _ 
kcstrası 

12,30 Program 
12.33 Muzik (Pl.) 

zetesi 
20.45 Muzık 
21 00 Konuşrmı 
21.15 Muztk (Pl.) 
21.30 Teınsıl. 

İstanbul bira fabriknsında elde cd'lecek ynş ki.ıspedcn 100 kaz.ıı ı, ~ 
le tarihinden itibaren hafwda ıki guıu h.ırıç olm k üzere dl&.rr gu"''t ı 
çıkacak küspeleri 3-4 ay zarfında <ılınak şartilc pazarlıkla arıt r~ 

(.Arkası va.r) 

yarım saat lmdar olmustu. Bu. ------------
yarınn saat iÇmdc Yorük Ali, 
hasmım miıteaddit kereler alb
ua almışU. Hoş Şahinzade has· 
.:mının altından bazı kereler ko
layuac.ık kalkmıştı. Artık bu ka
dıuını da yapmasın mıydı ?. 

R'llıiMa.de, Yörü~< Al"ıoin bu 

ZAYİ 

!<'. K. B. Tıq> No: 5987 hüvi_ 
yet l\"al"9.kamı kaybettim. Yeni_ 
sini a.lac-.ağımdan eskisinin bük_ 
mü yokıtur. 

Mithat Çaoo.ş 

C) Staj cle,TeSiude talebe ka.za9cı ile geçln~k, di~
<liği sorde ikamet eı.iabile®k ve ancak fevkala.le istı
daüa.n gi.iriilcır. ve f;;Wlir oldukla.n anlaşıla.nla.ra. ay
nm her a.y oo tira,vıı kadar nakdi yanlan ya.pılar
~ur. 

asını daireleriJl ilan işleri 

D) Sfajda ve lisanda muvaffak olımuye.olar a.rı:u et
tildcri tıaılwlinle yatılı ve parasız olaın Zonguldak 
Maden Tulnrisy<"n mektelÜnin ikinci sırufma imtihan
sız alma:rak a;' nı ders senesi 900.unda. iliinci ·ve iiçiin
cü sıruflann iıİıtihaıılannı ~verip dönlüncli sıru-

• fa terli tıdebflooclder ve bu sımf ı da. flonal ile "Maden 
'E:i Teknis~t:ni" ünvaın ile mekt.tı-pten JD6Zlm ~bnlar, 

a kında mühim b · r 11 ı =~ ~lnde 80 llra asfi nıruışla işe alınab&-
=== 9 - l\lad .den başka muheındislilder iç.in tefrik edHecek-

ler dob,rnı<bın doğruya yalra.DCJ mlmleketlerc gönderilecekler 
e= ve Siimerbank'm Uıyin edeec~i prognun dahilinde ve Sümer-
~ bank ~bmn bıhsil t'(}oooklenlir. 

1 ...... ... • - 5 10- 'l"'dlel~ avdet.Jeıimlf" tahsilleıtniıı iki misli rnüd
§'§ 1 detle hizmet ed4"001t.lerine ve k"" takillrde tahsil ır~~mınannı 

Ş~n1'11~e ı~atlar rMmli dairt>lıırin iliuıJamıın neşr~ tavas-~ faizi ile oofatın ö:leyeoı.Jderine dair müteselsil k<...Jılb bir taah-
.. <•.ı t"l mt-rlu ~: t•.tn.nhuhfa Erzunırn lt:uıındnlci (Tiırk nı~- §'?. I Jıütname ven'ooh.l •rdil'. 
• · .uyd.i P • .hım llln İş}Pti Iliimsu Limited ~irlmti) tasfiye~; • ıı _ Ankara ve İsta.nbula diğer yerk'ı~ imtihan için 
!!J1dlJ:ı·. ~ ~eleıntQTdt..""11 imtihanda muvaffak oBı:ılan. ğellş ve dönii~ yol 

Tı arct kanununun 232 ııci nıaddesi mucıb;nce mahke- il ~ verileccldh. 
:, 1 , r 1 t • ..,,·ib rı hwı .llJ ctm1ş bir şüreka karan olmadığından ~J 12 - l\lı:ıden Totld'k \'e Aı-:ınıa. Ensütüsünün ya.lxuı<·ı mem-
~.,. t.:r urı nı hanım ı.kı ş rkct!n muamelilt:a devamı kabil değil- ~ \ekctle.re talebe g<imlerilmesillt'. dair olup, !6\'Vt~ yıapılı:n Danı 
_ - <l r. Bu • el ı ıl't .. "llaı nuzm doğrudan doğruya: g işbu illialla birleştiribn~ oldub'lIDdan burada.kileıme nykın şart-

F:; ıs ANUUL ANI<ARA CADDESİNDE ~ lll-ıa;la•n:mhmıi5i::kZ:ürn~s;;ııü2'A~lür=-. ---~~illlm .. ----=ım•m••ıı1 
~j l\AYA HA1'Th"DA1iİ ~ -::c;:================================ 
t~ · ür ~ asın irro~ · e rtakl n esml ~ 
H ila ıar ile tif irketin = 

wı n · rica ederiz. Şhndiyo kakL-ır Erzurum hanm- g 
;- uıl' ı ~.r f t gUııderilcn ilanlnrm ~l.ı şirketiroiw tevdi edilme- ;:::-. 
i=-- • ıin 1 kırilnı :@ııi O\ Sİ) e eyl.:riı. :;... .;: 
r ~ 

~illi . .ıı .mır :111~ıııı ınıırnnn uı ın ıı ıınlIIIIllITm nııımı:u rırJii:uu uıınmınmımıımumımın mır~ıı~ ıı:ı~ 
afıa eka etindeıı 

19 10/1942 tarıh ne r. ııtlıynn Pnz.ırtesi g(lnu saat «15 te 
ri Rt- ligı b.nası iç nde toplanan su eksiltme komisyo_ 

nu od.ı ınd 1 np, 1. rf u ulılc yapıl:ıc:ıkt r. 
3 - t teki leı· ek iltm<.' ş2rtname.i, nıukuvelc projc:,i, Bayındırlık jşle_ 

rı rene! şartname ı, umumi su isleri fenlli liartnamesi ile hususi ve fenni 
linrtnanı l ri \ c proJelerı c50 lira cO kuPuş kareılıfında su iı;lcri reisli.., 
j'ınden cıl· bı .rlcr. 

Sahibi: A, Cemalcddln Sarnçoğlu; Neşriyat Müdürü: M. Samı Karııyel 
Basıldığı yer: (H, Bekir Gürsoyhır ve A. Cemaleddin Saraçoğlu Matbaası) 

• • 

12.45 A. Haberleıi 
13.30 l\lünk 
18.00 Progr:ıın 

18.03 Muzik: Fa _ 
sırHey'eti 

18.45 ;Mü2.ik: Rad_ 

21.50 Muı.ik: Riyn_ 
tt>U Cumhur 
H:ırıdosu. 

22.30 A Hnb<.Tlcri 
22.50 Kapanış. 

ZAYİ 
Fatih Nüfus Memurltıt';'Undan 

verilmiş olan ve askerlikten ter_ 
hisim kayılını ihtiva eden nüfus 
cüzdanımı 7,ayi ettim. Yen isini 
alacağımdan eskisinin hül{mü 
yoktur. 

Fatih - Çı.rçır - Bcxlnmı 
çıkma.zı (5) Emrıuwlı oğtıı 

Mehmet Emin Tercaıılı 

konulmuştur. e.o:, 
Pazarlık 6/10/942 Salı gunı\ .aat 10 da Kabataşdn Leva1.un şub 

deki Merkez Satış Komisyonunda y:ıpılacnktır. 
1 

lst<>klilt:'rin paı:ırlık için tayin olunan giin ve saatte teklif ecleccll ;( 
fiy:ıt üzerinden % 15 teminat paı-.ısilc birlikte mezkür Komisyon. ı11v 
c:ıatlıırı ilan olunur. (251) 

" 1 - Proje ve k-~i mucibince trlaı-cınizin Ankııı-ada Kılıçlard::- yııP 
racağı dinamit deposu ve bckı,"i evi inşaatı işi ll/9/ll4:? t:ırihindc I< ~ 
zart usuli!e ihııfo olun;ımndıcındıın bu kere pazarlıkla eksiltmeye ,koJ1Jl1 
tur. 

2 - Ke~if bedeli 47.760.40 lirn % 7,5 muvakknt teminatı (3562 

liradır. 

3 - Eksiltme 9/10/942 Cuma günü saat 9,30 da 1stnnbulda J{tıb 
da Levnzım Şubesindeki Merkez Alım Komisyonunda yapılacaktır. ııe<' 

4 - Proje \·e keşif (239) kuruş mukabilinde sözü geçen fiU 
ve 17.mir, Ankara BaşmüdiirHiklerindl'n :ılınabllir. 

5 - İsteklilerin· pazal'lık için tayin olunan gün \'e saatte 'iC 15 iJI 
venıne parıısı ve şartmımcslnin F. Fıkrası mucibince alacakları cksı1 

. " 

1 
ye iştlrnk vesikasile birlikte mezklır Komisyona müracaatları ilaO 

1 
l_A_s_k_e_rl_i_k_i .. tl_e_r_i_, nur. <

213
> .-.-/ 

1 
Fatin Askerlik Dairesinden Yu ca Ü 1 k.. L. s e i " 

Yerli ve yrıl>ancı :ıskerlık şubele_ " f 
rinde kayıtlı bulunan 330 doğumlu l l\Jiidıırhiğünrleıı: Derslere 1/X/1942 Perşembe giinU b:ı.~lnnacağıl'ld· 
ve bu doğumlulnrla muaycneyc tabi engele kalmış olanların bu sınavl:ırını en son 7 /X/l!J42 tar hine k d·-c 
olnFak askcrli~ine karar verilmiş bitirmeleri gerektir. Engelli Öğrencilcl'iınidn güıılerini ÖE,'rennıek uıe 
olanların Eevkleriııe başlanacaktır. hemen okula gelmelidirler. 

2 - Bu doğumluların içtima gli_ I !zmi:::;:!5:::ı;;ı:mcmı::i:il!:iillBlllll•m:=:11m::ıem;l!:ll:~Emtc:ı=:;JıZ:::~~ 
nü 19/U. Tcşrin/942 Paz:ırtcsı günu _!Pc;ı:;ıı1111a;;::ı:m1::ı:1E:mıc:c::ı::mcs:ı=:ımmma•mm•m:;;::so;ıı:r:::ıad~ 
dur. Yerli ve yabancı miıkcllene -ı 
rin mensup oldukl:ır.ı askcrlık şube_ 
terine mezkür gÜJ'ldc murnc:ı:ıt et _ Devlet Oenizyollan t U. M. llanıan 
mel eri, vaktinde ru urncaa t etmiycıı_ ':ızllZilE:li:I:&:DllEK:::Ca::caı:a:::::==m!l:iZırEm::::z:::ıcz:::ın::Z1::::t::iZ•l'll5lc:J!P' 
ler hakkında kanuni takıb:ıt yaptla_ 
cağı ilan olunur. Adalar ,.; Anadolu - Yalova lıattı 

lıış proğramı 
Adular - Anndolu - Yalova hattında l/Birind Tesrin/194Z f'• 

şembe gününden itibaren KIŞ programı tatbik olunnc:ıklır. Yeni pı-O~ 
iskelelere asılm~ş ve cep nlıshalan dn gi~clenfo satışa çıkarılmı~tır· 

--------------~~--------------------~---~ 

İstanbul Be ediyesi 
Kl'şif ilk tc_ 
bedeli minatı 

858, 70 64,40 Saraçhane batında Atatürk cnddcsi üzerinde l)ti 

Bozdo~oıı Kemerinin tamiri. 
1108,87 89,92 Kasımp~şn Halk hnın:ımının kazan tamiratı. , 

Kcliıf bedelleri ile ilk U>minnt mikl..rlnrı yukarıd:ı y:ızılı· jş}er ~ 
ayrı açık eksiltmeye konulm~-tur. Şartnumelcrl Zabıt ve Muamelfıt 
dürlüğii Kaleminde göriılebilir. thalc!eıi 2/l0/942 Cuma günü saııt 14' r 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplcr!ıı ilk temin:ıt makbuz v~a tı1C
tupları ihale tarihinden 8 giin evvel ıDelediye Fen tsleri l\'I üdiirHij!ÜOe ~ 
rac:ıa:ıa ::ılacaklaı:~ ~.enni ehliyet ve kanuu:n ibrazı rnzım gelen diğer (~14' 
knlnrıyle ihale gunu muayyen saalteDaimı Encümende bulunmuıarı. 

:ı-•ntıhtc K asnp Demirhun mahallesinde 1030 uncu adada 18 ıı:ıriW rı 
19/21/23 No. lu Karakol binasının hcdm ve t:ıhassül edecek ıın1P'1 

4 - E" ıltmeye girebılmek için ısteklılCPi.1 «52.919.t lira «02~ kuruş_ 
luk muvokkat tenunnt \aTJnesi ve eksiltmenin yapılnc~'l günden en az uç 
gün cHcl bir d tekçe ile N'afia Vei.ılct ne muraca:ıt cd<Tek bu işe mahsus 
olmnı. u:ı:c:ıe vc lk .. almaları ve bu \e ayı gö tcrmelcr1 ş rttır. 

Bu mudd t içinde vesika ısk 'ndc ÖululllC ıyanlar ek il!ffieyc gıremez. 
1 ,nezle, r p,ro 5atı.şı kapalı zıı;r usuliyle eksıltmeye konulınustur. '/) 

Tahmin bedeli (6400) lırn ve ilk teminat (480) liradır. Şart~~ 
bıt ve Muamelfıt MOdürluğü Kaleminde görülebilir. ihale 2/10/942 

lcr. 
• 5 1 trl 1 lcrir teklıf ncktupl ını ikıncı maddede ynzılı saatten blr 

su i ı-.rı Reısli ine makbı.;z karşılı nda VE'rmE"lerı Hl. 
z 

l 

Nevralji, Rırıhlık ve Bütün ağr:larınızı derhal keser 
icabında günde 3 kAşe afınabiltr. 

günü saat 15 ele Daımi Enrlmende yapılncaktır. j 

r. liplcrin ilk tcmı•ı. t n kbuz veya nıl'ktupları ve kanun('Tl 
zım g le d E;l'T \ C": r' tc 2 ~O No. lu k nunıın t:ır 

h le 1;ünü saat 14 e k. d 


