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GA.ZE'lrESI 

Sarıkamıştan halkın coşkun tezahürleri arasında 
ayrılan Saracoğlu Karsta heyecanla karşılaudı 

lc'I oece eonra, ya.1 '22 -r.ınmuzda ~ emrlnd'a blf gece tçtt.. 

111-. daha vuku:ı geldi. Mushedefcrde yapıbcak ve Al.mımtal"a t'ekllf cdJ.. 

~ tadlller a~tdü. Cıwid, tıftt ı:aıannda1 kendlsı'ni tııtamıyarıık: 
tlıuahede ımxıı ohınd41ctan eonra tekUfaf ya-pıyorı.ır.» diyor. 

~ 2 A.A.) - 31 Ağustosda 
Sankaım~tan. halkın tezahür -
hın arasında ayrılan BaşvekL 

izahat alnrak dUn sant l9 ela 
rtebrimize gelmişlerdir. 
Sayın misafirlerimiz, şehrin 

medhalinde mevki komutam, 
sivil Ye askeri erkan 'C' bır kıta 
asker tarafından seliımlanmış _ 
larclır. 

heyecanla alkışlamışlardır. 
Sayın Başveki1imiz, bir mUd. 

det yayan yürtiyerek halkın he 
yccanlı tcza:hiirlerine: 

.. • HÜSEYİN CAHiD YALÇIN 

liıniz, vilayet hududunda ken _ 
dileriui karşılayan valimiz ve 
refakatindeki zevatla birlikte 
geçtikleri yollarda bekleyen köy 
lülerimizle konuşarak ihtiyaç _ 
larını dinlemiş ve kendilerinden 

Vaktin geç olmasına rafmıen 
büviik caddenin iki tarafında 

1 bekleyen halk. B:ı vekilım1zi 

- Nasılsınız, arkadaşlar? .. 
DJye mukabelede bulunmuş _ 

lar ve otomobil ile ikametlerine 
tahsis edilen vali konağına geL 
mişlerdır. 

2 Temmuz l330 t.anhin· 
ae Turlt - Alman it
t ,ıknarnesınm ımza-

1 ~ gunw gE'CC'sındc, Enver 
r a• rıın e\ ındf: Tn.Jat, Cavıd, 
li· .. Beyll•rı Cemal Paşa top-
1. n r ou mua.hedt.>name huk
kırıd gc.ıruştule:r. Cınııd nıuahe
Uetıamede bız·m lehımız hiç bir 
tart ll'll'' cut o)m:;.dlp halde Al
t ... 1.ny, .ıgr.ında hayatımızı 
t. ılH'Y( kc ymu olduğumuw 
l' yJ yerck 1t rıtZ eaıyordu. Ar
~ d,, 1~11 da kendısmın hakkım 
\ııı dererevc lrndaı teslim etti
ltt, sadra.zam ıJc gonişmek i.i
~ıt gcceleyın hep b.rlıktc Sa. 
~~ Halım P yı zıyarcte gitti-

kfm bizim kendi topra.1dar:ımızı 
Bulgaristana bahşiş veııneğe 
bizi zorlamışlardır!] 

3 - Adli, mali ve iktısaQi ka
pitülasyonların derhal kaldınl
rnası ve harpten sonra bunun 
dığer devletlere de kabul ettiri
leceğ;i.nin taahhüt olunması. 

4 - Türk arazisine dü§man 
hücum ettiği takdirde bu ıstila 
defedilmeden Almanya sulh n.k
teaemiyecektir. Yani Alms.nya 
bizi yalnız bırakıp münferit 
sulh ya.pamıyacaktır. 1 Bu nok
tada şunu ilfwe edeyim ki Al
manya bir müddet muharebe-

R syada 

Anapa 
doğusunda 

Alman kuvvetleri cenuba 
doğru ilerlemeğe başladı 

den ~onra, işin !11tındaıı çıkamı. Varıovaya taarruz 
yacagını hıssedınce, lstaııbu!u ---:-....--=-----
ve Boğazlan ~~lar_a teklif ~de- Bertin, 2 (A.A.) _ Alman or

:-ıny t H hm Paş: , o gun im- rek onlar la munf erıt sulh lap- duları ba.şkuma.ndanlığmın tf·b
t·1 nmıı- olan muahedcnnmed~ mak çarelerıni aramış, .f~~at liği: 
l<ı< ıla. ~ apnnlması lazım geldı- Rusyanın kabul etmemesı uz~- Anapanın doihı cenuburıclıı 

T 
Gazetecileri 

stibbarat Nazır 
lığı Müsteşarı 

diyor ki: 

"Türk Matbuatı, tıpkı Türk 
Hükümeti gibi şimdi~e kadar 
lbitaraflıkla milli menfa.atı 

samimi duygularla telif 
etımcğle muvaffak olmuştur'' 

yazısı 
~ın kabul etL v<'. "Onu. b:ı.nn rine aleyhımizde tasarJadıgı Alman ve Rome~ kıtalannın i- ı 
bır-4kmız cevubiylc ıs. üsti.mc plan fille çıka;111amıştır.] . leri hareketi tahkim edihniş .la~ Kudüs 2 (Radyo _ S. 
ıtlu. 5 - T~ın~tı harbıyeden mevziler.inde kendini ~iddPtle, 22.15) - Dün Londroya va_ 

lk gece onra yaru 22 Tem- Türkiyeyc bır hısse ayrılması. . müdafaa eden düşmana kareı i 
1 

sıl olan Türk ga?..etecilerden 
tııuL.da sadro2.am11 e\iındc bn· ı tşt.e sadr~a.mın lstanbulda.~~ devam etmektedir. Şükrü Ahmet Esmer şu be. 
~'-' c ıçt.m::ıı dııhn vuku~ g-ddı. 1 A:~~.anya_~ın W.angeııheım ~e Stalingrad öniinde taarru?. yanatta bulunmuştur: 
~tıahedcnamedc yapılacak ve gonışec~gı ~e kabul ettırmcg ~ddeUi sava§lardan sonra da- 'ı "1ngilterenin bu harbi ka. 
l\lrn;mJar:ı teKJıf edilee< k tndil· çalışacagı §~lar b~nl~rdı: ... ha başka toprak kazançları te- zanmak i~in olan aznııni her 
lt•:r J!Ol m-ıuldu Cavıd h.ıtırala Alınan sefırı bu tcklıflerı~ .. c min etmistir Şehrin şimaliniie zamnndan daha kuvvetli gö_ 
1'1n< ;ı k~ndunnı tııt~mıynrak: bıT mektupla cevap g?nd~rıı;ce, :Volgaya kad.ar ilerleyen hı7..lı rüyorum.,, 
''l uahedf' im?,a olunduktan sun- sadrazamın evmde ~ır ıçtrcn: teşkiller düşmanın çok bUyuk Taymi.Yin Y<l~ıs 
ı, tekl tat y. pıyoruz .. dıvor. yapıldı. V/8;11~~enhcım ın ccva 1 kuvvetlerle teşebbüs ettii'Ti mli- Taymis gazetesi l}O~ıle ya_ 

1'eklıf f:dılmesı karn~l .. tıa" şu mealde ıdı: .. . . . teaddit karşı taarruzlan ,pilskür zıyor: 
tı ki.ahır şunJmdı · Tüı1oye "~ahhutl~~!nı 1~a et- tülmüştiir. Volga Uzcrinde ura~ "Misafirlerin hep.;_;i .Anglo 

l Bulgnııstar. fnalıye?t" tiıh ~k~n~c • kapıtulfı.s~~!~ sav~ ?.atfiryas! 500 tonluk bır Sak.son siyasetine VE> gaye'_ 
l:ı ır eder ve Romanyrnın bita- nn ılgnsı ıç:ID Almı:ı.nya . motorlu gemiyı batıııımşır. Jetine sempati gö.,tc-ı diki rL 
'..ı , 1 tem:r. erlılmrden Tı.irk:- haı-et tappuı) de .bulunaca~tı. ~d Kesiminde ni her zaman jsb.cıt,,t1ıni lor_ 
}'e hcı!'l lt(;t etmıyecekur. lürnı1e ıçınıı.ı t;:!,zrtıktı~ atlB~&gr!?:. Beıim,., ;ı, (A.A.) - Askeri dır. Şu l:mhranlı zamnnda. 

2 f nlmaga ca ::ıavn , .. ~· badan ··- ildiw• .• b lmel·.,.· bn,,ı:,t, bi .. - Şarlti Anadı luda Ka - ta czd.' d teşebbüs::ıtta bulu- uır men ogren ~~e go- uraya ge '4'1 ~.1'"' • 

~.1 ya Miıslüma.."llarıylcı ırt.ıb. •ı ~a~tı. 1~ürk topraklarına dlir?· (Sonu Sa. 3 su. 5 te} ın.:'Uıa ifade eder .. , 
~lın n Niccck surette Tüı kıye ı :-an hUcum etiğı tnkdirde ist!- Mançester Guardyan ga _ 
~bıne hudut tev . oluna- lfı. defedilmcdcn sulh akdetmı- Japonya'da zetesi de: 

A ika a 
lngiliz 

kuvvetleri 

Mihver hücumlarma karşı 
şiddetle dayamyorlar 

Kahireye akın! 

ıKahire, 2 (A.A.} - Dünkü 
sıalı gunü savaşlar devam etmi~
tir. lngiliz kıtalan cenup k~ 
minde on şiddetli Mihver hücum 
Janna karşı .koymaktadır. '.Mi'.b
wr faalıyctinin ne ölçfide olfüı
ğuna dair burada henüz malü
mat yoktur. Sekizinci ordunun 
külli kuvveti çok önemli unsur
larla mucehhez İngiliz kıtala• ın
dan rnüt~şekkildı;r.J 'l'dbliğ<le 
zikredilen savaşlar bölgesi Mih
\'er zırhlı 1mvvetlennin Ruvcy
sa.t {re.pesine doğru bir miktar 
ilerledikleriın anlatıyor. 

JL-ım Harekatı 
Londr.a, 2 (A.A.) - Mısırda 

bava foa1ıyeti -Oevam ve k \ra 
çarpı.şmalan El Alemeyn'in ce
nuibundn cereyan etmektecl:r. 
Alınan zırhlı .kollan CC>nup böl-

1 gesınde ya.\oarı y&\M ilc.rk!nıe~
tcdlr. 

1 (Son Sa, 3 Sü, S ttı) 

YeniOi ede 
c dlttır. Rurrıcl dl de Tılrklcrle 1 kti "Türkiye, yalnız harp j_ 1 
liı!'!:-kun lıavalıye kadar 'J'iirk·- ye~t'k. na?.ırları yalnız istilay:ı çinde ~eğil, harp sonundaki 
)'eni~ hududu ıleı ılet lc<'ekt~ı; ait cevabın kiıfi derecede s~ra . . . . düşi.ıncelerimizle de pek yok karada kalan bütün 

Bıı noktnda h<n """" ıloY<' halı haiz olduğun" kabul ettiler. Harıcıye Nazırı muavını ı •lii.kadar göriinliyor. 
~ıl"yirr kı AlmanJa.ı Ru~c1ide (De\3.m edeoe-li) de çekildi, kabine buhrana (Sonu sa. 3 su 6 da) Japon alaytan 

u kıyeıım hudutlann. Türkler- Hü~:yin Cahid YAJ..çı:N A kt d. çember için d. 1 
le nıc l<iııı havaliye kadar ılcıi- • hala devam etme e ır 

İDARE YERi 

Nu.rnosınaniye: No. 17 

Telgraf : Yeni Sabah İstanbul• 
Telefon : 20795 

Her Yerde 5 Kurut 

fey ilere 

Fazta lilıutava~rttarı ve bUtUn tufejllleri ortadan kafdırmak için cecr~ 

çarolorc b~ vurulmalıdır. Fakat bu hiç de kolay ~lıHr. Çünkü t icaret 

c1!rnek hal<kı se-rbest bıraktlmıpır ve tdroa~ ed.i1m;iftir
0 

O Nı'do 

Yazan: s PHI NURi İLERJ 

B ursadan gelen dün piyasa 
haberlerini öğrenen 1s 

tanbullu1ar ihaya-·et ve teessüf 
içinde .kalıp kaderlenne .küstü
ler. 

Haklan da yok de@di. ÇHnkü 
ıBursada patlıcanın sokiz tane..i 
be~ do.matesın kılosu dört, ı:Jef
talinin be$. karpuzun beş, taze 
ayşekııdın fasulyesinın on ik·, 
üzümün on bef) kuruşa ~c kab"'
ğınki de ymni pa.ra)a im!ş. Ne 
Ala değn mi? 

Fak14t Bursnda piyasa fiy:ı.t
lan böyle Cllsun da acaba lstan· 
buJda neden nteş pahasına ol l 
sun? Her halde bu miitlıiş fnr
kın bir sebt"bi olsa gerelt. Bu 
sebebın müstahsil ile miıstehh-

kin arasına giren binbir türlü 
mutavassıt ve tufeynnin maale. 
sef mevcudiyetidir. 
Şu halde bu mutavassıt ve tu· 

fcylilerden kurtulmanın çarel!İ· 
ne bakmak lazım geldiğınde va. 
loa hiç şüphe yok ıse de mesele 
Z;tnnedildiği kadar kola~ değil
dir. Vakıa tufeylilcri, yani zin
cırleme ticareti yapanları orta
dan kaldırmanın ~areler; Yardır. 
Fakat mutavassıtlan ortadan 
kaJdu'Jllanın imkan ve ihtimali 
yoktur. 

Hamal, arabacı, kamyoncu, 
demiryolcu, vapurcu, mavna ve 
kayıkçı ortadan kalkar mı"! 
Hayır. Çünkü bunl:ır faydalı ve 

(Sonu S:ı. 3 Su 3 t •ı 

PARTİ GENEL 
·~~-------..ımıı~----~~-

Memduh Şevket Esendal Ankaraya gitti 
yakmd yurda seyahatine çıkıyor 

Ctlmhurivet Halk Partisi Ge
nel Sekreteri Memduh Şcvl:ct 
EsondaJ diin n:kşa.m ~kspreıl<> 
Anlmrayn harcl<et etmişt:r. 
Memduh Şevket E..~1dal, dli:ı 
Parti idare heyeti reı ı Sund 
Ha.yri Ürgu1>liı'ye lfızım gelen 
direktifJerı vermiş, yapılara le 
seçimiere Partili gençlerden a
labildiğınc faydnl:ınmn..-ann işa-

Yurd l 

ı et tmi:::, halk dileklerine önem 
\erilmesini. yapı1ar-.ık ş kn) et
lcı .n ve vukubulacak iı:tl ı.ıer ;ı 
Pnrti urııdclcrınc göre si.:r r:tJe 
\'C halkçı bır z:hıı:::ı: etle ce••up. 
lruı<lınhnasınm da·ma fovılPb 
ol:>oogı gözoııilnde bulundur. 
mal, gcr<'ktiğinı hatırlatnıı. tıı. 

Momduh Şe\ket ~ndal An· 
(Sonu S;ı. 2 Su. 1 de) 

~-----,------,--·----~-,--------

Dün gazeteleri dolaşan bir talebe grubı1 gü de 
(108) kuruşla bütün ihtiyaçlarını tZtt ııııı 

eden yurtlannın kapatılmamasını di.ejıl .... r 

' 
Halbuki belediyeye göre kf patma f;ararln.n 

sebebi sadece yurdun pisliği ve 
yapılan ihtarlara ehemmiyet vermemes:~·r lı·Lı şoylc dursun, bfüıl{is c•> Bundan evvelki yazılar 81 A- Ankara 2 (Radyo Gazetesi)- B . . ö Melbourne 2 (A.A.) - Mı1_ 1 

Bı.ı.ıgaı sta.nı tıarb. giımeğc 1 ğuatos, 1 ve 2 Eylul tıırihlf nüsha- Japon hariciye nazınnın istifa_ rıtanova aıansma g re ne Bay'dn. karaya çıkmağn te... 
k<ı.ndınnnk ıçın Türklerle mes- ıarıınızdı:dır. sını, hariciye nazır muavininin 1 şebbtis eden Japonlar mıığlfıpl Dün id:ıtchancmizc on bcs ka-

istifası takip ebniştir. A 1 m an ar edildikten sonra burada birkaç 1 aar yüksek tahsıı gençliğı mu_ 

d • "Japonyada. göz hapsine nlm alav tcrketmişlerdir. Bunlar mcaat ederek dedılcr ki: 

N • p şey ı r • dıktan sonra Birleşik Amerika_ Balkanlarda bir şimdi AmC'rikalılar ve Avustrl'll "Beyazıt Eminooy Çeşme so_ 

ye si derhal ıt.zımdı r) diye Vt'r _ 

diği bir rapor·üzenne Eı 1inöı ü 
kaymakamlıgı ) urtıarı k: nat -
mak istedi. Ve ı oli ma• if ti-· 
bizleri yurttan dı8arı attılar. H" 
lediye Heisliğim.: yap ~uı •z 
müracaat iizcrine üc ~ tilt 
mlisaacle verdiler. Yangın lehli 
kesi için JUzım gcle .. n tedbiri _ 
rin alıııması emri çok ) Prin c 
bır harckett ir. Fa !.at • vang•n 
tehlık ı:;: rnr gibi rr.iicc-rrct h'r 
mcfhumJa simdilik 18 ,.e tnın 

e gar 1 e ya dönen United Press'in Tokyo yalılar tarafından çember içine kak No. <7) ve (11) de bulunan 
muhabiri §U beyanatta bnJun • taarruza hazırlanıyor! alınarak yok edilmekte ve Amı'. kız Ve lrkeJt yuksck tahsil tnle-

-------· muştur: rikruı .tayyareleri tarafmdnu be yurtlarında bulunuyoruz. Ay 

F ı d Ş • ka,..... yetç•ı • "Bu hadise hakkında Japon_ Londra 2 (A.A.) - Britanya bombalanmaktadır .. ~unla_; ~ç - da 32 lirn gıbi az hır para ile 1 1 ne rı1a r a • yanın Rusyaya taarruz edeceği ajansının başmuhs.rririnin yaz-; t ~e .~~pon . ~{~rl?rıdır. Omıt - tyemek, yatmak·, çamaşır, ten_ 
11!!1!1 manasına da gelebilir. Togo'nun dığına göre, Alman gencrn.llen sizlıgm verdıgı şıddetle çarp~ - vfr, teshin) dahil olmrık üzere 

------ çekilmesi başvekilin işine yara arasında yapılan değişiklik ve• şan bu askerler nadiren teslım bütitn ihtiynçlarımı"ı temin e 
Ftrmcdar cemiyeti reisi, ftrmcılarm ötedenberi mıştır. Togo, şimdiki Japon general Löhr'Un Ba1kanlnra ta_ olma.kt~clırlar. F~~t ~unl~:ın den bu taleb..,. miıcsf':eSt'~-i ltfaiye 

"ki . . fmparatorhığunun söz getir _ yini Almanların bu ynıımada~a tamaınJle yok edıldıklerme şup_ Miidürlüğünün (bınalnr ı:ıhş~p • 
kemali samimiyeti el Hareket attı er mı mez bir diktatörü oıacaktır. taarru?.a hazırıanaı~arıoı go~- he yoktur. tır, yangın tchııkesı var. tahı:_ \ (Sonu: Sıı. 4, SU. S te ; 

h · "Togo, iki sene evvel, Japon_ tcrmektedir. Yunanıstan'da, G:_ Ko1roda'da 
söyliyerek ince asap verıycr ya ile Rusya arasında bir har. rid'de ve lta.ıyada bazı hn?Jrlık_ Melbourne 2 (A~A.) - Mü!tc .~ b b p b nıi C11ma m ') 

llırkaç gündenberi birçok fı- bli~~tnıı:roesinin 382 nci m~- be mani olmağa çalışan bir dıp lar göze çaı·pmaktndır. Bu hare_I fik umum} kamrgiilıının teitı - yB anın aşı erşem e ' l. 
tınlartla noksan ekmek bulun- desının bır fıkrasında (Dkmex- Jomat sıfatile tanınmıştır. O _ ketin Rommel hareketlerine bağ ğinde kaydedildiğine göre o - .. 

~tı~:P.1~i~~~~~:;;; ~=i~~~~~l ~~=1=~k~! Pasifik<•."tue sJaa. p•o::. :m:.:::::·::. gerilemeğe başlndllnr .. :8~=.:l:r:•· hl Üs TA D FA i N 
\lzinli ekm k bulunarak mü<ı'l· muhtel 1, biltcfnyıt sıklette ola
tJ\'rc edildiğini, diğer aı·kada'}- cak ve fırancala ':~yn ~mek ~; 
l<ıtınız g:lbi bfz de yazmrntık. yall ;·eya ıı~~·Jı ı~b~rıylc. b~lıg 
NıhayPt kendisi de bu memlekf'- o1ıa.cngı ve muşte~nı tediye e
tın evlitdı oln.n fırıncı neden bıı deceği bc~el t:ır;ı ıle anla.5lls-
k:ı.dar muıbafatsız hareket edi- caktır.) dıye ) azı?dır. . . 
~or? Niçin halkm zararına bu Sonra, ekme~ fıyatnın tayını_:
kadar ısraı la yüriiyor? Bu rne- ne esas olmak. uzeı:e .en son def .. 
~ele hakkmda maJUmat almak yan'i 29 ~ 942 tarıhmde Topha.-
1Çin miitacaat ettiğim z Ekmek- ne A.skerı fırınında ~utulan g<.-ş
cı ve F'mıno bıcı FJnnCJlan Cc- ni neticesinde tanzını kılınan 
~~ fü. 1 i B. Ahmet Rıza To- raporda (ıhamurlar 70~ gram-
gay dedi ki: dam k<'Silmiş ve elde edilen ek· 

" _ g, cl:ı., Belediye .zabıta.~ı (Sorıu Sa. 3 su. 2 del 

'. Vill • 
1 Kahire' de -Ruzve t'in ıahsi mümessili, hava 

nıeydanında askeri erkan tara-
fından merasimle karıda dı 

let nazın Casey, g-enernl Mak _ 
sel, hava vismare.sali Mac Alag_ 
ry tarafınuan karşılanmı~tır. 
Büyük .Britanya elçisini bir ya_ lUıiR>'~ 
ver temı:il etmekte idi. 

L \ilki. İııgiliz büyllk eJ 'ıi 
nın l aYcrı ıle b•.,.l.kt ' •far tı: 
gıtmiş ve ('refı e veril n 1. 
z·y:ıtelinde hflzır bulunım ur. 

M. Vılki yukmd sc:-y· ha.tine 
d \ ın Lkfr Japon - Tornistan 1 

-Meseleyi ilmi bir surette tetkik ve tahlil ederek 
efkarı umumiyenin merakla beklediği cevabı 

veriyor ve meseleyi tenvir ediyor 

YAZAN: FATiN GÖKMEN 
- .. -

1Sta.nbu1 rasathanesi Müdürii 
Sayın üstad Fatin Gö:kmen'den 
şu mektubu aldık. Aynen ncşrc
diyonın: 

"Gazetenizin 29/8/942 tarihli 
nüshasında. "Yanlışlık devam 

ediyor" başlıklı ya?.ı ile evveli -..i 
günkü nüshasındaki u:Yanlış 
hesap Bağdattan döner" başlık
h yazınızda bahis mevzuu ed.1 fi 

Ayba.~ meselesini berveçhii' ti 
(So,,u S;. 3 SU, 1 de' 

SABAHTAN SABAHA 

Kafkas petrolleri 
------· --------

Bütün eski dünya petrollerinden 
daha z~.ngin olan bu kaynaklara 

h ·· cıım eden Almanların gayesi 

A lm .. nlar ilrl aydanbcri K f- j 
J,as pc.t.r0lfori.1e ulaşım.) a 

uğr yorlar. Bu kaynaldard. n 
eı zayıfı olan Maykop pt'trol
lerinC' 'ım:lıln . Fak t di:':n k. y-

naldan lde etmek ıc n Kafk 
d larını aşmak l zınıdır \ c 
Ruslaı • nr k simdi muka,·c111c 
te ba~lnmı& .. ı.rdır. 

JSonı f.:ı. :!. fı.11: 7 del 



SiHiRBAZLAR KRALI 

EBU ALİ SİNA 
V....l N 25 Nakil ve 

.. Zft1 f(........ o. ~ hlık• matrfltd"1' 

- Ey kadm kıDklı ve ~ E- sana bile fenaht ~pmağa muk
bill!ha.ris yiWlü geytaıa ! ~ tılı- tedir olamaz! 
8llillı mağara ~ lşte - .Şu halde fjey.tan olduğumu ' 
brimQa, cesar.etle c1ikiliyorum! iddia etsem bile benden :kork· 
llaksadm •!beni öldürmek :ise ma z.gm ! 
mA!ll'un maksadını yerine getir- - IKorkmmıJ 
meğe te!Jebbiıs et! Yoksa -seni - Öyle ise, lsalbine hiç ştiphe 
fitı kmıı parmaktarımhı tavuk cetirmeden imm ki ben ne 'OeY
ix>_ğar bi boğanm! Emin ol ki ta.n.ım, ne de §eytana. benzer baş 
jmfam ne kadar sağlam, mliha- b bir mahmk. .. Doğnıdaıı doğ
lremem ne kadsr mUhlrem iee TU)'a nnıe,m Ebiilharislm1 
pa.rmaklllrmı da • bilE .ku\7- Blıııa Ati Sim, hl sağlam söız 
wethdir ! Haydi, göster kendini, üzerine içindeki şüpheyi attı. 
yahut göstereyim kendimi! Karşısında1ti çirkin adamın E-

Ebiillıaris yüzlü ve kadm kı- "1iilharie olduğuna inmMJı: 
ynf elti mahmk, btı celadeti gö-- - tn.andım ya Ebülharis ... 1-
rünce 'bır1caç adını geri çe'kJ.1me- nandım amma senin bu mağara· 
i' ve Ülıerindeki kadın elbisesi- ~ ınaml g~~ bir tilrlii akıl 
su sur lLtle çıbrıp atmağa mııc· -erdiremedim! 
bur kaldı. Şimdi Elim Ali Sina- - Bunda akıl erdiremiy.ecek 
an kaF~a Ebülharis aizlü 

,-Okuyucu~= 
-- Diyor ki : " 

Han temizmış ! 
•Değerli gazctcni::'n cOku. 

yucu diyor ki> sütununda, Be
yazıt Ordu caddesi 2J numarada 
man::ıv Şükrü Esen imznsıruı at
-fen neşredilen bir şik ~ ct yazı

sında, ayni caddede kain Kara
kulak hımınm dahil ve bilhassa 
helfilarımn p.iS!iğ;.ndcn ~<ayet o
lunmakta idi. 

Bu yazının ne rinden bir gün 
sonra alakad rlıırca yapılan tef
tişde de •öruld ğü vechile mez
kfir han biç oir zaman • pis bir 
halde lbırakılma~· olup dahlli 
ve helaları daimi bir temitrge 
tabi tutulmuş ve tutulmaktadır. 

üstelik karşı sıramızdaki beledi.. 
ye halası. da yıktırMın11 olduğu 

cihetle heliilarımız e'kseriyn u -
mumun lhlıyacını da karştla -
mah.tıdır. 

Hakılrnt boy1e olma! la bera.. 
ber yakarı.da isim ve adl'esi ıyn -
zılı manav da civnrımııda bu.. 
Junınamııktadır. O suretle tas -
irlhine gazctenizm 'tnvnıı:strtunu 

.. 

~ -

Sabahtan Sabaha 
ABERLERi) 

y esait Derdi! 
Kafkas 

petrolleri 
- Bat tarafı 1 incide -

:Anlaşilıyor ki Almanlar 
Rus ordusunu bertaraf 

------- -------.-ıı:a--------------

Kömür ie'llzi müessesesi müdürü baııilere ~ümit llile etmemişle·---·-
'3 Onların :wnduklan yahıız Ptt 

kömür bulunamayışının vesaitsizlik :'~~ür~f~~~~k:~~~ 
nn tahripteki h · · b · e..,,. 

yüzünden ileri geldiğini söylüyor ~=!:,.~dt ~~~&: ~ 
Dünkü nüshamızda kok kö _ dığını yazmıştık. Kömür tevzi tondan fazla kömür stokumuz s~tına kadar bir harabe halirıd' 

mürü bayilerinde kömür bu müessesesi 1ıfiidürii Eyüp Sabri vardır. Yarın (bugün) sabah ~f~~:tlanna terkederk n, 
lunmadığını, buna mukabil fev Konak bu hususta kenaisile gö_ da Ha\·.zadan limanımıza gele - petrol kuyularından /fi. 
zi müessesesinin kömür stoku riişen bir mulıarririmize ştmları cek olan iki v.apurla 6700 ton ıbırakmıyacaklar.dır. ~t __. 
yapıldığını, vapurların yolda ol söylemiştir: kömür gelecektir. Aynca mo _ :.~~ auretle diişma;nl~ 
duğunu söyliyerek balkı oyala _ "'Bugün depolarımızda 1000 törlcrimiz de biT kaç güne ka - balarmd uny:,:_ ~ın • .-._ 

dar şçhrimize mühim miktarda esın<l an . , etm "' iJf 

Bir istifçi deposund~ 
---------.. ----~~~~---

kömür <"e' 'receklerdir Böylece Y edırler · Rusya, petrols 
mevcut ~t~ldarımız atlnden "''.t- kala<>ak; harp m~killes· a·.sa,yr 

r, t> - <:ak, ruuka\ emeti kırıl ak; Ji" 
ne artnıaktad!I'. Fakat buna rngı Tı.huas u..ı . tık h f,,,I 
men yazdığınız gibi bayilerde bır Poı8 e ar a.;p~ "" 
kömür bulunamamaktadır. Bu nıarıya 0~~tykamı;Ryacagın anuyll 
~~zıyct ıa ! . oya a:!1a ~. ıs 1 

- ıne;:gul olmıyara.k harbi sool ~ ~ - lbi.r §ey yok .•. Sen ııaml gir.dinse 
~ kadın ıkıyafet.li bir şe-ftan ı ıben de öyle girdim. saygile Tica cdeı·ım. 
~; çehre ve kı_yaf.et itüıariy- _ Fakat tnrrada .karpma ka- !Karakulak tnmı MUdiirU 

1'18 Jliln çh•l 11e lzalay ile 15 otomobil 
lastiği, ve dalıa bazı malzeme baluadu 

• l lk l J • tea • 1 L (ll l us 01 d us 

gımı:z.den degıl, bugunku şartlar erdirecek ba k 1 ~ 
altında depolarımızdan bayiler ' · a çare ere 
kömür nakletmek is~emekte vn~hk taarruzla henüz bıl 
o!:Malarmd~dır. Filhakıka ş? - gayeye varamıyan Alnı~ 
~or~r nakhyatı mevcut ta.rifö kış basmadan istcdıg nı yapıl 
uzer nden ~·a.p~akta, e":"elce yapaım-..racn~ı bileıiı •iz. :aad'.' 
kısa mesafBlere hır kaç liraya .. :. " b·~ı -o·····- 3',. - ~ 

le Ebülha.risin ta kendisi vardı. dın ikıyafetiyle Çlktm. Hilmi Sete 

Az önce .inc.-e bir kadın sesiyle - Bwıa da i&§RMUMlısm. 1 İran tebaasından Teb ... izli Ali 
Ekber isminde bir tüccann Sir 
kecide Vem- iskelesinde 16:.: nu 
mar.ılı ard\yesinde faturasız ve 
beyannam0sı7. mühhn miktarda 

.irenuşan Ebillharis, §imdi sesini Çünkii ~ara~a kaam kı]Qlıfe
ıde taBilleştir.m~. Ebu AA Si- tiyle ginlim. Maksadım )gımd;rni 
~ a~ yalvarıyordu: aeniıı ve Şeyh HaeBPı• gmün-

- Beni baş gör _ya EH Ali den gizlemekti. 
eo:_h ! BW:ün m&hlükaba en aü-
OilM. - J;u tedbiri l)=eğa :aedeu 
yük, en mukaddes olarak bnı- lliizmn günliiı:a. ! 
rugı ~erhk üse.r.ine y.emiıı .ede- _ t"l;o.J.,.i; dün "'1 mağaraya 
'!"im kı &en .§e.Y.ta.n veya sihirbaz y .. ..-... 
değıi ın: ~nin kardeş'n, öz kat.. girmeğe gönüleiz nzı C>hnllŞ-

. tum. Geee yar.l81 !.handan ıkaçJp 
det;! .n. ikiz .kardesin .Ebillharı- gitmek 1Çin bir aare düşinüygr-
smı. C'.esur olduğunu, korkmıya- mmı. @ sır.ada kendimde tir iha-
cag1nı bildiğim ıçin bu gülünç .. 

dı fiflik hissettim. 18undan öteglm 
oyumı oyna m. !t}.ihniyoram. ~imi açtığım 
~ Ebu ~li ~na, karp~si ol~~:· :zaman başka tür yerde, başka 
g n nala ıııanmak ıst:emedıgt t>ir odaQa bu'huıchığumu 'hayr~t· 
Jt.;billha: ~.~: •. . . . l le göıdfun. Başucumda, giindüz 

- Gulunc degıl, tclıtikeli bir kıtrşılruııp 'konuştuğumuz mcc
O\ :aı ! dedi. Bu lilSlZ mağarada znp irtl~r etunıym-da. Jfteğt.r 
a ı:>tzın b r kadınla kar.şıla§lnca ' bu adam Şeyh Hru;an adında cid 
J ı kun.d n ba~ fabilirtllBl; ya- den a3ta bir srtrirbllEmış. Sihir 
-iı sen· b hamlede ~r d.i:':1t· kuvvetıyle beni handan daıçınp 
'Y _ ıı yollamak çılgınlır.,Oını gos- .kendi evine getırmi§ :ye bir ya-
te ebil"rdinı ! tağa y--.ttırıruş. Bana: 

Ebülharis, kardeşinftı. yanma _ Ey Ebüfharis, dedi. Alhth 
sokuldu: . . . seni çok çirk'n, fakat çOk akitlı 

- HE-r ne tSe ... Bır ~sevd~· ol. yaratmış. Kardeş.n Ebu .Ali Si-
du ... Benı af.lfettin, dcgll mı? . namn scmüne uyup öa btt&nraı 

~~er gerqekten kardeşım ma°':ır.ın:a girmek istem.eltin. 
Ebill bi ·sen sana suçlu :aaza- 'Ha~an· ka~ınnğn karar 'V'e!'ltin. 
rı c bakmam; fakat... Ne yazık kı her taraf kaptth &1· 

- E,·et ... Fakat·... auğu içın 'kac;m~k lınkanmfüm 
- Fakat ka.rdcşhn Ebillharis mahrurudun. Bu, bana nudlmı 

iNONO SEZİSi 
Açılma merasimi 
yan• yapt1ıyer 

~ eşya depo -ettiği enmiyet 
memurları tarafınd:ın baber a.. 
lınmış ve dün mezkur depoya 
bir baskın yapılmıştır. KaçalL 

Yağmur dolayuıile tehir edi _ lf ~jhf 
len İnönü gezwinin açılma tö _ ~ SatJi)ar ıilda 
reni 4/~/942 Cuma günü saat 0, ___ _ 

H",38 da yaptlacalrt!r. lst:armuL 
da bu1unan Büyük Millet Mec _ MeV'CUt -mattarm ~.urgun-
lisi azalan ve evvelce 'kenaile edim- elirre geçmenıesi 
:rine davetıye gönıJerilen zeva _ için tedbir düşünülüyw 
tın o gün de te§rifleri ri.ca olu.. SatıŞlırrı serbest bırakılan lL 
mır. halat et-ıyası arasında bulunan. 

'Va 'tJe ~ Be9 kiğıdm -piyasada kapışılarak 
L\uidor Liit.fıi Kmir.ır btızı vurguncular eline geçtiği. 

_,_.... .ni ve pek yakında piyasada 
mevcttt kağıtlar vurguncularuı 
depolarından kara borsaya çı _ 
kımlacağmı yazml§tık. 

Hariciye Vekili 
felarimizde 

Hariciye Vekili Numan Mene 
mencioğlu dün sabahki ekspres 
le Ankaradan şehı imize -gebıriş 
tir. Velrıl Haydarpaşada Vali ye 
Belet'fiye Reisi Doktor .frtfi Kır 
&.rla saır devair erkim ve doBt 
1an tarafından 1tarşilammfbr. 
----ıııc----

seklin le gorüncn kötü niy.etli oldu. Sihır kavv~ty~ _. ~
b ı ns n ' eya şeytan sınıfına dan kaçırdım. ~ sabilı 'BC

mensup b ... jka bir mahli'tk ieeıı, limettesm. Bugun akf1811Ja. ~-
o zan an mesele de°' ~·r .. daı dışarı cıkma, uen s mdı gı- 1 İb- 1 .. d .. t alan 

__ l'. ;.zet ki ö}lt!~bir nıahlıi- dp ka:deş:ni.de bu fık}rdcn C~!' n JSlr ar 1 ar8Sf o,.... 

Bir kl.illlll itb&Iitçılar .satış _ 
ların serbest bırakılmasından 
sonra eline .kopar.abilcııni kadar 
mal gecirmek maksadile mağa_ 
zala:ra hücum eden serseri gil 
.ruhunıın izdihamile uğraıpımı _ 
yacaklarun ileri sUrerek bu~ 
ziyet ôevam ettiği takdirde mal 
ithal edilemiyeceğini seylemek.. 
tedirlm-. Diger taraftan itha _ 
latcı ve ihracatcı birlikleri mev 
cutJ kağıt Stoklarmm mühim 
bir kısmı bir kaç gün zaı'fmda 
vurgunculıtrm -eline geçtiğini 
v~ bu yüzden piyasada bir lııi _ 
ğrt darlığı olabileceğini nazaııı 
itibara aldığından tüccaı'larm 
fazla miktarda mal ithalini 't:e.. 
nıin e.tmek ve dolayısile 'Piyasa_ 
da kara borsa yaratmam&k 
ma\:safüle Ticım;t Vekiffiüle 
müracaatla her nevi kağıda tes 
'lRt olunan Hami SB1:a§ fjy&Cla_ 
rını kaldırarak serbest satılma_ 
sını &iyeoekt.ir. 

'k ı ,, bu ı ne yapa~ hrsi.z:? rot: ~~racagııp . .flıra 0 ~ga~~ ~ 1kabY8 -stMlantta bı~fadı 
iı., n eytana .guç ycmmesı lum ~ardır . .Ka.rdesınm ö11:1'"1un "Y' T 
k.ıb;ı mid.r? kucagı~ atı~asın~ .mam ol-

- K 1b ld r, çünkii insınım 1 makta s~ buyük bır ryıl k yap
lko!° vucusn nrhmımdrr' Şeyt.m. BU§ -0lacağını. 
ı ahı~ ı.na sarıl:ın en i.c.i.z brr in- (A.riiası 1"aft 

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

~~~~~~-.. ~~~~~~ 
Doğan fJIMJTll ebe./lhUll N dalılnr. 

IJ11l11namaınası güzünd-en 61dii, &nıtt
sir. in lıaptı da telılilfefl~ 6•iunııyor 

Dtiu saha1ı SiTkeciye ge~k. 
t o .ı.1 1005 numara ı katar 
C'd{ ... <'• ye yak'la~nkta ik ·n 
yoıco~arch.ın Hatice 1smmde bir r 

kadın sancılanmış ve doğur • 
mu~. Fakat trende ddktor 'Ve 
ebe tmltmamamam yfuriinöen ka 
tbncağız fazla kan zayi etmiş ve 
Sit.Reciye geldiğinde be.mın bir 
halde ·cankurta~ım otomdbilile 
'Haseki hastanesme kaldırılmış_ 
tır. Çocuk ü değdllktruı bir 
müddet sonra ölmüştür. mai. 
:eeye müddeiumumilik el koy • 
muştur 

5am.rıar mreai çaıv :ve 1ıBh 
be işlerı etrafında hazırlıkları_ 
ru tamamlamış bulunmakta _ 
dır. 1 

1 

Bu itibar.la İnhisarlar Umum 
Müdürlüğı.i dıh .3Ilbahtan itiba_ 
ren toptan kahve satış'lanna b:ış 
JamtŞtır. 

Giimı üklerde 
ltirikea ....... 
Yillardanberı gümrük antre_ 

,polarında kalan ıtlıali.t e§YllSJ. 
JUD h1r lıafta zarfında çekilme. 
.si aksi nal& 'Ticaret Müdürlü_ 
ğü tarafından maIIar.ııı satıla _ 
cağı hakkında ithalatçı'lara teb_ 
liğat y.8Jllldığuu y&Zmıştık. Bu. 
.nun üzer.m.e itlıaiatçıla.r peyder 
~y mallarmı çekmektedir. 

Verilen bir haftalık müddet 
Cumartesi gıinil -.na ereceğin_ 
dea .bu miiddet 2AI'İında malla. 
rmı çekm6'en tacirlerin malla_ 
n dıerlıal 8lltılaca.kt.lr. 

~arların aörledJklerin 
göre bu takdirde hem memleke_ 
te fazla mal ithal ehmacak ve 
hem de bu bolluk içerisinde fi. 
yatlar kenBiliğinden ~ _ 
tir. 

lngiMerar• )'&Bi ~w,. 
'lwvvefterl gfflmi 

Landra 2 (ll) -1ngütıe -
rede blilunan Kllll1Uhlh ımn..t_ 
lere yeni ukViyeler gelmFir. 
Bunların içinde havacılar bu. 
}anmaktadır. 

çılık bÜTOBU memarle:rının de _ 
poda yaptığı araştırmada 175 
kilo çubuk kalay, 5 bis'klet ıas 
tifi ve 1.5 otomobil lfı.stiğilc 
mi,ihim :miktarda çay vesair mal 
zeme bulunmuştur.. Suçlu Ali Elr 
ber tanzim edilen bir zabıtla 
milli korunma müddeiumumi 
liğine verilmiştir. 

fkMUrnesl 
Bu aydan itibar.en bazı 
Wliyetierdea kaldnldt 

Bu JıYdan itibaren bazı vila. 
Netleme ekmeğin serbest bıra_ 
:kıldığını yazmıştık. Ticaret Ve 
kiıeti viliyete gönderdiği bir 
yazıda Eyliilden itı"baren yeni 
bir tebliğ gelinceye kadar k1lr _ 
ııe ile .ekmek tevziatı yapılan 
yerlerin isimlerini bildirmiştir. 
Bu ;yerler 4UJ1lardır 

İstanbul, Ankara, Amasya. 
Aydın, Bilecik, Bitlis, Burdur, 
Buraa, Çanalclcale, Çankır.ı, DL 
~arıbakır, Edirne, Eüğ, F~ _ 
zunmı, GiresWL, Gümüp.ane, 
Hatay.~ İgeli, lsparta, 
&1'B, Kaatamomı, .Kayseri, Kı _ 
nkkale, Kocaeli, Male.ty.a, Ma -} 
nisa, lıiantia, Maraş, l4uğ1a, Or 
du, Rize, Samsun, Seyhan~ C"Y 
han, Siird, Sinop, Sivas, Tekir _ 
dağ, Toka.Q. Trabzwı ve Zon _ 
juJdaJr 

Ba vili.yetler dışında kalan 
yerlerile ae ekmek sarfiyatını a_ 
zaltacak tedbiırler alınacaktır. 
Diğer taıafta:n diin, Vali ve 

Belediye Reisi. Toprak Mahsul_ 
leri Umum Miidttrfi ne şehrimi_ 
Biıı tm. ihtiyacı -etra!fmaa görlis 
Jliie, !fMHıaJıaria Ü günlük faz_ 
la un bulundu.rulmuı işinin kon 
trole mUl:ıtaç olduğu 'ftzerindE> 
durulmuş ve ban kararlar itti_ 
baz edilmiftir 

-----~.~-~~,.---~-----

,.. ..... ileri 
Parti ocak koııirelerinin ya_ 

pılmasına öun de bararetıe de_ 
vam edilm.ietir~ Dün Kadıköy 
kazasındaa Atış alanı; Beyoj • 
luridan Evliye.çelebi, Eminönün. 
den Bamkaam, Fatihten .Şeb _ 
nmrini ve Cça, Silhr.iden Se _ 
limpaşa, Şileden Dojancılı, 'Os_ 
küdardaa: Şem~aşe, Yalova_ 
dan Yenimahalle, Çalıca., 'Kabak 
.h ocak Jıol:agreleri .neticelenmiş 
tir . .Bugöıı de 17 ocak kongresi 
yapılacaktır. 

. d f" l . d. 10--15 li ... yapsa • e .L~yanın oıger .,_ 
~ı en şo o~ er şım 1 • ra rol menbalarından ve ,..,reçen Jsd 
ıstemek~ler. Bu va~yet kar ve bu yaz her iht mali üşün" 
Bl~n.~a bayı~er pek tabiı olarak rek hazırladığı petrol stoklard!' 
.koınur ~aklı3=a..tı yapamamakta 1 dan istifade ederek AlmanJ'*' 
dır .. ~. ıse .mz;m mevzu~~ mn ümidini boşa çıkarıp çık' 
haricu:lir. Bız. an~k 'komuı:ul nımıya.cağını da bilemeyiz. JJJf 
Havzadan getirnıege .memuruz.. cak Alma:ıvam.n g(iz diktiği ~ 
Dep~la'r~~dan so:ıra yapı~ rol .Jwyuİurının· ehemmiycıd 
na.k~ıyat ışı ~ele~yeye aıttir. meydan adır. Bu kuyuların .111 
Bu ıt ~arla .. dünku ~:~ruzda ne miihmım.ı Ba:kiı etrafın<la, .. w 
den brze hucum edıliyor buuu yBrım daire halindedir. Y...ı-. 
~nhyamadını .. ~nma.fı~ b~ nalt buradaki kuyulardan senede• 
ıır.e meselelermı lıul ıcın .hırka~ milyon ton petrol çıkar ki, bdt 
~!lile ka~ :Ankaraya gıdece -! Rus petrollecinin yüzd l1iuolf 
gmı,. deıniytir. ıbesine muadildir 
B~ vaziyet karsısında Beledi_ Ynlıuz .Bakiı · etı lieri il#' 

ye Iktiiıat Müdürlüğüne müra - manya, Irnk ve fran petr~~ 
caat eden arkadaşımız, Saff(lt n·n vekuııundan fo.~hdır v.e ~ 
s~~ ş~ <:eva~ almıatır:. .kas ·vetrolleri eakô d~y&nlll "8 

_ _B~zın ıstihka~ı yanya ın· yakın sarkın biitüı petroııer.ar 
~.rildikten flO~~ ~ır kısım şo - deu da.ha zeng.lııdir. Burada!?.., 
forler .. ~ıa kiu ~ı ışlerde çalışa_ lar birk.&ç tru.fi~ tesisatı da ~+ 
rak ~omuı nakl;y8:!~ yapma~k cuda getJrmişİer ve bilııass! 
~a. inr kı~1 da yun~~ fıyat ' pıpl·nler, yani boralarla B~ 
ietemektedır. Bunun ıçın mav - petıollel'ini ICaraden. ze a1' 
~ tarifeyi deği~tirm~i ~iic:_iin .nuşlardır. Daha şiıııaldeki ~ 
dukse de y:ı:kınclıı b~nzm __ ısüh_ kns meubalar.ının J>etroUerinı tJ#>. 
kakı tam olal'a-k verıle.cegıııd<>ıı ayn hır piplin ile Tuapse lilJl 
&undan sarfınazar ettık.,, de - nına akmaktadır. Henüz bU 
miştir. .A.lm nların erne 2"eçmemİIF' --""V" d · .Alnı.anlar Rostof ve daha 

mal ti€' g den başlıca petrol bO' 
rusunu kcsnıislerdır. Şmıı.li .~~ Emniyet 

Müdürlüğünde 
u ı B·,kıi ve Makac Kale petr"" · 

ı lerindcn Hazer d~nizi yoluyla fi 

1 E.td 'rhan.. w:.len demir yolu 
ist f .de ed yorlaı . · 

Adf" E ·yet Demir volnnun kesilmesi t.ı' 
rye ve . :mm - dirı.ndl" Hazer denizi den 

1'ftem.Urı.n ıçan bır Guri"f - l{os:ıgtl Irmanları 1"" 
tok&.nıta açıldı luyl:> istifade edeceklerd:r. ııS 

Dün sabah Emniyet Müdiirlü 1 ~Umsa. A1ma!11ar Kaflt; 
ğü binasında Emniyet Mild;.ir drıg-la-rmın eteklerıne varmıt t ti 
Iüğü Adliye ve Emniyet memu~ dukl~rrı ha:l~e onlara, senede~ 
ıarı için yeni 'biı lokanta acmıs yek11n 00 mılyon tuna vııkın ; 
trr. <Bu lokantada tabldot usu~ rol .stihsal edt-.n kaynalda~ 
lü tatbik edilmekte ve a ka.p ~ de ~tmck kadar bunlard~. ~ 
meJde tatlı veyahut da -soğuk_ 1arı nıtthrınn etn~k de hala 
luk verilmektedir. Tabldot fi . uz.tktır. Eli' ~,, 
yatı 40 kuruştur . .Lokanta bil _ BEHÇ .-
yük bır rağbet görmüştür. Di _ ~ 
ğer memurların da bundan i~ . 
tifadesi düşüıriHdi.tğttnden lokan 
tanın gani§letilmesi düşünUl _ 

mektedrr. l 
Gece lursw 

Fatihte Hasanhalif e m&hal le 
sinde 21/ 3 numarada oturan , 
yemiş tüccarı 1\linin evine dün 1 

gece meçhul bir hırsız girc-rck 1 
odasından 2'498 lira parQJllile 4 

. altın dişini çalarak kaçmıştn . 
~sız aranmaktadır. 

futbol meısimi Pazar 
günü a~ılacak , 

F ttt1ool 1116Vsimine önüın~ 
ki Pe.zar güııü Feııerbalıçe •; 
dıwla yawlaeak olan büyük 

PARTi 
GENEL 

sekreteri 
,_ __ ..,... _______________________________________________________________ ~' 

yaOn ~~aya gir~:n~ 1~:: f H , .. N T E s R A R 1 ~-- ] ~::~.k\:C:1:r~~:.ığı solu 8 

rt> nle girilecektir. AJanlık tıl~ 
fuıdıı.n hazırlanan proğrQ.ItlS. 
re; :hrtanbtılun birinci ve iJd!l t 
ligine dahil .klüplere mensu~ tp 
bolcu kütlesi bir rc.~mı.i ge'i!!J 
pe.cak ve bmm mütea~~ ·•'!._'ıJl 
vetli elemanlardan m~ 
iki 'JD11htelit .karşılasacaıcur ~ 

Ajımlık bu seneki futbol ~ 
siminin aqıluu ,pıroğııı.mı.nt. 
milfi futbolculardan teekil::,,. 
lecek iki takmıın müa&ıball 

- lt:ıt tar.ıfı 1 ınci'de -
kaı •tda btrkaç gün kaldt-kta.a: 
•o c.-emıp ve sark 'Viliyetle. 
rinde b r telkik sP,yabatine c:;ı
k Ctt'ktu. Verilen mamrmrta ~ö
re Paı ti Gen l Sekı eterin in bir 
buçuk ay J,adar silı.ece.k olan b1 ~ 
seyahatinde P~r.ti ie8kilatımu 
dalı< cc:ilt v.er li <Olması iç&n 
Pati: rııemmphniyle 'ternasfanh 
bul k ve köy odalaı::muı 
me , el et kültüı ünde yaptıfl 
yn nnı arttn mak -ve kayıü YR.· 
bmda~~rı aydmhmıak yolnncia
k mes isini hızlandırmak ~in 
alak hltll'a direktifler "Vf'!'!'e<>ek-
1&. 

:Pıırii İdare &yeti ReisW.lıı 
Valiyi Zi~·areti 

Parti vılayet idare heyet: rei
si dün Bele.d~e Vıali ve Pele. 
diye Reiıiıi r>ektar J..Qtf.i Kıırda
rı ziyarret etmiı '\le Jııend$ · · ... 
yald!!fia:n tmumı:i meeli. r.; • r 
için görüşmelerae &uıtm 'f 
tur. 

~srek ,.atalit 
N ut.ıhı~ Ycıı:g.lııin inşaa. _ 

tın ı <' IK!an auı. arcı Yorg,i. dün 
ba . ~rken baJlrnn m

1 
~b 1ıhiikte aşağı diliP. . ·· 
ve . aralanm~ır. 
g u hM inek 
L 

ba~ Hazretleri buraya ~el?ik - _ Cemşit eğilfü, eğildi, sağa so_ 1 
len zaman buraya gerılmış o_ _ == -'91- ~nbae·.kındı. Yolda duran km·de 
lan ~pi lıliliyor ve emı arıyopdu. ~-..-v '!fl• 

Hat.ırlıyar muswı? Nebıa:b önde . - Araştırıyorum; fakat ne a_ 
ve atın üstünde gi<lerken şn vaıılar gayet tfi terbiye edilmi§ yunca --mantlığı yerde onun vtL kusun& dalmıştır. raştrrdtğımı bilmeksizin ..... 
löaemeae geldiği caman hade_ tir. Hele Ne.Mb gibi usta ıtrir bi audünün izi. Buraya ba§, bu_ - Peki netice? Ne netice çı_ Kısa bir süklıttan sonra Cem .. 
meei -9He arkada kalmıştı. Ne. nici onu i9*ediği gibi kullanır raya da teyaklar uzanmış. O _ karıyorsun bunlardan? ı.tt birdenbire ıfulibumıı bir bo 
den bu Jradaır öruie gidiyordu? ve isterse kaı)a~landırır. Hay_ nun d~erken baygın olmadı _ - Şu neticeyi çıkarıyorum: tada tesbit edeırek: 
Zahirde -ma!Jel'et malum. Arka. van tekeıılendi. <Önünden Nebab ğınırı delilini ister misin? Bak, Ben ipin ucunu yakaladım ve - Vwy canına! .. 
Clan bizim arabalar gQliyor ve sanki lıatata çarpmış gibi .Y.. -IUI'ada geyat• sarih bir el izi onu sıkı tutuyorum. Şimdi de_ Diye haykwdı. ıtahmi yolun 
arabaların tozundan dumanın • fırladı. O sırada aklı bllflDd&. qr. Bil§ :parmak sağda olduğu vam edeyim: Devletürraiy de_ kenarında., falcat heyecan için 
.daıı .masun .kalması lazımdır. kendine 1111kim olmak lamnd.ı.c. için bu el sOl eldir. Görüyor nilen bu adam Soporifik mayii, de ağııbeysine: 
Onu uzaktan ancak arkaEıu _ Yoksa ı:miliakkak yaralanır, -bir mosun? şu bulunduğumuz yerden pek - Ne buldun? diye seslendi. 
dan görebilmek kabildi. 'Heın tartifııa mr !?ey olul'du. Halbu_ - Jllem görüyorum, hem sa.. az ileride yuttu. tSrersen şöyle Cemşit eğildi. Yer.deıı bir şe 
ae :mz J1(11cttlar değil, yalnız a_ ki bili,,..,_, Tabun Nebabl .saat .Da hayran oluyorum. Devam biraz~l, yavaş ya.va~ yürü. Şu aldı. ~uınuna götürdü. Başın 
rabacılar .gi>rcbilirrerdi. lyice lerce llaygıD bir halde kalımş et. ~ki kaya.ya kadar gi_ sallıyarak: 
htttımndaclır . .Baskmc1an biraz olmlikla benbcr vücudünde ne 

1 
delim. 'IAmba.nı al .. Yere dik _ - Olur fl8Y değil~ .. dedi; g 

önce Nemb .arab«ları:buı tt:ıha yara vardı ne bere! Neı.lt t'9- Hiç sen 1-.yı an bir ada - bt et .. _ · niş ağızlı bir fişe.... .. .Afyon k 
.ziyade acıçlmıştı. Eu .öndeki a_ re ili: µ:: en. daha değnı9lı at_ mın elini «ikı sin toprağa bas_ -Osu et. mıdisi.nc1mı küçük, yor. 
r.ab ya kırk elli ırtfltte kadar lL la<lıktan sonra rahıitça uzan - tırarak ıve sol eline dayanarak, tfakat tm 11musta ç<t tecrü _ - Getir bana ... "Bu şişeyi öt 

da koymuştur. 
•mı --

Bir lwlız yakalandı 
JlaDdarpapda Keçecneı: ~ 

kağın<la 18 numarada o~:;. 
Hasan dün gece sabaha ~ 
Modada orman miihendisi . ~ 
Kadrinin evine girerek m~ 
e.'iya çalmış ve kaçarken ,J. 
ler tarafından suçüstü ya~ 
l1ll3br. 

TAKViM 
Hızır 12'1 .QQ.lıl 246 AY 9 

za.kta idi.. Öyle değil mi? mış, tozların içine ,..ı:mıştır. aonra Vücudünün diğer kısmı_ Wi <ıre.aıilayı'1ft o1an karclcı:ıine Iacl\ıilmıadan emin idim. Y .. 
_ Ha.tırliUDiyorwn İşte onun tam yere diiPiiiU lll hafifçe, rahılt rahat yere itaat 8diınfk ylir.i14ll. t.ambayı doksan emin idim. Demek ki . 13e1 
- Bert ~ayet iyi ~·hb'O - y:r !_ Sen ~e e.ğil, meırkii bİt' ~~~e~=es~\:8:; ~ tut.malda dııw&lll efliyor - - len ~- adamsın Rali Cab 

3 
rom. Arada bir m..amp a.ra'btH'.(_ ~ geçırelım.. .. .. olur mu? Bu ıelin • hdar de. Gu.. mi...... ~ an 
ntn ltl'ka:smdan onu da gözetli _ .tik. itil d. e yc~·e ~ız çokmuşler, - ıP.ıııılıii rut Ne :urer 1N - - H-r, 1mnda fevkalade1i 21 

ı.... 1 d L b ı bıuı rin bir iz bırak*V ••ıi\•wn~or. .3-'"' -.,. 
·or um. Hademesi .cnun arka ~ıaıı~ er ı. ·ım a yan ~ Çünkü bütün dcu~~n..a raua: yok.. Bir tahmin meselesi .. Bu a.._ lll----•. ı 

sur a i fı. F kat y =tı 0 <'.ai>I, yor= lm:mia :idi. Bu da.r ~ha~·ı a"Y: - _,.....,. - ValtlaB çit ae .-ı kçaıa dam h.e.rbalde bir &ey içerek 
.gu.n ··e b· nd.ruı d '.ayı, dalgın dml*1tllar. B.alımı bı_raz tetkik bu sol eJe aaya:am1fb. ı.te tam wlrpgna giden mıa1ıia gir. y~tır. diy.e dii§ündüm. Çiin... 
bir hnJıle idi. Ndmb t m döne_ ._ aonra devam etti: .a1rlı. mkı BU'tın ~ TAJDba.vı ~tat. Bu aralık ne kü vıicudunda bir yara bere izi 
meç yt!rir gelin e ceb · nden qı. -BurHI yolun .lrena:tı oldu. bir 9BJ'Bılma otn:umuı, vücut ra.. amit. ..ne de uzundur . .Kayanın yok. 'Bu ciheti ŞW'adaki iel v 
kardı-ı b!r : ·\ rHk i, i .ti. P.ıı ğıı .için Sükimdarilıad'dan llo. llat~ bırakJlmlfhr. Yüzde .YÜS arka.ama, aradan sahraya çıkı_ vücut izi de temin etti. Ne sa 
f!~ h. 1 • ·i '! O_ lsrım'a gidip gelen arabaların mubakkak ki DeVıetürraiy bu.. yor. Evet, ilii ... $imdi .şu ge_ man içmi<j olabilir? .He.rh 
nn b!e•nem. FU b\ mlt'Vii iç. Dleri lhpnda ~. Tmi1E 2'.ltaV& ~a yatan bir adam ~yola amud olarak aekiz on diHım cien pek az evveL l!lun 
t · ı.; eı l · ı üriidii. ijafijısufe izler t.rm>mRPDt, ol. ctn. 11Jl1DDAia ham'lanan bir adını kadar yürü. i i en münasip yer neresi ola _ 

ay_ duı.ru gibi kalmış. Çok i.IL adam gibi yabn.ıi ve onaan - Peki. yürüdüPı. hi.'l? Berhalde şu dönemeç 
unuz vurdu. Eu hay Hatta işte Nebabıa boylu bo. JiCi'Ur.a ilicıa t.ırBe derin U]L. - Simdi adamak <Arkası w.r) 

....... ,,.... 
ti\ 1 t.85 

19.39 21.16 
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Ekmek karar an 

lng ·ı zler M"ln er hücu ı la
Yala taş11 an blly k çomldara 375, hastahan terde tına artı• n y r r 

ki ver r.s 4.1j0 ıranı ekmek verilecek 

ÜSTAD FATİN 

lkrami,ye 

SiNEMASINDA 
Yaz mev ·mmin son prog
ranu... Senmı · n eırı büyük 

iki §ahe.seri birden : 

1 -ARJANTİA 
2-t.A GA 

Oksür1 k ve Bronşit 

TURAL 

Suphi Nuri tı.Eld 

e lıb-~ 
Adedi Lira 

1 2.000 
1 10:9tl0 
ı; 5690 

t 2~ 

60 1 oot 
198 .. •o Hl -~ 

.. 
so una 

kadar l giltere 
ile beraber •.• 

Türk DBZ8t cil8ri 

] 
&ki devrin tc han 
beyten, yeni devr 11 

vurgun.cut.-4 

Milti Müdafaa Vekaletinden 
ı. - Askeri tis e 'R 

Xaymeri ve erzifon zedik1i 
1'waJa fllll1leri orta M 
~. 

ll. - Maarif l 
11adar -Wtüırleme 'Smıtnı\ll~lll 

eren istekliJ r de 

ilerin m.:ıuet 
bAllldıılkbı:rı yer 

mıian ~ kul mMürlii 
ıebllHılr. (9074>) 

Devlet Demiryolları 

Jtaal'lf VeJillll(JI Erkek Terzilih 
Olııtfıı Mlldlirlllğilnden 

,.,.,..'""'"" elnthlaa e'l az lir 

lsts11kt ~llğ.ııadtuı: 
lllls)ıa No: ffev' · 

l1lıl 'l..1 lU/115 Keaiclt7ekö7ftnde Ba111u• 

51211..111'/198 

a. 
... lu 

1'1840 Utl 

konlisv~lillll •eıisliılinc 

mulrtwidir ... 



~:4 

SAYIN HA 

a ı 
zorlukları ha r 

s 
• r 

MIZ 

1 ığımz 7 .30 Proğram (Pl.) _a 
7 .32 Vücudümii _ 19.30 A. Haberi~ 

zil çnlıştıra • 19.45 Serbffi ıo 
lım. dııkikn. 

7.40 A. Haberleri 19,55 Muzık. Se -
8.30 Müzik (Pi ) maıkr. 

\folla ıle. Yörüğıin güreşi çok 1 düm .. Sonra da Mollarun topuk~ 
enteJ'€:S.ın bır vaziyet aldı. BU- Jarnda ... Bire anasını!.. Nasıl 
tün c. kı ve yeni gtiı eşçiler Mol- oldu bu j6? 
la ık Yorügün gilre.~ıni heye- -. Ben de farkında değilim, 
cr..nlc scyrcdiym lardı. Hatta nasıl olduğunu? Yılan gibi bfr 
esk. p blh', n!aı bu, güre ;n bit- sıyrılma oldu amma, nasıl ol
me ın ıstt mıyorlnrdı. B~ deı e- du? 

Tozlu, ıslak ve 
Iiatı muayye dir. 

ek ik kö üır almayınız~ 
.. .. 12.3(J Proğrnm. !!O.ı5 R:ıdyo Q,r • 
omur 12.33 Karışık proğ zcıe ... 

ram. 20.45 Muzı.ı\. 

ce \1 c, yapılnn ve, herhf.i - Nasıl olacak? .. Hasmın iki 
heyc.H.1ldan hycana sürUkliyen kolların arasından kolln.rı a
gtlre:-ıı • b1tme8iıı.i kim isterdı. rasından kollarını sıyırarak in-

:ıdres ve mü 
edilir. 

bet va 
azla p ıra vertmey-iniz. Sarrih 

ıslı ş:kr ye le ·niz derhal t kib 
12.45 A. Hnberlcıi 21.00 Konu nırı ı;.. 
13.30 MUzik: F:ı • \ ın at .) 

ı 
sıl proğramı 21 15 Mu ı • 

18.00 Proğram. 21.45 Mu Rsıdı 
SOLDAN SA~A DO~RU 

18,03 Fasıl hc~ycti yo S ııfor\İ 
18.45 Saz eserleri. orkc: tr ı 

nure.cı, ~on saatlerinde hep eli! •. Fakat bu, kıskacın içinden 
ayakta cereynn ctmeğ basiadı. nasıl sıyrıldı be? .. Olur şey de
Bunun oa sebebi Mollanın ta • !;>il.. Demek fırsat kollayormuş. 
mam yle mtidnhaJcye g€çmi~ Mahsustan kanada giriyormuş .. 
olmnsıydı. Yaruk Ali, bütün Oyunun içine girmesindeki se
ustalıklannı orta.ya koyuyord..ı. bepler de bunlardır. Hakikaten 
Fc:.k t GOk kavı \"€ ıı t de c;cık ecınli gibi bir herif! .. Molla, a-
7.ek <I n Moıl. . Yi ruk Al ~ e fnllauı. Göı oyor musun, Pasıl 
J ı. k ,ı •n her tur;Li calı- bUzülmüs d.ıruyor ... Kurtulamı-

1 - Bnhtiyar - Hisse, 2 - H:ılk-ı 
Bir şiş, 3 - Bir harfin okunuşu -
İşinden çıkarm:ı, 4 - Kor - Kalııı 
kumaş, 5 - cBugün> nıtın:ısına ge. 
len meşhur bir Bulgar gazetesi -1 
Genişlik, 6 - Bir nota - Sennr-yc
nin getirdıti, 7 - Trnmvaylnrd:ı vc-1 
rilir, 8 - Dopdolu, 9 - Çok fena -
Işık verir. 

Bu hareketiniz ke 
kadar vatan 

i m nf aa iniz ic br. 
orcud r. 

19.00 Konusma. 22.30 A. ıı . .c ıcd 
l 19.15 Dans milzığl 22.50 

-~ 

Büyük pehlivan güreşi 
G/EylüV1942 P .. zar gunu Oı.ıwdııl 

Kısıklı nahiye inın -Umr:ınıyr: koyurı· 
de yrıpılmal:tn olnn köy rr.t·Kt<"Jllcri 

ve Çocuk Esirı;emc Kuı umu meııf3-
atine tertip edilen bu guH·"c: ısurııll 
edecek pehl'v:ınlııra clcrecelen'1C ri>' 
re milnasıp miik:ıf<ıtlar venl<'C( ktil'· 

t 1) ırdu. Biı nrulık, Yu yor altından ... 
r }. AL, Moll •a ı ıft bır d'llı~ Molla, alta düsımüştü. Yörük 
)' l . Molla aa kuz k&nud:} e Ali, gayet güzel b~r oyun tatbik 
k.,r ı ıdı. Yonık Al, pc caJ, ra etmışti. Fakat bu. herkesin ya

YUKARIDAN AŞA~IYA 

ı - Hıkayc, 2 - Çok muh m _I 
Kadınlar ":ıçl:ıı·ını içirıc korlilr, 3 -
Sonuna <L~ gelse uda yiızcr - O )g 

Müracaat yeri: (Ankara ve istanbulda) 

Türkiye liömü.I' &ltış ve Tevzi Müessesl}.ş' 
mC'mt t1. Moll. nm kaz pabileceği bir oyun de ~ildi. Yay 

k • t ı g ren Yo uk Alı, duru gibi bır vücut lazımdı. Hasmı-! 
)< ı ..... · fuH. da kaz kanadını m bir biçı.mine getirerek kıskaç-ı 
J) • l d o ı mu tu. Hasmını ta olan kollarını birdenbire ha-

l. i u l\ lP dıkerek cengelh- vaya kaldırarak hızla ~ıµığ'ı doğ
ı, ı .. ~ı ıı etmek _Jırsatını ru sıyırdı. Kolları kıskaçtan çık

l o• du. l .ı.lbuk ) t ·ıık A- tı. Çıkar çıkma.z da hasmının 

ruluk, 4 - Birınci - Bir meslek ka
dını, 5 - Çabuk giden. G - Sonuna 
cÇ> gelse her lnsand:ı vardır, 7 -
Ycniçcrı kılıcı - Tarihte meşhur bır _..,.. 
bağ, 8 - Çok değıl - Kumaş - ı.

1
.--

ltiı'llJWOt: INIŞANTAŞINDA KARAKOL KARŞISINDA 

şaret edatı, 9 - Tehlikeli blr hay. ' 
\an. 
- Dünkü bulmacanın lıatli -

ANA. 

IK Li ESi 
iLK, ORTA \le LiSE - YATILI, YTISIZ - KIZ, ERKEK 

TESiS TARIHi: 1885 

Türkiyenin en eski hususi lisesidir 

~' 

12345678 9 
1 't!~T(ıl , E Hl 1 R 
2 1L A AIKIA I. ,RE 

1 , ı, h •. ..ııı ı bı~anc ıdı. Mol- topuklarına düştü. Ve, yakala
}. , ı ıdını drıldurdukc;,a dı. Bu, kn.nat sıyırtması harıka 
< d h~ zıyadc kaz k.rn~dına idı. Her adamın omuz ba~ların
goır.ulu) or w h~smmı karına dan ve mafsallarından kolları 
o} ıı ı. ıç n~ ~uşuy~rdu .. B~, böyle kırılamazdı. Yöriik Ali, 
Jı. l. t" on:nkr yır~ teJa ·. dm:tu- mafsallardan kollarını kırarak 
h r. B.ıha. sn Yakucıkb Hasan. 
H. l ı '1,; Uzun Ha ım gibı peh-

yukarı çevirmiş ve, hasmınııı 3 Al Hl LI A 1 K' K \ A , V 
b~ğlı kolları arasP1dan sıyrıla- 4 ITl L 1 Y A 1 N·'a S 'A 
rnk a"'nğ'ıya inm~ti. lnmeklc, 5 EIL'E f1IY1AIS Y 

E.'>ki talebenin 15 Eyli'ıl gununt! ka<lar k.ıydıııın yenılt-nmes1 liııınıdır, 

Kayıd için hcrgiln mur:ıcnat olun;ılJilir. Trırifnnınc ıı.1rymiz. Td flll879 

l rnıılnı oylendıler: 
- Goruyor mm:mı Mo!laY1, 

t m fır~atı de gc.çiıcU. Bir sey
Jl• y pac>al... Ne de o s •. usta ve 
.?X. ı nr.:ııf: Tc-vı.:kkclı <ıtgıl, fır
ı;.:at k(Jlluyor Mollc. ••• İRte fn ..:atı 
CJP J?;f'l 11 dİ. 

- Bık u Yoruğt! .. B·r b. -' 
lık ı;: b' aga düsi:iı. Kaz kanadı-! 
nd. Ju.bıre glriyor .. G.rd.kçe ~ir
ıh be ... Bu, Yörıikte hu. akıl 
yok ... 

- Molla, şımcu benzetecek 
) < riıgu .. 

Çalık d:ı tcla~a dustu Çıiuka 

1 
Mollam• ık kollan da ıyıden ı
• • l ı Sinıru•ı kı k- cı ıc•ndc ki-
1 t h • •. k~lmı~tı. Hasmın kuz 
l· ı a-lnıd n lmrt lilma.J!n ç.ı -
J • < ı.ın ı} ı.kn ıyıyc: ıçın go. 

beraber de h:ıFmm topul:lr..rmı 
bulmu!ittı. Molla, sırtüstü gide· 6 · M • Ş 1 1 1A1 R il K 1 1 1 
<;eğmi anlayınca tct ik _d~':ra~a 7 E 1 T 111 • P 1 El L 1 A 1 H 
rak derhal dönüp kendısını yuz- 8 1 -
iistü yere ı-.tmrntı. Yörük de ü- Y l I • E M ' A 1 Y A ! 
ıerine çullanarak hasmını zap-ı 9 jN,AIM!S LA L 'MlAtl{J 
t dip altına almıştı. Mollanın ==~~~~~~~~=~~~~======================== 
b ı. kacıncı defa olarak bozul
masıydı! .. Molh, hasmına ne 
k:ıdar tehlikeli ve yenici oyun 

Yurdumuzu 
kapatmayın 

l(apalı Zar/ Usu/ile Eksiltme ilanı 

Yozgat Nafia Müdürlüğünden 
l - El-..tjltın~ye konulıın iş: 
Yozerıt Sorgun yolunun Şehir cl:ıhılinde yaptırılat•ak 687u2 llı ·' l'fı 

kuııış krşıllt parke kaldırım \C Irnııııhzasyün isi: 
2 - Hu ı~e ait :;:aı1rıı.me \'C c:vı ok şunlaı dır: 

A. - El<sıltme şnrtnanı<.'Sİ, 

B. - Muka,·f'le proje~i. 
C. N:ıfıa ıskrı genel şartn.ımc~i. 
D. - Şoı:c ve koprulcr foııni ıı-ırtmımesl. 

E. - Husu:-i snrtnaıne. 
.F. - Kcşıf, Metr:ıJ ı>rnjc, 

lı.teklılcr Yozg:ıt Daı•ııl Encuınen:nde bu cvrnk ve ~artncınwlı ı ı ·•1J!'C"' 

bıhrlcr. 

3 - Eksiltme J0/9/942 Pcrşemb<• günlİ saat 15 de Yozgat D.ıııı ı rll"" 
cOmenmde yııpıJacaktır. 

4 - Eksıltmeye girebılm<•k i~in hrtcklılcrin 4087 lira 61 kuru nııı":ı • 
kııt teminat \•ermclt':l ve buııdnn ba~a aşağıdaki vesniki h z bululf'TI" 
ları lfı.ı.ımdır. 

A, - ıhnle tnrtlıınılffi 3 gün ı.vvd mü .ıcaaUa eksıltmt>yc glr l• 1' 
cE:klerine dair vılf.ıyMten ve ıkıı alır ıJarı. 

B. - inş:ınt bnşırıcla r1.,ınıl , ıettc bir mühendis \"cya fen mı ı" Jf1ı 
bulıındıınılnıosı. 

5 - Teklif m<'kt1111lııı ı 3 unC'll maddecle yn7.ılı saıı\ten bır . • c \' ıı· 
ne korun· D. mıi E11C'll!11(nı1•e f.IPtl ·•lrr.:k encümen reiı::liı;ınl' hlr rr.ı ,l• uıU 
k:ıb imde \nfüccktır. Por:ta ı1r gönocrılecck mel tuplar nıh H'° • d 
m::ındcde yazılı s<ı.ıtit•ıı bir ~·cıt ı \'vellııe kadar gelmiş t lın.ı J \ t. dı ır 
fın mııhtir mumu ıle ıyıtc k.ıpntılrvıı olması şarttır. 

Pcıtıtada t•l.ın ge• •kmclcr k:ıbul ı dilmez c!'.ıl5C> m \ v rdu. Ç. hl , heyee;anl:ııı
a O el ı · u yC'rll durumadı. ~ôy 
le. mc,.. <> 'IJa~ladı · 

vaptıysa he-ps: de bqylc netice
İrnın' sti. Yani, tehlikeye kar~ı 
tehlikeye gırmişti. Molla, alta 
duser düfimez top:.1rlandı. Has
mrna oyun vcımiye_cckti. Ayak
la. ını altma aldı. Üstüne otur· 
du. Ellctinı de yere koydu. Hi~ 
açık vermiyordu. Yörük Ah, 
kemnncye geçti. Ve bıı· an içın 
duıuladı. Molla, kendi . l~end~r:e 1 
son defa olara:t hasmı ıçın şoy

- Ba§ tarafı 1 incide -

kadrosu 140 ı bulan l.ıir talebe 
be ve ha)'lr miıessesesinin kapa_ 
tılrnası biz talebelerın çok zara_ 
nmızı muc:iptır bıJha~"\a bu sene 
ev buhranı dolayısı1e oda bul _ 
mak mümkün d~ğiJdir. Hem de 
ikmal imtihanlarımıza çalıstığı. 
mız bu günlerd(• biti yurttan <lı 
şan atmak bir seneJÜt emeği . 
mfae ve hayatımıza mal olabilir 
ki bıı ise, t(.>Jafis1 kabil olmıy~n 
bir Jrnyıpbr. Sı;:im gibı fnkil' 
aileye mensup tnlebelerin bin 
mtişkiılfıt içinde ve bır eok zu. ========================:===:=-::==:=.::::-::::: 

- l ı.ın ne h. ltecı ) on:ıın? 
"i < n l eJ, 'n be? Bak ~u me.ı 
ll ıı • a ... Sıv.rt Y n.td. oo ! .. 

C ,..'lı, hİ · ~~ {;ık..ı n.ıyordıı 
S ss . ve sak nd.. Derı dcı in 
Ol ı ı t•)or v , Y<ıriil >ı·vı kol
J,.)(•r u. }. , .la k .. L kanadı)..Jt. 
Yo uk Alı.•ı g 1. g ~urüyor. 
b ... ı n w n c;. lı~ or dlkPrek cr.1 
g len. -ğ<' ı-;d\'a ıyordı; Molb 
uı tlc:nmı t.ı. O:unu hırakını
yc r Vi" zorluyordu. F.ğer bir 
1,;u :." 1 yctişt rsc hru.mmın ışi 
t.. ••• r.ıdı. EJ ı. ayaksız hem <.:•> 
kı J,ı} ıkla Yöriık Al : ı mnğlfüı 
Prl cekti. Yakacı .. lı Kel Hasan. 
sııylrndi: 

J ,sn bu, Y (jrüğ ne oldu ? 

Nl 1 . n aptallaştı Z..vrl3 ku. 
d J " ·ı p duru)or ..• 

l'zürı Ha""an dn. 
'\'. ııu bıı kôftehorluğı.ı var

dır bu, \ortibiın ... 'allah -,;aı
" ır :,foılayı bir tongaya dti:ıü
rf (, .tu. "\'.oksa bu o ]radar bu
d , mı IJt· . .. Neden g.'.:rs.in bu 
!\, d,ı kanada ... 

N olrıcak ? .. Ne yapacak? 
F ııı a yııJ ıln.c.ık ııe var kı ? ... 

Ba ~ Li yenılir. Madcmld sıyır· 
t. m yor k;ııı: dı, ııe yn pacak? .. 
Y~ l h. dü'li.ı. üyoıbur. Hasan! .. 

Goı uı ı,un ne olacai;rım şiın-
a " ... 

Ne olacak· ... Ne yapabilir? 
~ t: s .1, ve. ne de ben, bil

n } z. O, kuçül~ büciır bilir ne 
y. p (. ;:.rım. Yoksa böyle bo!jtlna 
ı; •mt:z bu. b ? ... 

Bıı y yapamaz ve, yapa
vnca.k ! ... Molla avanak mı? ... 
{ nasıl dıkme~~ çalışıyor, bir 

d erse ~oı üt· diinyanın kac bu
cak oldu;:..ruııu ... 

- ..... . 
- İste oluyor ... Dikmcğe baş 

ladı. Şimdı çengeli yiyecek ... 
Derneğe kalmadı. Yörüğün el

if' • m u-:Jan, parmaklarının uç
laı ı b ı denbıre havada parladı. 
Ve, p ılar parlamaz cin Molla
n n hüp cli) e b rdenbire dönerek 
yi ı'i::; ü kcnjini attığı görül
d .. Öylesine ki, Molla, havada 
b r <londiı, sırtüstü giderken dö
nup kendisini yUzüstü yere at
mıştı. Bu, hal on binlerce scyir
ruyı broen galeyana getirdi. 
öyle bağrışmalar, öyle çığlıklar 
olrlu ki, adeta mahı:ıcrden bir 
nümune oldu. Yöt•ük Ali, ne yap 
nı ı~tı. Bu, nasıl olmu§tu? Ya
kacıklı Hasa.nın IU:fı ağ?Jnda 
kalmıştı. Uzuu Hasan, kahka-
hayı bastı ve: .. . ... 

- Hasan, gördün mu Yoru
ğ'ü ne yaptı? .. Ben, sana deme-
1im mivd'? Bu, cc'nJi bir ro

kt 'r. "&akardır. Onunla başa 
ıkılmaz. • 
- Ulan, b:.ı n 1 y?.. Ne 

yaptı be? .. Y;ılıuz ellerini ve par 
ma'klaı ının ucl rmı hn.va<la gör 

le düC'ündü: 
- Bu, herif! Tehlikelidir. Bu

na O) un yapılmaz... Buna o 'lln 
verılınez .. Safı: müd::fa-:da kal
ın ~k gerektir. 'l'e-hlikeh bu, he
rif vesscIUm... ~iğeı, hayırlısı 
ill' bu, herifin altından kalkar
s..ı.rh t(belcr ol un bir daha 
O\'U~ almam... MukP bele dah: 
oisa almam ... Koyu ve kör mh
d, faadan b:ışka güreş yapmam ' 
Yen m•yecc~ bu herifi ben! .. 
Ne yapıp yapıp giır~ berabere 
giJtürmek gerektir. Yoksa re
zil edecek bu, çocuk beni! .. 

Cazgtr, kıs kıs gülüyordu. 
tU cereyanı tsrQ' • 

Esk\ ıamba\ar kıyme 
v b aman· der. ·te o\dogu u z 

tasarrufun blr v~zı ·ye t>akı\masın . 
da neden daha erı z cereyan sarfetti· 
Bundan sonra. da~a: bir ı~ık veren yal

v i halde daha par a IPTON \6mbo\arıl\I 
9 lUNGSRAM a<R 
nız 

1 

\ Cazgır, Yörüğün bir haltedr>cc
ğini anlamıı;.tı. Muh::ıkkak . k~ 
kanadını sökerek Mollaya bır ış 
cıkar:ı(':ığını sezmişti. Faka~.n3;· 
sıl olacağının f m kında degıldı. 
Çünkü, durup dururken Yörül·, 
kanada kendisini vererek, soka
ra t durmazdı. Bir marifet ya
pacağı bellıydi. Cazgır, derin 
bir ı:;evinç nefesi almış olan Ça-

Jığa dönerek: \lNGSn 1. 'U 9 _ Sen, Daha hiı.la oğlunu an- '[ ıl\ffU"& - · --e 
lı amamışsın? Gördün mü nı;; C\?(~f\O 
yaptı herifi? .. ~.aç_avıay: çe- L-----~2 M(ô)ot? u \QJ\KI 

kuUaı ınıı. 

virdi vnllah! .. Gorulmeını~ mu- ~ ~~ 
kabcleler yapıyor... Az kalsın, ---------------------------
hcrıfi yeniyordu. Bereket ver-
sin çok tct.ık olan . Molla .. buı:.u 
dn atlatb. Yoksa ytizde yuz gıt
mışi. Çok talihli bu, Molla be! 

- Nasıl yaptı bu oyunu? .. 
- Görmedin mi?.. Tam bir 

sıyırtma, hem de yılan gibi_~o
puklara inme!.. 011.!r şey ~e~il ... 
VaUah görülmemış çevıklık ... 
Oğlanın vücudu, maşallah yay 
gibi... Sanki hiç kemik yokmuş 
~'bi hareket ediyor icabınıla ... 

_ Hay Allah, bu, oğla~ın iyi
liğini versin... öyle tehlıkcl~re 
giriyor ki, zorla insan heyecana 
ve korkuya düşüyor ... Elde de
ğil be! .. Eğer bir sıyıramazsa 
hasmı ne yapar? .. Derhal yener 
be!.. k 

- İşte pehlivanlık bu ... Ba , 
Molla g;.."bi hedfi ne hale soktu. 
Vallah, süt dökmUş kediye dö~
durdü. Görüyor musun nasıl bu
zülmüş? .• Yıldırdı he_rifi! .. ~fol
la yılar adam mı? Boy le muda
ra'a güreşi yapar. mı ~fol~~? He
rifçi oğlunu tesbıh bocegıne çe
virdi be! .. Hele bu, kaz kanadı 
sıyırtmasından sonra, Molla, 
töbcler etmiştir ondan oy1.m al
mağa ... 

- Bakalım ne yapacak şlııı
di ? .. Güreş uzadı, yense ~ bl
tirse bari şu işi... 

- Olacak bu iş... Molla, be
rabere götürm~ ıstiyor amma, 
bırakmaz Yöruk yakamnı .. H 
halde onu b:ı çalımına getiı E;. 

cck •.• 
(Ari ı 'l:nr) 

Maliye Vekaletinden 
Maliye lif eslek Mektebine 

talebe alınacak 
Maliye meslek mektebine alı:'lacak talebenin seçılınczi için ikinc! 

bir de!a dana y.ızılı ve soz.lu mü"abakn açılmı~tır. :Müsabukoya gir· 
mek için 17-25 yaşında olmak, en aşağı orta mektep tah:ııllni bitirmi.., 
bulunmal:, askerlık çuğında olanl:ır için askerliğini yopmıs veyn sair se
beplerle alfıknsını kl'sıniş olmnk şaıtt.ır. "Tecilliler alırunoz,, Yazılı mü
ı:;:ıbaka imtihanları Ankıırada Maliye Meslek Mektebinde, 1stnnbul, 
Seyhan, hmir, Sıvas, Samsun, B•.ırsn, Amasya, Zongulclok, Toknt, Or
du, Erzincan, Bilecik, Çankırı, Kırsehır, Çanakkak, TeUirdağ, Kırklar
eli, Bolu defterdarlıklarında 10 Eylül 942 t:ırihinde yapılacoktn·. 

Tal!p olanların imtihan günUne kadar Ankarada l\Iallyc Ml'slek 
Mektebine ve vilayetlerde isimleri sayıl:ın dcJterdnrlıklnrn müraca:ıtla
rı lAzımdır. Anknrnda ıcrnsı kararlaşt.ırılan ~özlü imtihan gUnu 15 Eylül 
942 den 25 EyUll 942 ye alınmıştrr. 

Mektebin tahsil müddeti iki yıldır. Talebe mektepte yatar. Ayrıca 
iaşelerine mukabil orta mektep mezunlarına ayd:ı kesınti iz 40 -ve lise 
mczunl:ınna 45 lira verilir. Mektebi muvaff'akıyeUe bitirenlerden orta 
mektep mezunlnn 20 lira, lise mezunları 25 lira mna,,<W memuriy tlcre ın-
yin olunurlar. (7288) (9405) 

ruı etlere katJanaınk tahsile de 
vammı keJayJaştıran bu g,ibi 
miıessc;seJerın kapatılması de _ 
ğil, himaye ve yaı dım gonnc i 
daha yermde bir lınre1wt olur
du. 

Kartal Jılalmüdürlüğünden 
Knı tnl k:vnsı huklinıct kon :ıı ın noksanlarının 

1994 lıın 15 kuru~ b(.'<.lel muk.ıhılınde yaptırılması 

cluğıınd:ın 2f\ 8 !142 1aı·ıhındPıı ıtılıarc-n 9 9.942 t:ır İ''ııe 

şcmbe r,ıınu ı:.ı. t 15 de ıh .lesi yapıimak üzere n ıın. k, sa) 
il!ln olum r. (Cl38!n 

ııi 
ı-

Hem de lm muthiş pahnlıhk 
?.amanda giinde ,lOS kUTUS gibi 
bir para ılc geçinmek bızcc lrn_ 1 Emmz:zı1ı::n111Z1c:ı:ırı=::m:=-ıı:ııaı:m:ıı:m:m:::ı:zmm!l:::ız11111ırz:ı;=ıııı;;a?ıc-.-... '!ölla;;:;::sı:111::1~ 
bil ck·ğildir. Hiç bır yardım gi"lr 
miye.ıi bizler ailemizden g<'len 
az bir para ile g<•cmmck mec -
bur.iyetindeyız. Yurt muoiirıle 
temas ettik. O dn bi?.e böyle bir 
tapordnn dolayı Vc'rılen kapatıl 
ma karann•n ref'edılebılece.;.int 
söyledi ve adetleri ona varan 
Tıb tnlebe ve H. P. Talebe yurt
ları gıbi resmi ve "İstiklfı1., 
"Hayriye,, ''Şişli Teratki,, Ji <'. 

Ieri gibi hırnusi bir cok tnlebe 
müesseselerinin de ahı;ıap binu· 
hırda o1d uldarını ve onlar ne 
gibi tedbir almıf'llarsa ayni tcd. 
birleri almağa nmade bulundu
ğunu buüin noksanların ıkmal 
<.-dilmiş olduğunu bize söyledi. 

Bu hal karşrnındıı nlfı1mdar 
mnknmlruın balıscttığimiz bü _ 
tün mnddeleri göz önünde tu -
tarak bızi bulunduğumuz bu 
müş:tüI va7jyetten Jrnrtnrmnla_ 
rını ı ica e<l( riz.,. 

Bu mesele hakkında m~Jfıma 
tına muracaat ettiğimiz snlahi 
yetli belediye rnakamlanndan 
öğrendik ki yurdun kapaı1ma _ 
sındaki en büyük amil öyle de· 
nildiği gibi binanın sade ahşap 
olması değıl, bu yurdun şimdiye 
kadar ynpılan muhtehf ihiar -
lara ve verılen mıiteadcUt müh 
!etlere rağmen bir türlıi sılıhl 
tedbirler almamasında, içinde 
barındırdığı gençlerin sılrtıatlc_ 
rini düşünrrıiyerek hinayı rrınr • 
dar bir h:ılde ve yangın tt:hli _ 
kesini önliyecek vasıta ve filet
lcrden mahrum bir halde bulun 
durmasıdır. Sonra bu meselr 
yeni bir mesele de değildir. 
Yurt sahibi yapılan müteaddit 
ihtarlara kulak asmamış, nihn_ 
yet belediye de binanın seddi 
cihetine gitmek mecburiyetin _ 
de kalmıştır. 

Maha?.a bu işte tamamile ma
sum olan gene talebeniıı du _ 
rumları da nazarı dikkate ah _ 
narak icap eden sıhhat ve tc -
mizlik tedbirkrini alması, itfa. 
iye tertibatının ikmali için yurt 
idaresine yenidon bir mühlet 
verilmesi muhtemeldir. Bu son 
mehilden sonra da yurt temiz 
ve sihhate uygun bir haJe geti. 
rilmezse artık kat'i surette ka -
patılacak ve hiç bir itiraz din _ 
lenmiyecektir. 

Sahlbı: A. Cemıılcddln "'araçol:llu 
N ~rlyat Mud rti: M. S2mı Kıırayel 

e sıldığı yer: ( H Bekir Gursoylar ve 
A. Cemaleddın Sar:ıçoglu Mııttı:ı:ısı) 

lstanbul Deniz Komutaıılığı11tf.r n 
Y .. şı 32 ıl<'n rnln fılınrımnk iızcre yedek subaylar<lan k .. b. • 

nmıb rnuv •. ffnl: ohıııln llaıı yirıniı:ı den!?. ordusu için hr .• r> "' 
it meıruru yetışt.r tnc üzere rıhn:ıcaklır. 24 eylul 94? 
murm :ı. t .-dılrne , 1111..ın n.ı. t 1cklıll'rin kayıt ve ~ah ıl 
un mrlıımııt nl ıırık uzcrc> komut nlıgımıza mürııcn:ıtları. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Geırel 
Merlıezi Başhanlığıııdan 

Su yol ve borıı f erşi ihalesi 
Çocuk Esıı g,.mc Kurumunun Kııvncık jçınc suyu mcınb. ıntlııı ( ıı>ı • 

şos~me kııdı.r t .. knbı;n 7 1 ıloınetrclik ıı yolu ile horul. rının foı ;ı v l ı 11 

lınnl ıtın n b«şarılıııası 15/!J/!H:? Sn11 günli ıhalc udllınC'k üz.rrc ı l< ılın •ve 
lwnmu!;tur. Kı·ş i h~dl'lı trltribcn !ilOOO liradır. Teminat a .... <'c~ı 382 lıı. l r 

KC'şıf'ıınn€ le fcııni şnrtııumelcı i ~urum Umumi Ivll•rkC'Z Muh. rlo . il• 

den vcrılmel,tcd:r. Tnlıp1alıı Çocuı, Esirgeme Kuı umu Umumi . rr, r. ırır 
muı ne: :ıtl:ırı. (7333) (9414) 

Nafia Vekaletinden : 
E~SiLTMEYE KONULAN IS: 
l - Su işlen altıncı 11ube murlürlu(!ıi bölgesi içinde Scyhıın ,,, ı 

sul~mn ve d<'ıi•·l"J şebek<.>sıle ~ınni ımali'ıtı ve , lctme blnnlan •• ı.ş;ıatı , <' k• 
ma mt harıtn işl<'ri, 

Tahmin edilen keşli bt.'<lcli tıy!lt \'ahidi csıısı üzerinden ce.ooo.ootı) 
lira ( 00) kurustur. 

2 - Eksıltmc 21/91942 tarıh~nc rrıstıayan Pazartesi gıinü saat ( ı "' c 

Ankarada Su işlı:.ri l'<'İ ·li •i binn ı lçl•ıdc toplanan su eksiltme kom syoııı 
od. ında kapalı znrf' u~uliylc ycıpıl;:caktır. 

3 - i~teldiler eksıltnıc şMtnarncd, mukavele proJesi, bayıncııı rn: ·şıcrl 
gcnel şartname:<ei, uınuml ve su işleri fenni şnrtnamcEi ile hususi ve 1en111 

şarlnamcleıi ve 1·10.ıcleri (50) lirn (00) kuruş karşılığında su iı ı .. rı ıcıs' 
liginden alabilirler. 

4 - Eksıltmcye gırebilmck için ısteklilcrin (253.750) Urn (00) kııru::

ltık muvnklrnt teminat vermcsı ve f'l<slltmcnln ynp•l:ı~. !!ı simden en az ııç 
gun t'!Vvel bir dilel.çe ile Nafıa Vchılctine mıiracant ı.. cı eK bu ışc m~!ı u.~ 
olmak üzere vesika alımılan ve bu Vt.'Slknyı göstern.ı.. l•>ri şcırttır. Bıı n ııd· 
det içinde vesika isteğinde bulunmı-yanlar eksiltmeye giremezler. 

· 5 - tstc-klıl<'rin teklif mektuplarını ikinci maddede ynLJlı santtı:n .,ıı 
s:ıat öncesine kadaı· su işlt'ri rci ligine makbuz knrşılıgında venneleri 15· 
zımclır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (6651) (8793) 

lstanbul ithalat Gümrüğii 
Miidürlüğünden: 

Hlılen nabin Ahmet Beler uhdcsınde bulun;nı 727 scıyıh murıfıyet rutı· 
snlnamesinl haiz Çakmakçılar Cnferl:;c hıın 22/25, 3/4 numuıada trikot0 } 

cı Hafız Znde Bedri Zahit ve sürckfısına: 
Fabılknmızın 927, 931 yılı imnHhtn:ı s:ır!cdllmek lizcre gumruk ve :ııt 

resimlerden muafcn gcçırilen mlktnrlardnn fabrikanız tarafından i{;Jcn Jcıı· 
lerın tcnz"ılinden sonra b:ıkly~ye ait resim ve vergilerin tahsili tktisnl v~·· 
.k tinden bildirilmiştir. 

Bu ınu:ıf mevaddan 25C2 kilo 460 l{ram su ı ıpck ipliği ne 571 
mr eıi iplı 'lne ıt tah. { ık c ti il<.> re: im ve vergıl rin tutım bt ıu r 
168 5 li n 05 ku uşur. 1723 ;ılı ı ı;n hıJkrnıl<' 30 gun zarfmda \'C 

l.'C y;ıt t ru 1 c-m 1 k.munu hu ti , le ine g 1 c 1" 
d k n ol ı k l.ıı-rc 115 oLnur (P •J. ı 


