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GÜNDEı.İK siY .ıı.sl ™ GAZETESi 

i Cihan harbinde lngüteredekilıeyetimiz 

ktttakı mOsefles sefirleri Babıali nezdinde te&tr 
yapmağa çalışıyorlardı. 3 · Ağustosta, Fransız, 
lngiliz ve Rus sefirleri sadrazamı görerek blta· 
raflığa riayet ettiğimiz takdirde, harpten sonra 
rnOlki galibiyetimizin muhafazasını tekeffül ede-

ürk gazetecileri dün Folkestone ve Canterbury'yi gez
diler, tarihi büyük kilise etrafında ki tahribatı sıördüler 

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

Başmuharririmiz : " lngilizler buton dünyaya bu ihtilAfı karşılıyacak vaziyette 
olduklarını göstermiş ve isbat etmişlerdir. Girişilen büyük dünya mücadelesinde 

Adalet ve hürriyet davasuun kazanılacagından emin bulunuyoruz,, dedi 
ceklerine dair beyanatta bulundular 

YAZAN: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

Londra, 5 (A..A..) - Türk ga- tının geçırcliği imtihan hakkın· 
zetecileri dün İngiliz cephesi oıe- da b:r fikir edinmiş olurduk. 
birleri ismi verilen şehirlerden 
ikisini Folkestone ile Canterbu- Gazdcciler, Canterbury'cle 
ry'i ziyaret etmişlerdir. Şark büyük kilisenin etrafında ki tah
sahi!inde b.ıska bir şehir de zi- rib_atı görerek mütee5su olmıış· 

7 [*J !ar ve i<:l eriııden biri bıwun "biı-yarut edilmiştir. Gazeteciler ilk 

V alinın müştereken tayini j ~ şekle göre tayini meslek ey. defa olarak hava müdafaa ıl.let· tün iusanl.:ğın mUşterek mıra
prens:pinı Babıfili ka- !emek üzere b'.taraflığımızı s:ıt· !erin.in srnlerini işitmi~lerdir. sı" olduğunu söylcm.ııw. Baska 
bul etmemı~u. mağa hazırlanmalıyız. İtiliil Türk gau>tecUerinden biri bir gazeteci de ~unları söyle-

1-Ialıl Bev rtomruıya.da, Ro- zümresine mensup devletlerden Britano\•a ajansının mümessili- nili;tir: 

eğileceğini sananlar pek çok al
danmışlardır. 

Ziyaretçıler Folkeı;tone'de bu 
mutıarcbe esnasında Pes - de -
Caıa:~·ııin bır sahilinden diğeri
ne atılmış olan ilk merminin hu
sule getırdiği hasarları görm~~ 
krdir. Douvres şatosunu, Fran= sahilıni döven uzun menzilli 
toplan dıı güren gazeteciler ka
yalıkların içine kazılmış olan 
derir. sığınaklara. inmişlerdir. 
Burada binlerce kişi hava teh· 

(Sonu Sa. 3 Sü, 1 de) 

nıe· l r ·n ı..at'i sıırett, bitaraf- Adalar meselesinin bize muva- ne şunları söylemiştir: 1 Bu manzara b ir vahşet flkn 
lıklarını t"mıne çalış1caktı ve fık surette halliyle Dedeağa~ Düşman tayyarelerinin akın- telkin e<I;ycır. Fakat hız böyle 
bu bitaraflık Uulı;arlaı'.a anlaş- cihet;nde tashihi hudut istihsal la.rından birine şahit olmak is· ı düşünüyoruz kı bu suretle ha
nıaya esas teşkH edecekti. Diğ~r 

1 

eylemek iızere ihtiyat ile mükil.· terdtk. Bu suretle İngil~ mille- reket etmekle İngiliz milletinin 
taraftan. Besarabya Romanya- lemata başlamalıyız." ı---------------------------------------

İDARE YERİ •• 

N uruoımıa.nlye: N o. 17 

Telgraf: Yeni Sabah İstıuılıul 

Telefon : 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 

ütün Mekteplilere 
• 

Kitapları bedava vermeliyiz 
• 

Askere silah ne ise mektepliye de kttap ve kağı1 
o dur. Askere silahını devlet veriyor. Neye mek· 

tepliye de kitap ve kağıdını devlet vermesin? 

Yazan: SUPHİ NURi iLERİ 

M emlekefunizde tılı: tane k:l,. 
ğıt fabrikası var ve o da. 

istihlıi.kimizin yarısını bile k 
ınin edemiyor. Sulh zaınar.ında 
hariçten istediğimiz karlar ka
ğıt satın alabiliyorduk. Bugün 
ise böyle bir imkıi.nımız pek de 
yoktur. Çünkü hem döviz b'11-
mak ve hem de naltiı vasıtası 
aramak lfı.zım. 

Memlekette stok halinde ııu 
veya bu tiiccann elinde ne mik
tar kağıdın mevcut o!d·.ığunıı 
bilmiyoruz. Rükfımetin de bu 
miktarı tamamiy le bildiği ne ka
ni değiliz. Çünkü saltlı ve kaçak 

neşriyatt pek azaldı. 
Hiç okullarda okurlara bu se

ne nereden bulup k ;.'1t ve def· 
ter verebileceğimizi düıoündüt 
mü? Bunu hem Maarü ve hem 
de çoculr baba ve a.nahı·ı düı;ün
nıeğe bU'1Lldılar. 

Bir tarafa mevcut kağıt mik
tarını yazalım. Öbilr tarafa da 
mevcut talebe miktar:.\ İP, hQ 
talebenin bir senede ne kadar 
kağıt sarfetmesi ;cabettiğinl 
kaydedelim. 

Acaba iki yekun biı birını tu· 
tuyor mu? Hiç zaımetrrıiy•ıruz. 
Yani kağ:t az, ihtiyaç ~ok. 

Ya n Sırbistandan mühim bır 6 Ağustosta, Sadrazam Sayid 
kı.ı;ı-., arazi Bulgaristana, Trak- Halim Paşa, Cavide itilafı mü- ı 1 
Ya bıze ait olmak şartiyle itilafı 1 selles sefirleriyle kapitülii.syon· R LJ SY A 1 DA 
ıııü..elles devletlerine Jıarşı bir !arın ılgası vesaır meseleler 
itt fak nıuahcdcruur.esi yapıl- hakkında görüşmek ve bir net; . 1---- ----

BREMEN'E AFRIKA'DA Bugün k§.ğılsızlıktan dolayı 1 1 
mallar da bulunabilir. 

1
____ _ __ _. gazeteler, mecmualar ihtiyaçtan 

Bu, bir hakikattir. il· nci btJ 
hakikat daha Yar. O d& ~udun 
Mevcut kc.ğıili bari Ye• ih ucu. 
liyle alakadar çocukl•ra m'ifa. 

mağa çalışılacaktı. Her halde o eeye varmağa çalı.~mak vazife. Alman kuvvetleri 
!'Ünkü ıctimada Bulgnlar yürü- sini tevdi etti. 99 ncu h~va hücumu Batı çölünde 
ıniye~ck olurlarsa biz!m ele ka- 0 ak~am Cavid İngiliz sefiri-
tiyeu harlıe karı,manıamıza ka- le görüştü. Sefir ahval hakkııı-
rar ver;lınişti. da !ıeJbm idi. !ngillereye ısmar-
Diğer tarafta, ittifakı mü,el . 

les sefirleri Babıalı nçdinde lamış old'1ğumuz gem'1erimiııın 
verilmemesine sefir esef edi les.r yapmağa çalışı\ c,rlardı. 

3 Aı ustosta. F'ransız, b;:(fü ve ynr, fakat dridnot itibariyle A:. 
n.us se!jr!eri sa~raza!lU gö .. crek ~ mar,yaya p.:k a.z ÜGtünlüklcti 
bttaraflığa riayet ettiğ;r.,:z lak-1 oldu;::undan ~olayı bbizi~ gemhilr 
di d h t ··ık' t _ J'lmızı tulmaga mee unyet ıs-

ın r c, arp en sonhraf m•ı. 1 ta settiklerini ilave eyliyordu. Se
amıye:.unzın mu a azasını e-ı f. el ld k" k ff" ı ed ' ı d b ır, ea ıazama yapmış c; u ı.ı.. 

e u ece .. erım:• aıı·. cya- rı şifahi beyanatın metnini Ca· 
nat~-ı bulu!ı~ular. Bu, a~oec.: ~ı - . v;de o'mdu. Cavid bu mct~h 
~alıı b.r temmattan . b;ıret oldu- gayri kafi oldıığunu anlattı . 
gu halde sadrazamı <;ok tatrrın . . . 
et · t. " .. a· Sa ·d H ı· P· Turkcycnın asıl korkusu Rusya 

mm ı. .,ım ı ' vı a ım <>· ı d ld • .h ti R 
ıııı harbe i-tırak fiknnd.en kat ı- Ta_n .. 0 uguhticı e e t kudsy:ınduı 

urK.yeyc c:umu a ınn " 
;er uzaklaşmı~ı... Hal'l Bey, tngilızkrin bizi müscllilhan mü
mzalamış old'.lpımuz muaJı:~e- dafaayı taahh'it eylemclcri•w 
ıı~m bızt Rusyaya hn!'J' ıl'ln 1. ·· tc-·' · S r· be t •• b b kt • t··k . <\Zum gos 'r\u. e ır, yana .... merc ınec ur ırs ıgı ı rın· w ... 

lle idı. Hatta sad•aı.am Alman· taı~ maksat bu oJdUb'tlTIU. ıla,w 
y ıle 1ttıfak muahffi ·naıııesi e,tı. Harı~·ıye Nazırı . Sır Ed. 
nın .stJı:baJ· ıçın yapıldıgını ıJ- ward G~.ey de~ gelm bır telgn. 
dıa ediyordu. o @nlenı,, hti.ki.-ı fı .. da gostcrd.. Bunda, harbı 
ınet ba~ınrlakikr de mahut fikir muteakıp a~doluııacak s.~lh nııı
ve k naat Cnt~dın "'.! satırları.. ahcde~amc•ıne . tamamıı ~ul
da hulbsa ed,Jm ştır: kiyemızı: dwr bır. mad<le ılave 

"W ıngenht"m'in bızi aldat- olunac~gı bıldırı!ıyordu. Cavıd. 
ınış nlclıı; 11. ııanı harbin b•zci~n umumı muahedenamelcrdekı 
ır ·iend i . bin~cr•alnvh muahc. mutan tap m.addeler't; ~anasını 
d~nam( ahkamına riayet<' m<:~ t ldı;;1:ı'ı.z ı~ın hu"us;. bır. mua· 
bur c.Jma.dığımız mübahasclerir. hedeyı tercı.h. edecegımızı soy
nakaratını teşkil edıvor." ledı. Churchıll den. Envere hıta. 

Pano ı-efin Refet· Paşa, çek- ben gelnııı; ola.~ bır .telgrafı da 
tığı bir telgrafta su mütalearla scfır, Cav.?e 1gosteı:dı ve Goebe
bıılunuwırdu ru~. san.cagıy.e murı:ttebatıııın 

"Bıİlga.ı i~tan!... müştereken degıştırılmcsı n.'ef'.elesınde ısr'" 
bir haraketi taarru;;;ye)e kalk.- cttı. _Go~ben, buyuk bır kuvvet. 
ı;arak İngilız V< Fransa ve Rus- oldugıı ıçııı Alınanların ~u. vaı; .. 
Yanın her rnkit mümkün ve ze ta ıle bıze he_r ıs.ted!ld~rı~ı yap. 
hı! olan ıecaviızlerıne k<:ndim,zi tırabılectklerını ılerı sürdu. 
lnJruz kıJınağı ıneınle'<etin,iz (Devanı edecek) 
için bır telakel:ı iı.zıme add~de · Hü!lıoyin Ca.lıid YALCIN 
nm. Şiındil•k tekmıl knrnıd• ılc • 
bitaraf kaiaıak derh.I uhudu (") Bıı11daıı evueUei yazılar 
iit l w g-ümrük c! hctincleıı j 1, 2, 3, 4, 5 Eyliı1 tadhli niisha. 
tenı.C mcnafı ıle harben alaca lo.rınıwhı.dır. 

Dün Stalingrad'ın batı 
mahallelerine girdiler 

Şehir dolayfarrndaki savaş 
lar vahim bir hal aldı 

. 
Yine doklardan bir 
kısmı tahrip edildi 
Londra, 5 (Radyo - S. 19, 

Çarpışmalar bGtOn cep
heye sirayet etti 

45) - Hava Nezaretinin bir T b k ı· 'd 

1 

tebliğinde bildirildiğine gôre o ru ımanı yem en 
bombardıman tayyare)('rin- hava taarruzuna ugv radı 
den mürekkep mühim bır 

Viş~ 5 (A.A.) - Alman kuv- , teşkil Bremen limanına !l'J- Lcıı:ıdra, 5 (A.A.J - Batı çölüıı-
vetleri Stalingıad'ııı batı mahal. : uncu akınlarını yapmışlardır. de çıu;m;mal:ı.r bütün cepheye 
lelerine girmiş bulunuyorhr. Bilhassa doklar üzerine bır sirayM; etmıştir. Müttefikler bü-
Şelırin şimalinde Ve cenubunda çok bombalar atılnm< ve tün cephe boyunc.ı düşmaıı la 
şiddctlı çarışmala.r devam et- büyük yangınlar çılrnrılnııs- muharebeye tutuşmuşlardır. 
mekledir. tır. Bremcn'de, A!mJnyanın Mihver kuvvetleri ~ekildikler: 

Bir Londra haberi, burada ce· büyük deniz tezgA.lıları ve sahada .birçok tank ve motörlti 
reyan etmekte olan muharebe- birçok harp sanayiı fabrikn- nakliyatı bırn.kıruşlardır. Buu-
leri tarihin kaydetme<liği şid- lan vardır. Ve mühim bır şi- !ar İngiliz kuvvetleri tarafından 
dntli muluıl'ebcler diye tasvu mond.fer iltisal< nokt:!Sluır. tııhnp edilmiştir. 
etmektedir. ' Doklard;ın bir kırunı narıı.p Ameril an t...nk kıtaatmın b : 

Sta!ingradın şimalinde Volga. olmuştur. mııhnrebelere ıştırak ett;ği şin1-
nehnne ulaŞinı.'.} ·olan Alman . dl ıfı;a edilmcktodır. 
kuwetleri nehirde 3 Rus topçe- ------------ 'Diı!i(ın Mih•er ı;~.,.klan 
keri ile 6 mavnayı batırmışlar- PEŞTE Londra, 5 (A.A.J - Çulde, 
dır. ş.11.ldt:tli hava mulıarcbderi de· 

Novorossiskin ~al batısm- vaın etmektedir. Perşembe gü-
da birkac nokta Alınanlarm eli- lık defa olarak hava nıi en aşağı 61lihver uçağı · tab-
ne geçmiŞtir. rip edilmıştır. Evvelki gece mu-

\Rıll'; Tebliği hücumuna uğradı harebe sahası üzerinde uçakla-
Moskova, 5 (A.A.) - Sovyet - - -•--- nmız düşman tank topluluklıt-

tebliği ekinde Stalingradın do· nna taarruz etmişlerdir. Tolı-
ğu şimalinde bir Sovyet bir!iğ.- Bir kilise harap oldu, nık şehri de taarruza. uğramış. 
nin Alınan müdafaa hatlarına tır. 
girdiği bildirilmektedir. tki gün. bazı evler zarar gördü tw.yan Tebliği 
denberi kanlı bır muharebe ce· Roma, 5 (A.A. ı - İtalyan 
reyan ediyor. Almanlar tank- Budapeşte, 5 (A.A.J - nu orduları umumi karargfilıının 
!arla ve piyade ile mütemadi hü- gece Buı.lapeştede iki saat süren 851 numaralı tebliği: 
cuınlar yapmakta ve ağır kayıp· bir hava tehlikesi işaredti veril- Mısır cephesındeki hattıınmn 
!ara. uğramaktadırlar. Tebliğ n nıiştir. Bu sabah neşre ilen bir cenup ke5iminde dün tankların 
ekinde ilıi.ve edildiğine göre, resmi t~:bliğde dokğul ~imaı~;n himayesinde harekete geçen 
Novorosisltln batı şimalinrle gelen duşman u~a arının ma- düşman piyade birliklerine kar
müdafaa harekketlerinde bulun- car topraklan üzerinde uçarak şı bir muharebe yapılmıştır. 
muşlardır. Moskova eephesinie şimali Macaristan havalısine ve Düşman ağır kayıplara uğra
Sovyet pilotları müdafaa hare- llıükümet merkezi civarına bır- nuş ve birkaç yüz esir vermış. 
ketleri yapmışlardır. Keza Mos kaç bomba attıkları tasrih edi- tir. Bunla.nn arasında. sekizinci 
kova cephesinde Sovyet pilotla· liyor. Düşman tayyarecilerın;n Yeni Zelanda tugayına kuman
rı yerele takriben 80 uçak tahrip nişan aldıkları ilk hedeflerden da. t:den general vardır. 
etınl.şlerdir. biri Budapeştedeki Varosnaior 

lise · · B · kil· b Amerilaan ha..-ırlıkUl.rı Voroııej'de Sa,·aşlar ki · sıdir. ıı yenı ışe ır 
e Devam Edirnr bomba ile tahrip edilmiştir. Yal · Vaşington, 5 (A.A.) - Ort~ 

F b • Moskova, 5 (A.A.) _ Alman- nız ü~erinde. haç. bulunan ~an ııark Amerikan orduları umu u o mevsımıne !arın Don nehri batı kl},sındn kulesı oldugu gıbı kalmıştır., mi kal'argiilıının bildirdiğine 
kaybettikleri önemli mevzileı·i Kişpest'e. b~mbalar hafff ha.sar: göre, şimdi batı çölünde yapıl • 1 • • geri Almak için Voronej cenu- !ar vermıştır. Bırkaç amele evı makta olan muharebeye işti_ 

merasını e gırıyoruz ==~(S~on~u S~a.~3 ~Su.~3 ~t•)~\~zarar=~gö~nn~üşt~tir~. =====~(So~nu~6"~, 8~SU~. 6~da~) 

daha az basıyorlar, b 0 1e k.tap (Sonu Sa. 3 Slı 6 diil 

Şükrü Saracoğlu, Trabzonda caddeleri 
doludurau halk tarafından 

t ez ahürlerle 
Gümüşhane 5 (A.A.) - Bas

vekiliıniz ve sayın eşleri, ıl 'in 
sabah saat 9 da beraberlerinde
ki zevatla Aıı!<aledcn Trabzor•a 
harekct etmi,lerdir. Başvckil:
miz Aşkale - Trabzon yolu üze· 
rinde bulunan biilün köyler h~.1-
kı tarafından sevgi tezabürle· 
riyle karı;ılanmış \•e bu köyl~r-

• 

karşıland J 
d~ teYakkuf ederek kö~·lükrle 
ihtiyı.çları ve dilekleri hakkın.. 
da konuşmuşlurdır. 

Başvekilim:Z, saat 11 de Bay
burta gelmişlerdir. Bir kıta as. 
ktr, mektepliler, futbokular ve 
~chir mey::lanını dolduran bin· 
!erce Bayburtlu tarafından kar-

(Sonu Sa, 3 S~. 1 do) 

inhisarlar ekili -Raif Karadeniz, çay ve kahve satışlarını n 
yeni şekilde yapı!mas:nın bir ay sonra 

mümkün olabileceğini söylüyor 
Bir miiddettenberi şehrimi·;- !ar tesbit edilmi~tir. Bir t:.

de tetkiklerde bulunan Gümrük raftan da muayene '<' lt .]im a· 
ve İnhisarlar Vekili Rafet Ka· 

1 hnmalarına ba l:ı'1mıştır. ~·lii~
radeniz dün dabah İnhisar:ar külıi.t bilhassa her eldeki rayla· 
Umum Müdürlüğünde me~ı~ul nn ~evilc rrne Ye n1cn~clcr ne 
olmuş ve bir muharrir~mize .~u J göıe de~-Şen n:.:-liyet fiyatlar.· 
beyanatta bulunmuştur: nın hakikisini bulmak, verilecek 

'1nhisıırlann kahve ve ~ayı bedeli tesbit etn!ek ve ekser' ya 
işleri zahiren biraz yavaş, fakat ç_ay olmıyan otlarla karu tırıl
hakikatte mümkün olan sür'at mış ç.ıylaıı ayırabilmekteo .ıerı 
ve intizamla yürümektedir. gelmiştir . 

İlk mesele mevcut kahve ve ı Buna ra!tmen b~lıyan mua. 
çayların muayene ve satın alm" yene ve teslim alma ı!jleı i ıkn,aJ 
işi idi. Verilen beyanname aıle· edilmek iızcredir. 
di 6 bini mütecavizdir. İkinci mesele, l!JU mali rı j>a-

Şimdiye kadar bunların hep ketle}ip inhisar malı olar:Jı 
si birer elden geçırilmiş, stok- (Sonu Sa. 3 Sü. 1 del 

Mi hv erc ile r k o nfer ans ı 

15 ylulde toplanıyor --· 
-----• Piyasad" korkuluk ve korkusuz! Transilvanya hakkında Vıyana'da verilen karar la<-

t.~ki milli futbolcularımızı d a bugü n 
Fener stadında göreceğiz 

::--1 Yeni futbol mevsiminin açı 
~-15llm:=::m:m•m .... 1 1 lış töreni bugün Fenert>ahçe 

Al 1 1. d 8tadında yapılacaktır. 
man arın 8 in en Ajanlık tarafından bu yıl da 

• zengin bir program hazırlan_ 

3 
defa nasıl mıştır. Bu itibarla yeni mevsi 

me parlak bir şekilde girilecek 

.ı:urtuldum ? tir. 
K!üplerin geçit resmini mü_ 

ist:ın bullu bir 
günüllünün 

mefak lı hat ı ralar ı 

istanbullu bir Yunan ai
lesinin çocugu olup İtal
yanlaruı Yunan.sta.na hü
cumu üzerine 940 yılı 
lkı : ncitesrininin 26 cı @
nü Yunan ordusuna ilti
hak eden acar İstanbul 
çocuğu başından geçen-

teakip kuvvetli elemanlardarı 
müteşekkil iki muhtelit karşı_ 
!aşacak ve bunu memleket ful_ 
bolünün en yük.ek mertebesin_ 
de yer almış ve senelerce milli 
takorumuzu göğsünde ~ımış 
eski milli futbolculardan teşkil 
edilecek iki takımın müsaba. 
kası takip edecektir. 

Bugilnkti saha hasılatı ımer. 
h um İstanbul bölgesi başkanı 
Fethi b U'1aran ile federasyon 
reisi Sedat Rızanın kabirleri_ 
nin yaptırılmasına tahsis edil. 

leri anlatıyor. miştir. Bölgenin bu kadirşinas ı 

Bu, hazin olıluğu kadar 
ınenıkh "" tıeye,·anlı ouı
caaları birtmç gi.ne 

liaOar t.cfrlknJa 
ha~Jı~··· .. . 7. . 

lığı spor efkanumumiyesi ta_ ~ 
rafı·Hlan alaka ile karşılanmak_ ~~ ~~ 
tadır. ~~ ' \ı Fıılbol A jat •ıqı.ula.;ı .\ •, ~\ 

Aşağıda isiml~ri yazılı oyun_! \~::~~:=~=..,~· ;;-.-~_._..;~.;.--~~~;..~::ı;.;:;:;._.iİİlll••••••••• euların bugün sa-ı.t 14 de Fenerl i 
(Son u: Sa, '4 , S il. 3 le) 

Vureu !1cu Ah sunu da b!r s:tvsarn ! . . 

rın k ısmen deği ştiri leceğ! söyleniyor 
Cenewe, 5 (A.A. ) - Umu- bildiriliyor. Bu konferans, 30 

miyet ıtibariyle iyi maliimat a- ağustos 1940 tarihiııde Trans;l
lan mahfillerde, bir Alman - t: vanya ha klanda Vıyanada ver;
talyan - Macar - Romen konf~- len kararları .kısmen tadil için 
ransırun 15 eylülde topl:rnıı.cagı toplanacaktır. 

SABAHTAN SABAHA 
~~ 

Deniz hakimiyeti -Almanlar tarafında işgal edHen 
memleketlerin l\-'1üttefik leri 

elindeki filoları nedir? 

Alınanyanın karalara bakım 
olmamna, büyük zafer le

rine rağmen bir. türlü harbi so
na erdirememesı yıne denızler
de sözü geçmemesine dayanı
yor. Denizler bu sefer de karşı 
tarafın elindedİr. Almanya bu
nun önüne geçmek ve hilkinıi
yeti lnyilizlerle Amerikalılıı'rdnn 
almak için hava h;icumlamll 
baş vurdu. Hele J'tponva111ıı 

kendi tarafına k,.tılmr."ııı lanı 
sonra bu üıuıc4 artım~u. ffö
yük. l neil-,. v• Ameı- ka lıaı p 

gemileri battı ve Fakatlardı. 
Bunun neticesi olarak Akdeniz
de mühim bir sarsıntı oldu. He
le Pasifığin bir tarafından MÜL· 
tefikler geri çek;L'llcğe mecbur 
kaldı l ar. Fakat gürülüyor ki 
gün geçtikçe Müttefikler "•ki 
kudrctlerıni iktisap ~trrıektP•lir
ler. Sa lomon arla!~. ının Alt' ı ı
ka i~ga!inc gt•çnıc.s'. \"eni Gin • 
de .faponl.ırın fen:ı ,~ , vek düş 
n1eı "'r 1.lı hli. 11 _. f't n'., ~ n3 
~ lüttcf;rih: el:ııe hC "...ii; ı't tle. 
}.ll!]ı·. Akdc·ıızın b. MC.:.L' d ın D· 

(St.nıS 2.S..ı. J,:l 
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Yazan1 
M. Zekt Ko:'g11nal 

No.27 
Dalıa evvel, mağnramn bir ~ 
~ t;anzİin eQCrek oto.ruJ.acak 
yatıhp .kalkılacak bir yer ha~ 
ne getirmek icabcdiyordu. Bu 
k6..<'.e, onlara ev, yahut oda n,.. 
Eif .:?Sı görecekti. Ebfillınritin 
getirdiği dört sandık do
lusu yıyccck, içecek ~ yaka.. 
ca.k maddclC'!'i dört kişiye bile 
lifi gelecek mlkt:ırda. idi Bu 
cihetten .kntfyen zorluk çekmJ.. 
iV klerdi. 

İki kar . :zil:n . doldtmm 
~ oncmli mesele, helA mesclesi 
idi. Koca mağaranın içinde he
lig · kul! nılmağu elvel'i§li hiç 
bir yer yoktu. .Mağaranın her 
hangi bir yerini knzat'ak beli\ya 
benzer bir çukur meydana ge
tirmek de mümkün dcgildL Çiliı
kü zemın toprak olm yıp en u. 
f ağı iki metrıe kare olan büyük 
büyük taşlardan ibaretti. 

Bu taşlardan h rhan<n lı ri
sini kaldırmak şöyle dursun, ye
rinden oynat:m!lk bı1e imkansız... 
dı. D san çıkmak ihtiyacını his-
set er zaman mecburen ma-
ğar ır köşesine gi.dec ltler
d . u, ıkı mhetten muvafık de
ğildi: Bır, sıhhat b::dmmndan: 
1ki mağaranın kudsıyeti bakı
mınd n.w 

.. • hat bakınıınd111 muvnf tk 
de;:ildi, çunkü Jlınbıı:ra, piel;k 
çoğ ldıkça, pek fe:ruı., adeta rze
hirl y ci bir koku ile dal caktı. 
Mağaranın kuds yet.ı b mum
dan muvafık d ğildı, cünkü ma-
ğur a an ıl hiye:den ba"ıst! 
den m ıtaplür vardı. 
Böy e an i bır :n 

nlc 

rıse l ı. 

- B r k ... ı bu 
buldum! 

fu"bill ıans, bu1 r " r ıl: 

SA 

D • 
nız 

- Baş tarafı 1 c de -

KRALI 

Nakll ve 
)ktıtı .. hakk1 mahfuzdur 

,Al'lmsı V!U) 

ista b 1 Umu i ec 1 , 

Aza iıntihabı rey c h: elan 
seçici e in listesi hazır anıyor. Uiyarıbakır, Paşabz:hç 

fabrika rına kazanlar 
ilave ed: iyor 

:; klltt.phane - Çeki şı h[lyDl<lüg nde elmat: - Bllyuk tı9 
- Molyer n adapteler - Ölmez tipler - Çağatoıy ICl~ 

Lehgtıt 0&-na i - ' ~n m g bı adam a!ire.mediml" - Entari ve k,.. 
fca - Pai;ıı evde yok! - Mürebbiye HOoeyln RahmPntn {MOrebtıiytl 

İstanbul Umumi Meclisi aza.. şehrimize gönderilmii ~ 
bğı .içm ynpılncak seç~erde tu. 

sindeki Dehr Ef n!IJ ve Ahmet Vefık Paın - .Kanb r Arnca - Ai 
Pap - k HAmld - Re§lt ya mutm!:Jbet - ikinci Af 

reylerini kullan:!cak · cilerin :SU de;ıred.e şehir cliEı '-
listeleri salı günii asılaC'aktır. zalarının 12 kadar fazlala.~acs.. 

dUlhamlt ve Karadaij prenal - Benim bahçıvanlarla işim yoıd 
Şovkebrieab ınıf Baı bel!m d rn 1ctlr - Çılcmaz cokak - (Tar ld 

Bu listeler 15 ~ıh askıda ıknl ğı uım;ı ır. 
dıktan sonra azalık için parti Evvelce ekmek karnesi b?\'_ 

So:ı aylar zarfında yurdu_ 
mm.da nı.kı istilı1Iı.ki artmıştır. 
Yciu!ı ttrnana kadar 7 mı.ıyon 
litreyi aşmıyau .it:tihla.k, 9 mil_ 
y.an:ı çı krmştu:. 

in nCV y;ıtı - Galip Cfcndiy 

mı.nızctieri ili:ı ed· ecektir. xiahna göre clıir nüf snnun • Viliiyet ve parti ista.tis•i.k u_ teci>iti istenmiŞSe d e bu_ 
mum nıudürlügunaen v. ... yet nun doğrn bir hareket olma.d1.. 
nüfusunun nahiyelere göre bil ğı gorülm- ur. 
dirilmesini istemietir. Bu ista... Parti ve Belediye b.azırlıkl& 

Bu itı'barla inhisarlar idare.. 
si ihtiyacı önlemek m'lks:ıd'le 
yeni tedbirler almış ve unü_ 
müz.deki sene istihsalli.tın 10 
mily~ litre çıknrılmn.31 . İ1l 

Diyarbakır fabrikalarile Pasa_ 
t oe fahri ar lı:azanl r 
ilave etL...-meğe ba">la:mırtır. 

üsteşriklerin ilminin 
~Ounn. · ret malt. 

tistik çarşamba gününe kadar rına devam etmekt:edir. 
e: 

- D~ kütüphane! 
Dedikleri ve Tan?..imat rica. 

linden Fu:ıt Pa~an·n a: 

Şehir 
yeti~ 

t r 
Y-es' ·öydc!d .k" esiz ço_ 

cultlan himaye yu du i ye_ 
ni bir tal mat.name yapılması. 
.na Ye Yurdun genisletilerek 
daha faydalı bir hale getirilme 
sine karar verilıni tir . 

Belediye reis muavini Rifat 
Y-enal rnüteh s s bir doJ...-torJa 

·malar'lna 
ye i bir 
~~yo• 

birlikte bu yurtta t.etkikl.rr 
yapmış ve yurt mütlliründen 
Şehir Mecfüü ilk içtimalanna 
yetı timi k için hazır1ana.cak 
ta.imatnam ... de ;ne gibi madde_ 
ler bu Ulldurulmasmı istediğini 
sormuştur. 

V: rilen malumata göre, Ort.n 
.köyde -r..qnhnn.sı dü ünille:ı dü 
klin çocuklcr yurdunun şimdi. 
lik tehir edi mesi, Yeşilköyde 
ki yurdun tevsiine ihtiyaç goe 
ter.mi~. 

.................... ~ Vimsesiz çocııklan 
şurada bur!ı a karamela vcsıü_ 
re şeyl~ satmak bahancsile yap 

a.-:ı ., 'kten ve bazı de_ 
. elerle dilşilp kalkmaktan 
kurtarma ıçin talimatnameye 
yeni ve mühim hf;kUmler ko_ 
ınula ktır. 

Bir r k <' cclrlar da bu yurt 
ta ısb!ı ililikten so rn yatı. 
lı ilh ~:u a " derllecek. 
sonra orta ~ tahsili yerine 
b' k sahibi -0lmclan L 
cin id'a'n hazı.rlıltlar yapı_ 
lacak rr. 

if Ve.!:fileti de hu yarda 
-~LZLU~~ ve veklilet kadro e 

·· t doktorlar 

lztan' :ıl memurları koope_ 
ra · · stn.tü il İktısat Ve_ 
kaletı tarafından tasdik edl1_ 
miş ve şehrımize göndcrilnü§_ 
tir. 

Talim tn me etmfmda :adi_ 
- "rclcr y pm k 'tVe esaslı 
surette C'.alı malara başlamak., 
te i ere gıri çin bir 
i ::; ne k.ıuar b1r toplanb ')a... 

Ayrıca İzı::ıirde bir soma fab 
rikası açılr.ıaktadır. 

D. -er taraftan kışın bir :ıra.. 
!.ık istihsalatı a.zaltılan bira 
bir ay evvel artt:ınlmıştı. lnhi. 
sarlar idaresi görülen umınnl 
:ra -bet üzerine önümüzdeki se _ 
ne :igersinde 1stih '1.tı arttır_ 
mak üzere veni tedhtrler alınış 
bulunmaktadır. 

Gerek An.kara, gerekse !s_ 
tı. bul bira f&brikaları ünümüz 
d ti EE!."'le b.,,"lll n.n itibaren 
ta r.andll!ı~ c;alıBn.caktlr. 

• 
erı 

Devam ea·~;,or. Dün sekiz 
y.er.de Kongrelere 

devam edildi 
Dün sekiz yerde Parti Ocak 

kongrelerine devam edilmiştir. 
&tat 19 da Şileye bağlı Ah_ 
metli, Meşrutiyet, Kızılca, Çn. 
iaklı, KareJtlraz, ~aca ve Os 
mn.nköy ocak kongreleri ile 'Os_ 
luida.r.ı:n ''lnkililp .. ocak lro~re
si .saat 21 de yapılmrntır. 

Buıtiin ~ 7 ocak kongresi ya. 
pılacak ve yeni ocak idare he_ 
yctleri seçilecektir. 
----~--o.nı.c---~--

SerbeSt dövizlB ihracına 
müsaade e "!e maddaler 

Tica..---et V-ekf 'eti reytin yağı, 
prına ., ğı, fil.tik, palamut hü_ 
~ pan::uk döküntilsii. kü 
• baş hayt": derileri, keten, 

kendir, haşhaş, ayçiçeği, su 
snm ve yer t!ğ:ı gibi yağlı 
toht:mlann ve ya faG".ılyesi _ 
nin serbest dödzle de ihracına 
müsaade etmiştir. 

Y ahıız ihracat yapan hc.r ta. 
cir, 'tnabnı ihraç etmeden ön_ 
c Ticaret VekA etine müra_ 
caatla bu gibi m lar ihraç e.. 
deceğhıi bildir cektir. 

Asılsız ber 
pı r. Dün" b ·ı:r ......._..... tuz irlhisar i 
"u~tif için Makulyan fı<WA.-""' 

inı:ıunda bir ırat hazır1a:mn'§ darcsinlıı Kmnmpaşa şubesinde 

- Çi: 1 • ta ı bi"" ·· ı·· ·· e 
bir elmas. Fakat ne kılpe ola_ 
bilir, ne de yüzük taşı! 

Diye tarif ettığı Ahmet 'Ve_ 
fik P.a a, Tanzmınt devrinin 
or.Jinnl şahsiyetlerindendir. 

Alımet Yefık 'Paşa, valil'k. 
lerde, nazırlıkta, Paris sefare. 
tinde bulıındıı. Mcm]n.lrnte f •y 
dalı ·~ .gurdü. F.akut hiç bir 
.zama .sandalye ve ldiliıb kap_ 
malt ihtirasına kapılmadı. İk_ 
tidar m._ kiln.in cazıbesilc yn_ 
nın kav x.lma.dı. !limle, fenle, 

bir suiistimal yapıldığını, talı _ 
tır. lu1ro.t i,Gin deooların mübürlen_ rin: 
tur. Bunların bit- .kısmı ceza eliğini bu yüzden de piyasa.da - K ı °'acı g bi doğru ! 
C\. e t berrıı edilmi tir.. tuz darlığı zuhur ettiğini yaz e Dedıkleri inRanlardandı. 

Ceza ·.i:ldcn aynlır.ken Hik. .mıstı. Dün bu huınısta yaptığı _ O, kend" ı · ·n - kimscyr 
met <hat maıhkllmlara bir şi_ mız tahkikata .nazaran mağaza_ benzem ·~ini anlatmak kay 
i...Uyetl ri olup olmadığını sor_ la.r.ın mühürlenmesi bir sniisti _ gu. ·ıe - u ·, il flÖylcm· tir: 
~ ve olanları· alilca ile dm. mruden değil, mevcut stoku he_ - Benım gibi adam göreme 
leruimir. Bilahare hnpiııanede saplamak maksadile yapıhruş ve dim ! 
b ım.ı1ll1§ veya snlrnlur'ken !YIL- müfetti§ hwmrıle satışlar da Sevmediği adamlara bir ta_ 
lmbmm · filılarda:n müte~- muntazaman yapılmaktadır. Bir h:ı.mmülii olınnd ~ı icin, bu g:. 
kil .kol "yanlar alaka ile tet_ tw: dar1'ğı mevzu.uba.hs değil _ b" d · 1:e!'ll ve 

e 
i 

a. 

' 

kik ıedilmi tir. dir. muarn le eder, ka h 
,..----------------~·---------·-----=----------2 ______________________________ ,__ _________ ,ı ____ ~--~ 

==R· A R 1 ~ l ~o~~~il:nb, ~- ı:u -- iNT E 
du. Fakat bu kayalığın öbür ta. 
raftaki kadar sık olmadığı tah. 
min olunab"lirdi. Ondan sonra 
yine Hind ıı.hralarından biri, 
daha ri le, l'!öyle üç dört mil 
kada:r 1• bir knrart:ı, bil _ 
yük ve aatıle gör.ünü 
yordu. An l•y ,.du ki orası 
derin uyku ~n dalmış btr Hint 
sehri idi. Mükemmel ay ı ğın_ 
da gözleıini alıRtırarak bunu 
farkedince Cem it knrdcRini ko 
!undan tuttu. Hayret ve sevinç_ 
Je dünyanın en m~ hur harabe. 
lerinden biri karşısında olduk -
!arını haber verdi: Ölükr bel _ 
desini bulmuştu. Titriyerek: 

- Golkonda ! dedi. 
Rahmi ise sükun ile: 
- Vay, dedi. Haydarô.badın 

lfomsusu, şu meşhur Golkond 
mu? 

Ccmşit başını salladı: 
- Evet, burası ... Malum ya, 

burnJa merkezi Hm ·standa 
hill(im süren hükümdarlann 
mukaddes meza.ıları vardır .. 
Asılzadclerin, .Hint nrenslerL 
nin ve onların :mnırulmlannın 
mezarları da buradadır. Hintli_ 
ler hepsini mukaddes addeder_ 
ler. Gene Golkonda da Ni7.3mın 

hazinesi, büyük, göklere kadar 
:ı.ımnnn krı.lcler içinde ve muha... 
fızlar .tarıı.fmdan gözetlenerek 
saklruıırdı. Bu mııha.fızlar işt:e 
şu ulu ~ehrin sakiııler..inı teşkil 
ederdi. Hnlbuld bu ulu icllir 
bir .znmanlar zenginliği ııe iht1.. 
§B.I!lilc meshurdıL 

lbtiya. r ve cenı tez ol~ 
Rahmi ~le ka.rde§ine söZüd 
kısa kesmcmni işaret ederek: 

- Azizim, nutuklarla vakit 
k bt.bnU lim. Biz buraya ar_ 
k 'i t tkikabna gelmedik. 
H le tarih f clscfesile uğrqmıa_ 
11t sı.r..ası hi{} değil ... Beni bi 
d .:..e. Biz Kurubunıların ild 
tl "'rindeyiz. Evet, burası ben 

mu drak. Şimdi şuraO& 
:rr: · hiş muz ağaçlan ve kor .. 
kımr kaylılar araamdaki tepe_ 
de ve birinci sınıf bir mehtq 
ışmı altında iki kardeş '\"&!' 1d 
b ların g-Jzü korku nedir l:ıil 
re: r. Buna .senin -şliphen var_ 
sa enim yok. Çünkü şu bnlmı.. 
dn ;;unuz yer, şu gegtiğ:imiz or_ 
.m e bütün bunlardan :dıUıa 
kor'~nı göre almanmg 
bizim ne korkusuz şeyler Olıım.. 
ğumuzu isbata kafidir. 

Dem t ım ki "MetRra 

__ _ kat doğrusu bizim iŞlerımizle 
hiç meşgul olmamalarıdır. Tieı 
hal kurda bizim · di ) 
pacağımız şey, ilerlemek, h::ı._ 

şu tüyler ürpertici Golkond rabelerin i'giııe varmalrt:ır. ön· 
ile F.et:hadı kaçıranlar şimdi müze su çıkarsa onu gcçme·ıin 1 

harabeleri içinde iseler onların .c;a.resi de aııkamızdan gelecek 
.kar§lSlna çıkmakta tered.dilt tir. Haydi .bakalım. 
edecek miy.iz? 'Ha.yır.. Bence Cemşit güldü: 
onlar haTabelere sığmınışl:.ı.r_ _ Yahu, sen bizim küçü 
dır~ Oradan daha iyi bir yer Ramador Racası F-erha:t gibi 
bnlarıazJa.rdı. Falm.t hrua om_ kmıw uyorsun. Haydi b~kalım. 
da .mıdırlar? YıU.de seksen D_ Ve iki kardeş tekrar yo' 

( :J) Rcftt fu Pari8e 
m., .A ı Vefik l"cr;:, " 

bal;;ası Rühil.ddin Efendi ~ 
!fam na alilı ve 1..'"ii{:i'k Ah 
l7 f:"J · d beraber götii.Tdii B ı.. 
nıın içın Reşit ~ 'f<1 ı:arŞ1 
dmmn Wr hts d:uyrnu.ş 1ıe 
bu baiililığını ô1ünoeyc kcıd~ 
ıt,nıUJııafw...a etmiştir. Evi ı 
1·csnıini astığı -yegfme rıiJtt.?n ~ 
R 't &~od ğumı. ve R ~ 
Pa.şanın zama1u.tıda k-u11tını1a7t 
n avi püslrutü ölünoeye kadrcf 
~' .... "'""' rıktırnmdıq A. dill: 
hal:· Ha nid'dcm. naklen 1(t('. .1 
V ::z i E.rz Ali Y iiacl 8Ô1J 11 rndadır.ltır. Amma yarın SDJ:ıah çıktıla:r.:. Sırtı bir hayli müşUı.. 

oı:ada olaca~~ pek bile. lii.tla, ..nYaklan burkularak, BarP 
mem. Onun ıÇln ~re. nınrş... yamagtn dil§üp ka.Ilmrnk geç _ , ... -------·--.. ~-.ııı 
Golkond hara.belerme.. Hedef 'ilkten sonra ikinci kayalı~ r T .ıP.. K V 1 M 
.harabeler- vcrdıla.r. Bu .kayalık t !Pcrlen "" 
Cemşit başile kardeşini teyit far.k ettikleri gibi birine.isi ka. 

etti. Ancak ~ bir sesle de.r sık v.e .sarp değildi. Bunu 
bir noktaya işaret ederek: kolaylıkla aştıktan sonra va_ 
~ Bir su geçmemiz icap e.. :diye g.irmiilerdi

decek. Görüyor musun? Meh _ Bambolar ve otiaı: arasındıı. 
tap altında bir gümüş kurdeli. ağır ağır ilerliyor.W'clı. Elle i 
parlıyor. Bu yer, su olacak. tilfekler.i.niıı tetiğinde idi., Re 

- Yani şöyle küçük bir çay be§ mtı adımda bir durru:a'.k et_ 
mı, demek istiycıı-sun.? Valldıi n.ô dinliyorlardı. Etrafta bek_ 
Kızıl Irmak olsa gene aldırış lenmedik bir Nolcu ile ka111-11a _ 
etmem. Batta isterse Hin ·s _ malıı.rı ihtimt.li \ardı. Ta bir 
tanın bütün ilfilıları · karşımıza yılan gibi kıwılarak akan su 
dikils.in. Hani neydi onlar? yun yanıba§llla varıncaya. lm 
Brahma, Vişno, Siba!,. Olmaz, dar onlan hiç bir tehlike işa 
~lınıı&, giremezsiniz!,, dc.sclcr reti alıkoyamadı. AncaK Ihti. 
gene gireriz. Amma belkı de tiya riayet eder.ek her bes 
bu mübeı •er bıze yaıd m e on adımda hir duruyor, dinli 

r. 1 b r. !tr vorlardı. ( ATkası Yar) 
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iNGİL TEREDEKİ 
HEYETİMİZ 

E:aaa bir hitabe tradeden Bay 
°'.ralçm, ıunlar.ı söylemiştir: 

"Birkaç sene içinde içimizden 
bnyUk bir kısmı üçüncü defa 
!~ak İngiltereyi ziyaret etmiş 
-uyor. Şimdi.ki &iyaretımiz bu 
llliithiş ilıtiliftan aonra yapıb
f'lr. lıigntıere biitiİll dünyaya bu 
llıtnifı ka.r§ıhyaca.lı: vaziyette 
elchığunu ~ yılalmaz bir azim.. 
la laareket ettiğini göstermiştir. 
"-ıieket+mizin Büyill[ Britan
hh çöziilmez laağlarla bağlı 
lıwunduğundan ve bizim adalet 
\ı'e _ hürrıyet davas nın kazanıla. 
eağıU ndan em·n bulundu.;umuza 
1 llhes·z ıtimadmuz vardır.y' 

Londrada çıkan Hellas ismin
dekı Yuna.n .gazetesi Türk gazc· 

teci1eri hoş geldiniz dedikten 
sonra eunlan yazmaktadır: 

Türk gazetecileri hürriyetler! 
iç.in, mücadele eden hür milletle· 
rin davasına karşı senpatileri 
o~u isbat etınislerdir Dı
taraf Türklerde hislerini ve 
t.ercih ettikleri şeyleri hıç bir 
zaman gizlememı§lerdir. Millet
lerin ve insanların hürriyet ide
allerinin muvaffakıyetini iste· 
mektedirler. 

Kudlis, 5 (Radyo - s. 22.15) 
- İngiltereyi ziyaret etmekte 
018.ll Türk gaz~teciler heyeti 
dün, Manş sahilinde b'r topçu 
mevzüni gezdikleri sırada IJ r 
duşnınn uçağı sahile yaklaı:-mak 
.istemişse de hava dafi toplaı ı
mn derhal faaliyete g('Çmesi ü
zerine Fransa sahiline doğru 
ıııhkJaşmı§tır. 

inhisarlar Vekili 

- c =eı: 

[so:N_ I I..A. I iEJ ~E~. J [HE s Bt\H j 
RUSYA'DA Hindistanda Yeni Ginede AFR KA'DA r~~:~:ki~a;::~t~8 

Bazı eyareUerda karı
şıkhkıar devam ediyor 

0--

IJlilnehay durumunda 
lle!j~ikUk yok 

- Bat tarafı 1 incide -

bunda inatla uğraştıkları cep· 
heden gelen bir .telgrafta bilJi· 
rilmektedir. Bu kesimde çar· 
~a ve perşembe günü akşa
ma kadar savaşlar durmad::ı.n 
devam ctmistir. Almanlar Suv · 
yet ileri hatlarına her ynltlaor Halk, asayişin muha.. Müttefk uçakları bir 
tıkça Rus kıta.ları bir k rsı ta- .fazası iç'n hükümete Jrpon kruvazörüne 
arruza geçmişler ve ~oğüs gu- d d t · 
ğüse çarpışmalard:;ı.n sonra bun· yar ım a bulunuyor aarruz e1tı 

- Bat tarafı ı ıncıde -
rak ed ... a Amerikan tankları 
efradı muharebenin ilk iki gii_ 
nü zarfında bir :miktar Alınan 
tankı tahr"p etmiye muvafialc 
olmuşlardır. 

Muharebe esnasında bir tanlt 
efradı A.. an Afrika ı..-uvvetle_ 
rine m up 6 tankı taln"p 
emı· lcrfr. Aynca 2 tank da... 
h muhtemel olarak tahrip ._ 
dilın" tir. 

o 

!!!an: A. C. S11r•c'!J!!. 

Kazan t.encereye ba
ba.k:mJu da: 

- A! dt)se gülmüş, eenin dl. 
bin pelc kara! .dem:ş. 

Tencere de bu lifm. altındt 
kalmamı§, hemen cevabı 'ha. 
imrıJ8; 

- Ayol, aeninki benimk.indea 
karB.. ... lan püskürtmüşlerdir. Pat.na, .:> (A.A.) _ Cuma gU Melbourne, 5 (A.A.) - Müt-

Alman Te!>l"ği nü ı '"'edilen tebliğ: teL.k umumi kararg.l.hı t bliguı- * 
Berlin, 5 (A.A.) _ Resmi .E, '3.1' eyaletind.!, Ş h bat. de ezcümle bir Japon krU\'azO-

----mc:----
tebliğ: Pa as, lfuzafferpur b g le~ runün Ycn.i Gıne donu cenubun- Ankara ı.eııu1·vası y ukandaki fıkra, İstanbul 

Taman yarım adasında hıdı ri müstesna olmak üzere di ~ da Müttefik uçaklarının taarru.. U UDJ.111 piyasasmda il göroo w 
bir ilerleme neticesinde Tc- • bütün bölgelerde slikUn avdet zuna uğradıği bildirilmektedır~ maatteeasüf ~yeti teşkJe 
mansk.aya şehir ve rmanı işgal etmi ltir. 'l'aarruzun neticesi belli değil- ba§lıl an bazı dalavereci gurü-
ed'lrııu;tir. 20 n~:;u.~tos Minü polis jami _! air. Lokantaları sıkı hunun bugünkü yuz kıza.rtıe1 

Novorosiskin R;rnal batısında, rada ve bazı köylerde halk ü_ MJldbay'da dw'Ulll değişme- ! durumlannı mükemmelen t.-
Al l-. k t ı 'h"' zerine a~ armak zorunda kal m·ştır. k-ontrola. baıladı vır eder A-~.:ıA1.: fark b' man ve \.Omen ı a arının . u · v şi. 5 (A.A.) _ Japonlar .. n.uı.u.ö.A.1 ıçanı 
curnu şiddetli savaRlat' içinde mı.cıtır. 6 k"ııi ölmüş, 13 kışij Pasifikte, Flor takım adalann- Ankara, 5 (Yeni Sabah) _ kazanla masum tencerec.Jglll 
devam edivor. Novorosiskin li- yara!anmıtır. dan bir.nde karaya ayak bas· Ankara Belediyesi, lokantalar dinpler.ı:ııd~ i".arartı ber.ik.Jel'ı-
manında iki nakliye vapuru ı:ı.- Mongir bölgesindeki kargıı_ mışlardır ki yemek fiyatla.rmı mkı nın ha asız yitr.lerinde 1aiUll :; 
t:ılan bombalarla hasara uğr; şalıklara ni ayet verilmiştir. ~ kontrola başladı~ ta oldukları~. 
tılmıştır. H ikiım~ burada da durum;ı Milli Korunma. mahkemesi, Bu ne haldir? Toptancı perar 

starngrad tahk~li çevresin· ha.kimdir. 1 n g i ı ı·z sebepsiz yere vemekleri pa a kendcd.ıy. perakendeci port.acl· 
de, Alman - Romen kltaları kuv Eyaletlerde mutedil halk ş·rı i Jı E tan Karadeniz lokanta..<:;ı Y1 ve şportacı hem toptancıyı. 

- Bq tarefı 1 1nc de - }ere göre 1550 kuruş ile 22 lira vctli b:r surette müdafaa edilen det hareketlerini haber verm '· k ı salııbi Alımedı üç ay on g n hem de perakend .. cıyı karalar 
tt"-:- hazırlama t.n ı'dı·. Paket- arasında. temevvüç etmektedır. ~irçok modern tclıkimler alm:ş te ve a av·şin muhn.fazsı i uça art hapse ve lok :ntasmın b:.r ay ma.kla me 111. Hulasa hel'lleam ae'·-= . .,. tır. DUşmıırun karşı hücumları hükiımc vardım etmektedir. kapatılmesına, Zevk lok t Ol1 arma;,,'ında on ka'"a bırb rı-
ıne işler ni yapacak atölye1e- Yml t.ıorluklllr püskürtülmüştür. Şehrin şima- sah plerini de beş lira 5 ku_ nın suratını karalay1J) duru}or. 

~~~lmaları ve hır an evvel Her tar.afta inhisar mallan- linde düşman pek büylık nıyaıle Rjev'in cenup batısında Sovyct-, ruş p ra cezasına ve ıo anta.. Ortada bır fırıncılar mesc ,:iJ 
'·~ Y~ptığm:::utetk~'-~:._~eşgutek~ nın bulunmamasına gelince: Bu kuvvrtmetleri hvU~ Zirhlanlı unsurlarla' Ier'n zır~ k tankları ve çok b'~ Akden"zde h'r m·hver ları. ın yedi gün kapatılmagına duruyor ki iç en çı.ka.IJ1K.a4!1 

UUU.UUI ak" k b rt f edil R!lC.l R CUnl yapm1"SR vük haVR te. k"llerinin destek'e- muhrı•bı•nı• batırdılar mahkum etmü.+ir, ft Ull. Bakıyu hllDUZ ki t • aık. ~rıuı-~ .. - dolayı bu ·ıc<n b'ır v ıa e serıva e ara 1 nıe • ~"'":l •• •• •• .. ~ • • "".. k ~ 1\A.&11 ., d -~ı- 1 d da bu hucumlar puskürtülmhş mesi ile yaptıklnn mükerrer lıü- _... a.ıla ugraem,ak ıç..n kurulmrı .. 
atuddet daha gecikeceğıni ö~. si elimiz e .olınıya.n ıııço.ıCp er en . b -
l'endik. Bunun iızer·ne yurdun ileri gelmektedir Bunların biri- ve 40 tan fazla tank tahnp e- cumlar ak m kalmıstır. Gere Kah.re, 5 (A.A.) - Torpil 1. •Ji l ~ .kooperatitın en nJ.iLUlu u.la-

•er tarafında tek fiyatın' bir a:' sı istihsal zorluğ~, di~eri de nak dilmiştir. Gündüz ve gece ~ü: ~~kı= bı:rıa~~:~~uv f- ;;:= ~i:ı!~~ 1: ~:vv: :_ Dgl Z er ~e m~~~ıt=~t.~~ v:u~~ ~ 
t\tvel tatıbiki için açık satmak ı liyat is.id.:r Umumı surette in- cum.lannda, Alman. kuvvet.Isı İlm l unda k . ı h ..:..._ 11 ~--- • . ;hla·ki t Vole-anın şarkındala tasıtlar.m en gö ünün conub dusuna mensup 'bomba uçaklan ıc:-many:a'da4.: mOft ·ı wn lu or. Uretiyle de olsa inhisar mal!a- sar ~.uun ısı...ı ar · h., d _, tah .. h. r _,,,~;........ d ·· ·· d dliş . gu· ru :ecı 9 .. 
?lrun aatıa• '""anlmasına kaı...,r maktadır. Biz mart ayı içinde ve ava mey . .w~ r _ı- ve ....... .,.u..gra onun e nuı.- perşembe gecesı Akdonı de btr liıç u ye yok kı !>u meı 

.... ~ ~"' .... ne devam etmışlcrdir Kaluga nın bücumlaı•ı akinı kalroıstır. dii"""'"'"' kafilesinin yerıni k~cı- 1'• 100 ton -e.rza-k atıllar k t 1 tl '. 0 .. .,,. • 
-.erd k. n..., ay """nra eski hnhle fi.yatlara zam yaparken. istılıl.a nın cenup batısın. da . çctm· m-u·-j , _............. -ıır .. ~ 
tevam :tme.. ktc .... olan satışlara k.ın azala mı talmım .etm, ... - d"faa savaşları devam ed vor. F.nl:ındiya körfez;nde bir So\"· fetm şlcr ve ş"ddelli b.r hücuma J Yeni D .. Ihi, 5 (A.A.) - İn· aliGt vı.a.dı v.at'dır. ~ .... ..u.ı bun a.ı 
•ıh · " .. yet mayin gem ~i bombalana- geçerek 5 b.n ton I • t:olnk hir g lizhava ordusuna r.ıe up u- da, ara an.en.aktan leke n-

ayet ver lerek her tarafta tik. Boy e olmadı. H 18.kıs aza. Metlinin şimal batısında ve rak hasara uğrntılmışt;ır. tüccar gemısıni batırm lar ve çakl r B rmanyadaki m ec er m .&ı.eo korktukları .ç.n olsa g& 

tay ve k hve münh sırnn inlıi.· lacak vcrde artmağa başladı. -- bir muhr lıi de muhtem 1 ola- için 80 ton erzak :ı.. lardır. ı-ek, etlıye suUüye k:ınşınama. 
:r "dar lcri tarafuı n inhısar Diğer tr..raf ruı malum olan sc TADIHTEN EIR YAPRA rF rak "lb tırmı lardır. Avustralya Çın millı hava yollan dare me yı tercıh ederler gılll davnını· 

Ya.tlar yle saWacaktır. be.tı en d layı b.lhassa k:.ş r.. A b mba ııçakları filosıma dıı.hil mensup tayyareler de 25 ağus. yor.ıar. 
Kanuna (Töre inhi ar malları- ayLı..rnıda. fabrJmlanmız her ==-=-=====:s========== bir tayyare .bir uuıh!-Jlm üze- tosa kadar 100 t na yakın .o•-

IU .. '--•·ta tam "'- nJa · .. leye ... Çoluğunu, çornfumı ır k·p 
n ne zaman s w çıka:nlaca- .ı.AlA.L ram..uma l.,.. • Ah t v f 'k p v es . ·ı . rbıden alçaktan uçaıak olrukça za.k atmı l rclır. TugJan yüziln-~b b.r av evvel ılan etmek mcc medi. Bu yıizdcn bazı mıııtakrı- m e e 1 aşa ırı .(] rı ş ddetli b r uçaksavar ate ine den etrafla ırtibatı ke Jen aha- ~i~ :::ıan~~zıı::,o~;d n ! y : 
urıyeti vaıdır. Du Hanı "İmdi larda mamulat stokları eridi. U Ü ragm~ en b mbalar a1:mıştır. Muh lıye flar ve tenteler atıl-·-. " "' B · d f b ·k x ~~ sek ıeragat karşısında dal v .._ 

,apıyoruz. P&k tJeme "'; de iler- ı u v t .kar ,ısın a a rı a Mıt)de yangınlar "'Ikmış ve o kar Jk d V f il ı.._; _. - Bat tarafı 1 incide - n .. ı:ıonuı emri derhal yerine ••r ~ lısa 8 f İ il" .. abükte relı aksa1:amn mu arhk rı ::_~çe _tedr:ceıı açık'satma kai- ların tnm randımanla işltyebH· -t>- 1 dar şiddetle yı:..yılmmtır ki, tay- u • ı ACU~ 
--üll.C&JCtır Bir ay s nra tatbik mesi ve ·stlhsalin artmaaı ıç· ın şanın yetiştirmelerinden (l) geı..rilir, vali de arabasile ge_ yare 50 kilometre kadar bir me- K ıçinde u\an.p arlanma n sa e 
~" ld - h ld adan ~elini çer. Alım t ıVe.fik Paşa, Bur_ arabük: 5 (Yeni Sabah) - hasia menfaatler ni duş" urı n 
~lace ek mh:aar fıy.atlan şöyle es ı lı teclb rler aldık. Bu ted-

0 
ugu a e, sonr - '"'daki bu"'tu'"n ,..ıı·--- sok-'-lan ~~eüşvtarur· dı. gı halde aJevler ~ SaVlJl 1Jrtısat Vekılimiz Bay bu rez1l mahluklar', ... urdun 1 _ 

o aktır. 1 b·r r verimli ol tır. Ancak metinin aleyhine döndü. Ona ..... "'~ AA S Da b b h 6 30 • 
- karşı cephe aldı. Bunun iç.in bu suretle açtırmışbr. 1 ırrı y, u sa a saat • timaı bünyesini kemıren mt ır 

fi r tarafta c:ıy c.:ıe~k k ll- ald "hınız tedb'rl rm t.Amamerı f hald .. . d * da Karabükü şereflendirmi§tir. mııu-or-,ıar P'ibı, ne z.ıman ez e-
.. e kilosu 500 .kur~. çekiln ş tatb c a:hasına irt. bilmes k ·fi ona ena e g ceınnış, a_ fl H b • N fr k K 1 N cek er'! ... 
kahve kiloöU 630 kurll§, ı•a. zanuu1 . te -~, c·n bır müddeti ~:ış~ö;rem~~~~ğını yüzüne B ird~:;:;;:" lifımi: umen ar ıyı1 azı- a ra aibi Kuı..Us'te iNamuslu Türiı: v t 
~ k l u iki vi olnclc ü:ıeı e daha bu ıkkıntıları çekmeğe Ali Pasa sadra.zam olunca adapt_ " 1 Kudüs, 5 (Radyo - 22.15) bu oeza saatirun b r an f> 

ve 17 lir . Bu f y tlar ~ m ur k 1 agız.'' Ahmet Vefik Paşa ile barış_ ettiği bir eseri okuduktan son_ flftlll b•ır tavs·yesı• - Irak kral naibi Emir Abdul çalnı s.ını sabırsızb' la 
tak nele f yatıdır. Ancak 17 l!-ı ır 1 •u "-· --.- ra şunu söylemi : • l&h bugu"n Kudüse gelm'-+ir kted talık çayı paketsiz l rak p'ya- -.a ne • • Y'""Y .. ,...,. ..... _.. • mak istedi, ara.ya adamlar - Al bunu 1'astır. Ben tab' ' ----------9-• ___ me ___ T_. --------
"' r çın bun Ankara, (Telefonla) - .. Yem koydu, ricada bulundu, fakat. ettirmeye kalln acak olunr.un 
la.tın p aya rzı belki biraz çıkan b r h. ı.rn:ımeye gorc 1 1 Pnc;a, velin.metine sadakatsiz ev'n damını aktaracak par rn 
t ik . T t e0.·1en bu Haz an 942 t.arJtind<>n itibaren' liğinden dolayı bir türlü ba_ ka.lmıyacak! 

ılüşman uçaklarının 
attığı şişelere karşt 

teobirli davranmız! 
v ekteplif erin kitap der 'i l ~ cari fiya.t:.larm üstü _ her nev· kah enm k !osundan r.ışmadı. Affetmedi, niha.yet. * 

ied • 00 i 500 h Ali Paşa şu haberi volladı: r. ! a g ı .:> ve az m ve er J p aşa bı'r gu··n Mudanya 
r-...-:._ kil ı 29 b t - Beni affetmesi i~in ne b -yı.uıkö ma.lfım olduğu üz re nevı çayın osun an şu a ' kaymakamına şu emri 

L n sat ldıgı ~eri re "'re <.e- 943 tarihine kad ri 500 ya~~fu:;ta RU cevabı ~""'er- v--mic: Falan yolun kenarına 
Bükreş, 5 (A.A.) - Ha.rbL 

ye nezareti bir tebl.i,ğ n rep.e_ 
rek, düşman ~aklarının taa.r. 
ruzlan esnasıncla kullanclıklan 
veni blı' silaha kıı.rşı tcdb"rli 

- Baş tarllfı 1 ine de - ye Vekıll.ıği isyan ede cck P a 
\'l bir surette 8.diliı.ne dağıtalım. yok, tahsisat yok, de\l n v-

"U"dck k..ı.l e f a.thrı 15 k..ı ve 1 mart 943 tar h den itiba- di ·. '!il 
5~ -

~lan 600 kuru katlar de- ren 750 \e azami 10 )0 kuruş in- fiıan yere kadar ağaç dikini 7 ! 

Bari böylece hiç bir çocuk ka- le bır mecburiycti ol mu, d} 
ğıtsız kalm ... sın, her ı:oc.'U :a ny. cak. helk de bu tirazlaıı h:ı ı 
nı mıktar verılsin. Zaten ekmek bulan zenginler veya Ç'lCUks , 
içın böyle olmuyor mu? Ne kimseler bulunacak. Fa · t rer 
ye kiğtt i in de llöyle yırpıhıa- kını ne der ise desin hı· ce b ı 
sın? aakcr ile bir mekteplm !'1 h c bır 

~ kte v.e çay fıyatları ua h sar resmi alınma ı kararlaş. - Gebersin! Kayına.kam işe başlamış. Fa_ 
b 11 rın .ncvıne ve satıldığı ver- mıştır. • * kat mevcut fidanlar fazla gel _ 

Lisa ve Orta okullar a 
azı müdürler arasında deği~iklikler 
pıldı, tam listeyi aynen neçrediyoruz 
~ 5 (Yeni Saba.h) - okul müdür mun. ini Şekür 

~arif Vekıllıği lise ve orta Çabat:ıy İzmir Tilkilik orta 
~ul ın iırlerı arumda de w~ _ -Okul mtidur Ub"iine, Ada.na er_ 
~1~r yaıp:n11tı:r. Bunları sı _ kek lises· başmuavinı Nihat 

ası le yazıyoruz· Asya Malatya lisesi müdürlü _ 
Y at · i müd "rü B. ŞL ği.ıne. 

1l Onurkan Bursa kız ö ~ t. Mı:wıtya lisesi müdilrü aske_ 
:e~ okulu mudiirl · ~ Deniz ri Ergu K"talıya lisesi müdür 

11 1 si ô :rretmenler den Cev _ lü -ane, Kiıtahva lisesi müdürü 
t· ~ ttner Yozgat lısesi mü_ En r Demir lzmir lnönü lise... 

u ugüne, İzmir Gazi orta si müdürlüğüne, Denizli lisesi 
--..:__:.:__.:: müdür muavini Raşit Macan 

aynı Iıse müdürlü ~üne, Hopa 
orta okulu ö w tmenlerindısn 
sa.it Turan Ceyhan orta okul 

- Bat tar•f• 1 ınclde - müdürlü<TUne, Antalya erkek 
~ışlardır. K'liçiik bir kız. lisesi ba muavin' Mustafa Al-_ 
~uğu Bayan Saracoğlu'ya b.r soy Hopa orta okul müdürlüğü_ 
teı_,~t vererek keadileriııe ho§ ne. 
k:~z dcm'ştir. Yozgat lisesi başrnuavini Ncv 

111-.:aıt allı:ışllll'l arasında yü· I zat Akıncı Samsun orta okul 
• Y~rek Halkeviııe gıiClıen Baş- müdürlUğüne, Rize orta okul 
tkıı nıiz Bayburtluların bu he- müdürü Cemal Arda Salihli 
f~nıı sevgi tezahürlenne Hal- mudurlüğtlne, Artvin müdür 
~ \' n n balkonundan teşekka mu.J.vini Ali Rıaa İm.er Kar:ı _ 
ı~ek suretiyle mukabelede bu- man müdürlÜr:,.Yüne, Ankara dör 
~ tl.ınusı rdır. Burada lasa b l' diincil orta okul muavini Asım 
liıeddet isfrahatten ve Kalkev- Korkut Mani a. ortaya, Bitlis 
~rle temastan sonra yine hal· orta.dan Nedim Erkut Rfae er_ 
~ coşkun tezahürleri arasında taya.. Ayvalık orta okul mU_ 

~hurttan ayrıbJuelanlıl'. dür muavini Doğan Toker De.. 
(}~ 11,30 da Bapıekilimi& veli ortaya, Karaman orta mil 
~ ÜŞhaneye gelmitlerdir. Bu- dür muavini Cevdet Baykal t. 

a da bir kıta uker, mekte-o- neg& ortaya, Muğla orta mll .. 
la .. ~"! halk tarafından karşı- dUr muavini Ali Dciz Turgutlu 
-~· Halkevinıde bu· ortaya, Turgutludan Hilmi A_ 
tn dd~t isfrahatten ve öğle ye. pak Karşıyaka ortaya, 111. Ke,. 
-~ll.i burada yedikten sonra malpaşadan Esat Kural Çatal 
ltaa I5 de halkın tezalrlirleri a- ca ortaya, Erzuram öğretmen 
11nh.~~. 'Trabwna. hareket el-- okulu tifretmenlerinden Envar 
~. Uğaneb İğdir orta okul mü_ 
~n, 5 (A.A.) - Vilayet dürlüğthıe tayin .ailmişlerdir. 
4le cbıdi. '9'81i, "8leltiye reisi 
ta..!._~ başkanı w mebuslar liler ve caddeleri Goldurq biu 
~~~ istikbal eiilmı Baf'- leroe Tr.abamılu tarafından tea 
~ Şiikıil S.NCC>ğkı ve 8'YDl hilrlerie ~ılnnul. halkın al 
~_ 4in-.ı 19 da~ kıflen anamda bir mtlddet ya. 

~1:1 · .B-.r.Wdlimig P-ı y.a yllrUyaek halkla temas • 
aMMkl _, ..-ıt er.. tikten soma ~ tah· 

lr& u. mekte(L • d1elı k&lkaJdl:m1ıiJarı!tr. 

1 kinci ..Abdülhamit dev_ mi§, bunları da valinin gös_ 
rinde, Karadağ pr.en8i terdiği yerin ötesine d ktirmiş. 

Teftişe gelen Ahmet V ik Pa_ 
Nıkola lstattbula gelmişti. O şa, söy ediği yerden ilerisinin 
günlerde Vefik Paşanın evine de a.ğaçlanmış olduğunu g··nm_ 
bir yaver gelerek bir emir teb_ ce, bunların hepsini söktür_ 
liğ etti: ~~emen as.raya gel mttş. Sebebini sormuşlar, o da 
meniz lazımdır!,, şu cev.abı vermiş: 
Paşa saraya gitti, böyle a_ - Verdiğim emri bu defa 

lelacele çağırılmasının ~bebini fazlasile yaptı, Nşka bir sefer 
başkatibe sordu. Ba.şkitip cc. de eksik, yal'ml ya:pabilfr. Bir 
vap verdi: emri tam olarak yapmağa a.. 

- Padişah, sadaret mazul_ lıştırmah ! 

d • ra.nma.l&rını halle.tan iste. 
nıcktedir. 1 

l4e\ ubahsolan yeni siliıh, 
bir şişedir. Bu ş· nin içinde 
esası fosfor olan ve çabuk a_ ı 
te.~ alan bir madde bulunmak. 
tadı~ ı 

Bu şişelerin tıpalan çıkarıl 
madan gömülmeleri tavaiye e_ 
dilmek1. dir. 

Tabii her çocuk deii~·miz va- far ı yoktur. Ber k sının de 
kit bütün memleketin çocuk a- gayesi b.ırchr. Her ik" de bu 
rmı kasted"yonız. Ys.Pi Y~ t ve mülk vıe millet için ~:ılı$ıvor vt 
zamanı ıle en uzak v ıuc bulu- haya.tını feda ed;yor. Z ten ~er 
nan mektepler.mize 1 dar .k·- ikis de ua.kikatte bır tek şevdir. 
tap ve liğrtl n göndermemiz i- Bu · un nıekteplisı yarının ati
cabediyor. Yoksa mektcnler a- keıı d 6 il midir? 
çildıktnn çok sonra gideı:"Be hıç Şu h,n.lde ve ezcümle bugunku 
.bır fı ydası olmaz. g bi muUı ş i.ktısadi ouhran za 

Terfi eden vekil- 1 te bu aiişünae iıcJı,- ki Ti- manıarında ve harp devırıer1n
caret V cl(ll ğı ile ~aa,r:.f Ve- de askerlerle mektepliler arasto 

!arını prense takdim etmek ia.. 
tediler de ondan ... 

lik muhasebe kıilıği anlSlnda, biraz evvel ba.tı- da fark gözetmemek 1Mım * settıgımiz, cetvellerin tanzim e- gclır. 
A hmet VS'ik Paşa, Dur _ - d - J • dil · le h mu ur en mesı ~mevcut i 1 trvacm Mekteplilerın d"':hl k-p v Bu cevap üzerin«! Pap. .fe _ 

rlnden fırladı ve: 
- Benim bahçıvanlarla i. 

şim yok! 
Diy.erek derhal 881'aydan çık.. 

tı, evine döndil. 

* B ir gün karde§inin oğlu 
Ahmet Vefik Paeaya 

sa valilıgvinden ikincı ı.--.•ıaştırı•---· "e O';;.... de '°v · ı..a. 
A<W!i" u:uacı •' OD'! ,., .... ~ k.l:.n..tla.nn1 hatta elG t"k ve l'n.f'-

dcfa olarak başvekil tayin e. Dahiliye Vekilliği muhasebe her çocuğa her ay ue kadar kA- ~ı:ruu ·wıe devletin t mın,...v.e 
dilmişti: (1882) (Tarik) gaze_ müdürü B. Cemal Tttmer, Maa_ ğıdın, na ıl verilebileceği karar- ted r k etmesi evvel& kend sı 
tesi sahibi Filip Efendı bu tıı_ rif Vekilliği muhasebe__ müdürü la§brılması lizoruiır. 
yın münasebetile gazetesinde Cafer Olcay, Hariciye Vekilliği 1 Eğer bu olmaz ille biızı y.erler- için faydalı oliırdu. 
bir yazı neşretti: Cinaslı, kinR_ muhasebe müdürü Sadi Kıyik, deki okulle.nıımda k~ t:ıılu- Burada akla b.ir b8şka me.;e. 
yeli bir bend ... Ahmet Vefik lliinakaliit Vekilliği muhasebe nacak ve ~erlerinde buluııamı- le daha gelıyor. O da Rudur. Ba 
Paşanın Bursadayken tiyatro nıildllrü lbrahirn Kalkan, Sıh_ yacaJrtır. Bu nizamaızltktan ise zı okulliı.rda ve ~wnle yiık ~ 
ile pek fa la memol olduğun_! hat be 1çtima'i Muavenet Ve_ evveli. çocuklar.mıızın tahsiti mektepler ıle ünivers.tede ta &-

sormuş: dan, hatta sahne6e eüflerlük kilU,ği muhasebe m .d .. rü Rıza arar görecek, Eğer höyle b"r beden .kaydiye veyıı d'ploruı 
- Paşa amca! Bir kitapta yapacak .kadar ıaubaliHk ve tL Şahenk, Gümruk ve tnhisarhı.r cetvel yapılsa mıe yine k~t m.asrüı diye bir takım para aı 

okudum, mi.naaını anJamadım, yatroya olan düşkünlüğünden muhasebe müddrii Ş v et, Na_ mes ~esi halledilmiş o'mu}or. tahsil edilip hazineye ırat kay· 
Şevketmeab ne demektir? bahsederek kapalı surette alay kit i§leri umum müdürlüt>ii l Çünkü buraya hem-m ö~n dediliy.or. Pek ili.! Fakat paıa.. 
Paşa hemen cevap venni9: etti. muhaS .... be müd~ ~ı~a~ttin fiyatı girecektir. '' aı olmıyanlar ne yapsınlar? 

- Baş be1isı .demektir yav. Pap. yazıyı okuyunca sinir b~rer derece terfı ettirılmıgler_I Bugün hayat esk:y.e nisheble Birıçok mektepliler utanıp :fa-
rum! lendi, küplere bindi· 1mzasanı dır. pek çok JNlhalılqtı .. "\.ile r.eis1e- .kir olduklannı söyl"yE>.miyor vt * trtamı)'BCll.k kadar c&hil b'r a.. n bir türlü bütçelerni c!ll!; eş. yardım da ısteyemiy rlar. Zat l 

A hmet Vefik Pa!i8 Bursa_ dam olan "Saadetlfı Fılip E_ cim mı o söziiıı? ı tiremiyor'lar. Yiyecek, giy.ec ek bun.ın içın i:>"r sürü kırt.asi rnua 
ya vali gittiği zama!l fendi hazretleri,, .ni sa.Wmete - Hayır efendim. ve ya cak 1ıı9a:rik «Mck pek melcler var. Çocukforın ıse bü 

şehir harap ve bakımsız brr davet etti. Yer falan göstemıı.;_ - ln.san kendi memleketım zor oklu. B\lna ilir de ç?Cult}a.. rokratlara haşvurac.ılc vak tı r 
haldeydi. Sokaklann hepsi a_ di, karşısmda "el pençe awau.. hatırlatan bir sözün lu1>blııi nn kitapla.n, kiğıtla,, k ı m Y k, gururları var. B r taraf 
§ağı yukarı çıkmazdı. Paııı durdurarak sordu: bilmez mi? Sana iyi ile olsu..'l. ve miirekk~plerini il e e :!Cek bedava k t ... p ve k-ı;-ıt vttfl ı 
yollaı:ı açmak istedi. Fakat. is_ - Nerelisin een? bu eksiğini de ben tamamı.a.. olırrsak ana ve babai)ll'a acıma- 1 derke..ı.ı öbür taraftan o ha~ 
tim.lilt için para yoktu. Nıha. - Karamanlıyım efeactimiz' yım ! ma.k kahil olmaz. ~talebe versin denemez, dcg 
yet şu sareyi buldu: Ber gön - Bir söz wrdır, lıani "1U Söeünü bitirince. uşaklannı Vakıa her a'.le reisi yaw la- mi? 
bir kira arabasına bindi, ÖDÜ. ramanın koyunu, sonra (.ıkaT Nu-arak şu emri verir: nna ekmek ıle beraber kağı!. ve O hakle hiç olm.aua su hare 
ne gelen çıkmaz bir sokak Çl. O!'WW!., derler. Elbet hmw - Yatırın şu katırı! kalem de vermek ister. Bir mek- lanD filin 18.ğved lmesi hiç d 
icmca arabacıya fU emri verdi: liuymUfhığnn vardır. V-e Filip'e ıoad&ret sef asmda tcpli için ekmek ne iR üğ:ıt da Ama olmazdı. Zaten bir haJ 

- Sür! - Duydum efendim! kalem efendiler.inin alkışlan -odm. ciimhuriyet1nde kanım ve mei 
Arabacı: - Ne demek~ anla.. arasında tam ,vüz sopa attırır! Fakat hayat~~ tep nazarında ~n ile fakir• 
- Bu sokak QJ•M efen.. 1---------------------....;_---ı he..,esin o D:ilibeöe maail, .ge.ı far.kı olamaz. Neye parası olat 

etim... 5ı-1&8C'R SIN• EMA~ ~ liri veya .k:.rı artmam ki . Gtda la rahat :rahat tahs;l eciebilc:.i ~ 
Demeye kalka c)inlemes_ _.___ Um.:-.. ~l --·~ iç'in par:ı bu amıyuı a.Ue re:ele- ler de pa:raeı olmıyaıılar ma n 

emrini tekrar eder: _... ...... ı N..•~••A ~ı-ı ri ııereden v.e nasıl çuc lcla.rmın rınn ol unlar veya mrluk vt 
- Sür! a&IH ~ ıwı.ı:. Y ~ MI .kitap v.e kiğıt ~ bul- da :lık oekainler? 
.Arabacı çıkmn aokağa sürer Padak piQdeli ve ~k Pim sunlar? Bu inkıl&.p :ve r.timhur.iyeı 

Ye t.iraz cittikM&l m araba lete re • Bmwn .her halde Tiırkıyewıde .mektepler ve ma.h 

durur, o zaman Pqa hiddetle ı o c A M ı A R 1 y o R u M bir çmımi \aulunmak "rek. A- kemelarde vatanda.§lırdan ID!l.&· sorar: caba bu çare ne olab" ·? rı ve adalet çin hiç bir D&IJ.i 

_ Neden :4ıırduıı ! Alkere sili.h ne ise e!.tcpli- .ile par.a tahsil edilmemelidir. B 
- Sokak çıkmaz efendimiz! Şahe8erie 8 ııı,t8I 8M MpPn• 11ı!;11W. !Ve de kitap ~ kağıt odur. As- reJllU Tül'k yurdd.a arma be-
- Vali Pll(llallll .arüuı c1ıı~ • BAŞ •ı .._E ': Jııere atl&bmı de iet vHI'.·~. Nıt- va. m l p ve mahk mı:' a~ 

ru.r mu! Bu olur teY mi? Ma.. ..,.11 lt.MlllEl. • MC'LWWM .anuN ~ ye ~e de .kitap :v.e ü- l.:.d.ır. Hakiki mw.av b JI 
nilerl ,ı1ma, çı)mu Jr•lka. or.. 1U1tn unu ~ ... ın VUVQL.llllO iıdmı devlet vermes n" Wr. 
t' J aııı.t. • ieklif.e evvall llati-



ayfa: 4 

1 

- - -· - - •• ,., ~ n 

ız lay deposu direktöırlüğ .. nden 
Şehrim.izin muhtelif semtlerinde bulunan aşağıda i~im ve 

adresleri yazılı beyilerde 

' 

Kamy ara tat ik edilecek 
ücre li iş mük afiyeti 

Nakil ve iktibas hakk1 mahfuzdur 2 
3 11-:-==.!--+=.!..~..L.-..ı.=::.~m lstanbul Vllliyetlnden tebliğ olunmuıtur: 

folla, hasmını her taraftan 
yoklamıştı. Ve, nıhayet i§Jni zo
ra ve ezmeğe d~ dükmüştü. Hıç 
birisin.in kar etnıecliğinl görün
ce çckilmi~ti. Molla, Yöruğe en 
güvendiğı oyunları taktığı hal
de kendini oyunuyla kenai bo
ıuldu. Az kalsın da yenik düşü
yordu. Bunları gören ve tatbık 
eden zoki Molla, artık avnnak 
gibi hasmının üzerine gidemez
di. Güreşe girer .:;o yüzde yüz 
hasmının onu yonece,1-ıni bilıniş
t!l. Bu sybeple kararını kafi o
larak müdafaada buimuştu. Yö
nik Alı bu ... Ş~ytan adam. has

'. rannı anladı;:., icin d r 
1 yı:ıv~ gine t · 
,1c ,ı ·t t n·c>~.,c ve, hab-1 

nu a Jalmaga kat ar veı dı. 
Y orl k Alı, h mle i'ızeı ıne hamle 
~ a) rkcn, hamlelerını b ... llı e_t
m n yava& yavaj azaltmaga 
ve. t ıt uşlarını gevı::ıetmeğe, bu 
suı etle hasmına kes lmiş süsü 
venn f.,e koyuldu. Yiiıiik bu ... 
El eld n ü:,tiin ta arı;:ıdek der
ler.. or Lik Ali. tam b:r saati 
gi • · w , ldı. Sabır içinde 'e be1

-

li t (' Pn hamlelerini yaYaş 
asarak ve. geVf}Pmiş bir 

ll:t dar ~apar k giirn.;t 
aate da) attı. Molla, da

hr. ı :.. dıµd ri •di. Demir gibı~ -
dı \ L ık Alı, mahsustan ne
fcc;! n yor .. Yorgunluk alamet
le ~ ter.yordu. Hatta ka .. nı
nı c lcıun ş gıbi ıçeri d• arı 
c;e \ ı ~ kalaycı kori\gü gibi gö
tü p getiriyordu. Bu hal, y~
vwı yavnş .Mollaya can verdı. 
Molla. bır saat süren bu halılcn 
sonra hasmının kesildiğine ve. 
glii'esi tutamaz bir hale gt!ldıği
ne kanaat getirdi. 

Tam sırasıdır diye yavnş ya
vaş güreşe girmeğe başladı. On 
binlerce &vird bu lıale iıuınm;~ 
ve kanm,şb. Çalık, Cazvır üzün
lil ıçındeyd Jcr Laf değil, Yi:
rü.n. Mull nın eline dü..c:;mii'ıtii. 
I<n'~at hayatınoa. biç kesilmiycn 
Yorük Ali, nasıl olup da ke il-~ 
mi tı. E!.. Nasıl kesilme?d; n 

Be saattir ııona g;bi herifi ta
şıyıp duruyordu. Çahğın ağzını I 
bıça.kl r açamıyordu. Q>~rrra. 

-- Psta! .. İs fena~ .. Nıhnyet 
akla gelmulik oldu. Oğlan, hi 
kesılme kcn ke ıldi. Bak u ı~e' 
C'..Ortı\ or musun MGll?vı. Muda
f ıd:n htlcurr.a gc~ti. ·ı,,eııa nu, 
1<11.t'. Yen lecek -oğlan!. 

- ~">.et ... I~esildi. Şimdi fer.a 
d I! n gibi... Herif yl:klcne
tt • fm dl tam bır yiıklcn"şlcı 

I c.na .. 
Sc:ı,-ırdler de birb!rlcr ne: 
- A olla. kazandı güreş ... 

H(·!Jl <I yüzde vüz. .. N.e de ol'-"a 
Jl<' ıvan herıf, kesti YörtiÇ,i.i ... 
Aı t h çıkaramaz güı eşi Yorülc 
AJı... 1 

'\' ür uK Ar, hasmının hüt'um
J:ırm dc-fec.yorrnuş gıb~ miitl:- · 
ıa ~ ..ı. ~t><;tı. Molla, yavac: yn\ " 
h m na yı.ikl"n·ycır, onu bır an 
evv('. ''c meğe çalışıyordu. Yü
nin A •. hasmını huylandırnıa 

d, ına gcv8ek duru) or, 
ha' , ınıı ıtimat v riyordu. K<'~
dı ııı ı:;c n dnccede ezilmiş ve 
kC' go tcriyordu. M lla, 
ıy•der iyıy" açılmıştı. Kanaati 
Laıııar ıdı Küçiik hasmı J>itmi~
tı. Molla, <.ırpııuyor ve, nara sa
vunıyordu: 

- l , yda kızan be! .. 
Mol, nın bu, niı.rnla.n m:ıni

dardı. I >emek İ3tcdı{'.;'1 aşikfm!ı. 
Bıı aı ı k YorUk Alı, hiç ynp-ı 
madıi;ını p.ptı. Bunalrruş biı· 
hale elınış r,-ı'bi kazan dibine 
d ğru su:ya eıtm.ek istedı. Güz
lcrnu sil<'cek, karnına su vura
cak \ e. acılacaktı. Yöriik Alinlı~ 
böyle hal: gorulmemişti. Mc:llo. 
h:ısmmı bırakır rruych hiç? Gil
reş kıran kırana idi. Öyle suya 
gitmek, g(Jz s"lmek, nefeslenmr.k ı 
ı.:oktu. Kuı naz Molla, hasmını 
suya g-"derkı n hemen y.eti~;p 
k T{;t k 8mı.~ndan yapıştı ve 
çckt . t~ste de çırpmar:ı.k bır 
nar" s:ıvurdu: 

- HayJa Yörük be! .. 
M lla, h nt horozu ~bi ötü. 

yordu Y cı iıb'lin hasımları, t cı· 
r.ıftar lru·ı bağ ırmağa b.ır;ln.'.h
lar: 

- Molla, haydi .. tnm sırası! .. 
Çrt~·i:rın yürcf;ine ine<.·ekti. Caz 

ı..,rır. acmıyor<lu. Zavall• Yörük 
ye ıilcc ·kti. Ve, bu mağllıbıyct 
oğlanı kıra<'aktı. Yörük Alinaı 
hn.Lni gorenlcr acu·dı. Yöriık A
lı, rolünü b.r ıktör ~ibi tam bir 
ınuvaffakıyctlc yaptı. HPm has
mını kandırdı, hem de on binler
ce seyirniyi... .Molla, domuzuna 
gürnşc gfrıncğ'c baPhd!. Yoı iik 
AL, bel rs1z kuvvetler!e ve, ma. 
harede hasmını idare edıyorclıı. 

Molla, giircşi bir ruı evvel bi
tnrmek için çırpmJyordıı. Has. 
mı artık onun iç.in ekmeklik idi. 
Bu suretle güreş beş buçuk ;";a· 
at buldu. Hakem heyeti s3.s.te 
bakı~ ordu. Lğ.cr giirec: altıııl.ı 
saati pul usa bunher" bıraktı
rncaktı. v<yahut bir yarım saat 
kadar d. l.a uzatru:'.aktı. Çalı!,, 
Caz"u- d. n r k: 

- Usta, saatine baksana~ .. 
Benim saatim beş buçuk saat 
olduğunu gösteriyor, doğru mu 
acaba? .. 

- Doğru ağa? .. 
- Altıncı saati buLc;a, berabe-

re bıraktıramaz mı dersin? .. 
- Ben de onu düşünüyorum. 

Eğer Yörük Ali, biraz daha Ja
ya.nır ve, güreş altıncı sa.ate da
yanırsa berabere" bırakalım .. 

- Aman ustam, bu, işi yap! .. 
Oğlan pisipisine yenilecek ... 

- Yaparım .. Hele bir nltm<'J 
saate dayansın güreş. .. 

Dedi. 
Bu· z eV\C'l gürerin bcrab~·e 

gıdec cg ndeıı dola) ı üzülen Çn- 1 
lık v . Ca1.gu, ş.mdı ne yapın 
yapıp giıreşı bcrab~e götlirn e
ğe çalışıyorlardı. 

Yörük Alı, çok sabırlı ve, çok 
temkinli bir adamdı. Hiç aceleci 
değildi. Güreş kendi kurduğu 
tabiyeden sonra ikinci saate yak 
)aştığı halde yine aktörlüğünde 
ve, rolünde devam ediyordu. 
Bu derece sabırlı adam gö• ill
memışti. Maksadı mWıinıdi. 
Hasmını huylandırmamak ve, 
tam yüzde yüz bir fırsat bula
rak Molla cf endiyi n.Mansız ırt 
üstü yere vurmaktı. Güreşin al
tıncı saatme doğru, Yöri.ik Alı, 
fırr~.tı clıne geçirmişti. Molltlyn 
bir çift topuk dalışı yayacaktı. 
Olmazsa hasmına P..n tchlik li 
çaprazı ikram edecektı. Ve, bu 
oyunlarla Mollayı ayaktan ye
necekti. Yörük Alinin pehlivan 
hatıımları memnundu. Birbir;e
rfae: 

- Nasıl çıkar mı ba.5altı gü
resine işte adamı buyle yapar
lar? ... Aferin Mollaya .. Brn, o
mın yerinde olsam, yenmem, e
zerim .. Bir daha bn~altı güreşi
ni haram ederim ona! .. 

Çalık, deli oluyordu. Old.ığu 
yerde oturamıyordu. Bir aralık, 
glıreşın altıncı saati r;nc dot:;ru 
Mı 11.ı, sımsıkı çapraza girdi. Ve 
hasmını olamesa sü':'.-lü. Anıa.n 
AUah, deh g"bi sürüyordu. Yüz
de } üz ayaktan sırtU..,tü düşü
rüp yenecekti. Yorüh Ali, Bu 
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SOLDAN SAGA DOGRU 1 
1 - Sonuna Uç hnrf daha ekle 

nil'sc kıymcW bır muharririmttın 1 
ismı olur. (9), 2 - Ters! maruf 
ajanslardan bui (3), 3 - Elı teıs 

(5), tersi "bırincl,. demektir. (3), 1 
4 - Yağ:ile me,,--tıur b yenm>.~ 1 
(7), 5 Ilır JX'YS• mbl'r (3), 6 _I 
Su (2), 7 - h ~ır. (2 , 
muht.nç (2), gozlerının g(lı.t•ll ı 

rr.c- burdur (3), 8 - n.r nc\'ı () ),1 

(3), emmek (anıbça) (3), 9 -'fers 
yc.k etn.Lk (4), Alntw k.. mu:ukıde ı 

hır nı.ıkam (4). 1 
VUKARIDAN AŞAGIVA 

l - Sonuna üç h. rf cklcnir5c 
bır rnmancımızın ism: olur (9), 

2 - 1 im (2), 3 - Bir Yunun he 
kimı (6), 'I'crsı nrabi'ıı ''beralit'r,, I 
denı<.'ktir (2) 4 - N. rr ık Kcrıal 

zade şaı~ mızın adının ba5 h. rf 
le · (2), Baş kaldıran (3), 5 -: 
B,r ı kum (S), Sanı.na ·N' h. rl 
gelirse buyuk i ir LJl olur (2), 6 -
Baş Uır.:ııına "R,, haı fı konur::.r, çok 
me;.hur hır mucahidi bulunnn b r 
yer ısmi olur (2), Teı J "hnş k, ldı l 
ran,, dt'mektir (3), 7 - Y.ız dur ı 1 
(5), Kor (3 l, 8 - Tl'r ı "mcyd .• n,. I 
deml'ktıı (4), 9 - Soz (Aıapç.) 

(4), Heykel (4). 

- Diinkii hulmac:ının, hum - 1 

52 lik bir <lı·st~ 230 lmnışa sa.Jılrnaktaclır. 

BtRINCt LİSTE : 
BEYOOLU : Hü~eyin Zekeriya - Büytık Parma1.-kapı 

" şışµ 

,, 
MAÇKA 
GALATA 
S1RXECt 

" 
BEYAZIT 

,, 

No. 80 82. 
.Angdıdis - İstiklal Caddesi No. 299. 

Hayık - Sarny sinc.İnası karşısında No. 175 
Mithat Sargın - Tarlabaşı Cad. No. 26. 
Hasan Şahin - Pa11oaaltı - Ergenekon Cad. " 
No. 1.23 1. 
7..ekeriya Üzel - Halaskü.r Gazi Cad No. 371. 
Ali Uzun - Tcşvikiye Cad. No. 92 5. 
1-lılmi Eğemen - Köprüba§ı No. 37. 
İsmail Akl aya .. Bahçekapl Tramvay durak 
yeri N o. 49 1. 
Haydar Karaca - Ankara Cad. No. 138. 

KUz.un Adamoğlu - Efkfı.f 

No. 25 Çcnbcrlitaş. 
Hacı Zülfikar - Çarşı.kapı 
No. 68. 

sokağı köşesi 

Yeniçeri Cad. 

,. Has:ın Balh · İş Bankası yanı No. 143. 
,, Kfızını Şar - Sultanahmet parkı karşısında. 

FATİH Haydar Kılıç - Tramva.y caddesi No. 5. 
h..'UMKAPI Fatma Erğentek - İstasyon Cad. No. 2. 
AKSARAY Ali Aksoy - Laleli Cnd No. 248 250. • 
BEŞİKTAŞ Avni Alcçebol - 'l'l'amvoy Cad. No. 71. 
ORTAKÖY İdr~s Akcan - Uncu sokak No. 21. 
BAKIRKÖY Ali Hoş.baş - İstasyon Cad. No. 61 
BALAT &Um Giinyüz - Haliç Feneri Mürselpaşa Cad. 

rARABY A Hiristo Taliuris - Tnrabya Cad No. 96. 
KADIKÖY Mehmet Sabrı Yeneriz - Pazaryolu No. 86. 
HAYDARPAŞA Şükrü Üçer - Haydarpaşa Garı içinde. 
ERbi'\TJ{ÖY Akile Uyguner - Şaşkın Bakkal No. 3 365. 
BUR.GAZ ADA Ya.nko Tlitii.ncü. 

JK1NCt VE TA.M LİSTI<~ YAKINDA AıYRICA V....ı.'1 
EDtl~F~J<JKT1It. 

ozgat Nafia Müdürlüğünden 

Açı Eksiltme Usulü ile ilan 
l - Yozgnt - Ycrkoy yolunun O -+ 460 : G + gıo uncu kilometrelc 

M nrasında 75703 lir::ı. 78 kuruş kc~tli Varyant '-'.O:.e ve imalılt.ı sıaaiycsi 

Uılip zuhur etmedı{."lndt'n 20 gtin muddetle nçık. cksıltmcye konmuştur. 

'.! - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A. - Eksiltme şortnamesi, 
B - Mukavele projesi, 

1 - .Billımum kamyon ye 

kamyonetlere tatbik edilmekte 
olnn ücreUI iS mukcllefiyctınin 

ıkmei clevr<!Snc 8.9.942 snlı gUnU 
bcı:,;lanacaktrr. 

2 - Bu Jevrenin ilk postası 
olan aşağıda plfıka numaraları ya 
zıh kamyonl:ır o giin saat 10.BO 
da Sultanalımct meydnnmda top 
)anacaklardır. 

( Birinci devreden miıkele!iyetini 
her ne sebeple olursa olsun ynpma 
mıı; bulunan veya mnltbul mazeret 
1ennı tevsik edememiş olan knm 
yonlar da ayw giln SulUınahmette 

toplanacaklar ve mükellefiyete tabi 
tutulacaklardır.) 

3 - Se• k giinü kamyonunu ge 
t rm Y<'n va ıta snhiT)leri hakkınd::ı 

1\Iılli Koruı.ma Knnunu ahkfımına 

tcvtik~n knnunı takibat ynpılncnk 

tır. 

4 - İkinci maddedeki vasıtaların 
knlılc i içt ma gunü olan 8.9.94:! 

z 

salı günü san t 14.30 da harckOll 
edecektir. Ve bu kıı!ileye o sa~ 
kadar iştirak etrniycn vasıtı:ıl 

için ayrıca bir kafile tertip edile 
miyceeğindcn kamyonların muayyctw 
saatte getirilmesi lAzımdır. 

5 - İşbu illin tebligat mahiyeti.o 
dedir. 

6748 4102 3414 3585 
3754 4108 3424 36ı5 
3766 4113 3434 3650 
3774 4126 3435 36G4 
8776 4199 3449 36Gli 
3790 4213 3514 3701 
3817 .ıl218 3518 3702 
3819 ı~ 3520 3711 
3896 4296 3522 3714 
3905 4305 3523 
3911 4315 3524 
.3923 4334 3534 
4041 4343 3538 
4047 3407 3571 
4088 3411 3580 

a 
DR. NAZMİ AZIZ SEU;ıi;S 

H~~ki Hastahanesi Göz Müt.eh~tsı 

Her gün saat 14 den 18 e kadar Beyazıtta Çazpıka:pıda 
t&mvay duraf,~ karşısında 99 numaralı muayenehanesinde 
hastalarını kabul eder. 

Traş bıçakları 

Cildi tahriş etmez, 
cildi yumuşatır. 

Her yerde 

P O K E R 
traş bıçak:larını arayınız. 

v :1yette Mollanın altına dü- ------------
C - Nnf.a İşlerı Genel ş<artr mcsi, 

Çeva ya satın~alınacak 
Münakalat vekaleti devlet limanları 
İşletme uoıum müdürlüğünden 

D - Şose ve köpruler !Pnni şartn::ımcsl, 
E - .Metr. j, k~ ! hulfı ası, seri doıırı \'e proJe. Yı.Jlık ihtiyaç olarak 15000 adet Ereğli, 5000 adet kok, 3000 adet şcrı.e muhakkak kcm!l~lcri km

ludı. Yoriiğü sevenler bağırm:ı
ğa baı;.ladılar: 

- Pes et Yörük! .. 
- Çabuk ol! 
Yörük, pes etme?.se berbattı. 

Ve, her pehlıvan bu \ az yett e 
pes ederd1. Hatta Ç.tlık, kend n
dcn J;eçti. Laf değil oğlunu kay
bedıyordu. O da gayri ilıtiyn.rl 
bağırmağa ba.5ladı: 

- Pes et!.. 
- Çabuk ol Yörük! .. 
Cazgır, nıtbhut ve hayran 

b,.ı.kıyordu. Nıhayet Yorü!,run 
kaburga kcmıklerinin kırılaca. 
ğm.. emin .olmuştu. Çünkü Yö
rıık, pes ctmezdı. Tam bu sıra
da miıth ş b:r hadise oldu. Çap
razda, otuz, otuz Leş adım hız
la gıden Y orük birdenbire orta
dan kayboldu. Ve, mef'hur o
lan oyununu yaptı. Hasmının 
oni.ınc sıynlar. k çor ·klendi. \ e, 
olanca kuvvetiyle tam yerinde 
Mollaya bır kıç ve, ayak Julı.ığı 
sa' urdu. Herkes bu patırdı ve 
hadise karşısında Mollanın has
mını çengelli~ erek sı:-ti.i.~tü yere 
di.ışurüp ma.ğlüp etti~e hük
metti. Fakat ortada sırtiistü ya 
tan Yöl'ilk Ali dcğıl, Molhı idı. 
Molln, kılçığı yeyince ha~mınn 
üzerınden uçarak taklak nhnış
tı. Yorük Alı, nihayet muvaffak 
olmuştu. Molla, neye uğradığını 
bılemedı. Fakat ınrtı yere vurup 
gökte yıldızlan saydığı zan·an 
zeki hasmının kendisini aldattı
ğına bır anda hUkmP1'.t:L Y~t ük 
Alı, olduğu yerden bır çekirge 
gibı sıçradı. Ve, derhal galibiyet 
temennasını çaktı. 

On binlerce seyirci f'a~km bir 
hale gelmişti. Yörük Alı, oldu
ğu yerde duruyordu. Molla, çok 
fena bir halde olduğu yerden 
do~rulup kalktı. Rengi bembe. 
yaz olmuştu. Küçük h1srnıyle 
mu~afahasını güçlükl!! yaptı. 
.Mevdandan çek.ildi. HerlH!S bu 
işın nasıl olduğıma hayret e<li
yordu. 

Yörlik Ali, sessiz meydanı 
terkedcrek yerine geldı. Çalıi{ın 
dili tutulmuştu. Sevinçle kürku 
birbirine karışmıştı. Yörük A
liye pes et diye bağıranların 
dilleri tutulmuştu. Yörük Ali, 
gülerek ha.basının ve, Ca?.gırm 
elini öptü. Çalık, nihayet açıldı 
ve, söylendi: 

- Aman oğlum, a.z kalsın ye-
niliyordun? 

- Kim, ben mi? .. 
- Kim ya? .. Ne fena kesil-

dın be? .. İki saattanberi burada 
dokuz doğurttun! ... 

- Bak bele .. DarıJmn baba 
amma.. ·Sen, pehlivan değils;n? .. 
Kira kesildi be? .. 

- Bak hele. .. Yahu, öldün, 
b::ı.yıldın! .. Ben, senı bövlc kC3il· 
miş gömıeıııiştim. 1 a ·kınJa Jc-ı 
ğil mi9in.. uya b'ile gıtmege ko-

Futb 1 me simin 
merasimle giriyoruz 

tsteklıler Yozgat ıı fi.ısında bu evrak ve ll'lrtn:unclerl her gunl orta p-ısa ve 1000 adet lcüçlık pasa çevnlyesi satın alınacaktır. 
goıebilırler. Tnliplerın 15/9/942 akşamına kadar niimunelcrile birlikte "telle 

3 - Ek ltmc 17.9.942 tarıh \o s at 15 de Vilfıyet DaımJ Enclimc s.ırılrnak ı.ırct le takviye edilm;ş çevalye teklifleri tercihan tetkik erlıl• 
nindc yapılncnktır. <"cktır." Tcklıflerıni idare merkc.zindeki Levazım Mtidürlilğune tev~ 

- Batı tarafı 1 lnc.ıue -

bahçe stadında bulunnınlr..n ri. 

4 - Eksiltmeye girebilmek :çın isteklılerin 5035 lirn 19 kunış 1 etmclcrı ilfın olunur. (9703) 

ca olunur: 

muv.ıkkııt teminat vermeleri 'c bundan başka os<!&ldnkı vesaiki haıı 
bu lunmal:ırı llızımdır: fi" ~:J:~t~~:o.'!lı:z::::::ıt!~:s:::i::ı::::=>:~~;;:;z;zoı::ıat":::;:;C=::~u ~ı:c~ı:~ 

Bcşikta..<Jtan: Mehmet Ali. 
Husnii. İbrahim, Hüseyin, Bak 
kı, Rif'at, Sabri, E~ref, Şeref, 
Şükrü. 

A - En az 50000 liralık yol iı'\Şa<.tı yapmış bulunması, 

B - t~a41tın me::uliyeti fcnnlyesini tekeffül etır ış bır mühendis 
vı~. fen memunı imtihanını taahhut etmesi, 

C - thale tarihinden ı:ısgnri iıç gı.i'l evvel muracn:ıtla vililyettcn 
eksıltıncye girebılmelerlne dair vc~•ka alması ıazımdır. (9451) Galatasaravdnn: Osman, Fa_ 

nılt, Enver, - Mustafa, Arif, ===================-======================== 
Gündüz, Gazanfer. 
J~cnerbahçeden: Cıha!,. Mu_ 

rat, Muammer, Esa.t, omer, 1 - Yapılııcnk iı;: 

N_afia JJlüdürlüğünden Urfa 

Fikret. Naci, Melih. 
lstanbulspordan: Kadir, Mü_ 

ketTenı, Tarık. 
Vefadan: Enver, Hakkı. Muh 

Akçakale gümrük muhafaza bOluk binası üzerine kot ilfn:esi olup 

1 

kapalı zarf usullyle eksııtmcye konulınu5tur. 

2 - Keşıf bedeli "18491" lira "97,, kuru~ ve muvakkat teminat 
"1386

1
, lira "90,, ku~ur. 

teşem. 

At yarışları 4 _ Bu iie ait evrak şunlardır: 
İstanbul at yan.c:;larınm do. A _ Proje, 

3 - 1halc 21.9.942 tnrihine tesadüf eden pazartesi günü saat 11 
de Urfa Nafia :Müdiırlltğil odasında mtıtcsckkil komu:yonc;. yapılocakt.r. 

kuzuncu haftası koşulan bu. B _ Metraj cetveli, 
giin Veli Efendide yapılacak • c _ Sılsılci fiat cett·cll, 
tır. D - Keşif hul~a cetveli, 

Riri:ıui kc>ş'll E - Hususi fenni şartname, 
İki yaşındaki saf kan lngıliz F - Kapalı zarı: usuliyle eksılimc fartn:ımcsi, 

erkek ve dişi taylarına mahsus ~ - Bayındırlık İşleri Genel e; rtnamcsi, 
olan bu koşuya Yıldırımla Giir H - Yapı işleri umumt f"nni şartnamesi., 
soy isimlerini taşıyan iki hay. ı _ :Mukavele projt'Si, 
van iştirak edecektir. j _ 1hzarat bedel listesi. 

17d.rı.ci koştt 5 - tstiyenler bu C\'Takı Urfıı Nafia Müdürlüğünde görebilirler. 
1ld yaşındaki saf ka.n arap G - Eksiltmeye i~tlrnk edebilmek ıc:in taliplerin en ıız bir kalemde 

erkek ve dişi taylarına mahsus on bm liralık bina işini taahhüt ve iltmal eimiı} bulunması lfızımdır. 
olan bu koşu 1200 metrede ya. 7 _ tstekliler ihale tnrihlnden en az uç gün evveline kadar vilayet 
pılacaktJ.r. Koşuya Hızır, Dabi, 

ı 

nı e 1 
Pirinç Ye bal..-ır çhi ifo yapılIDL5, ytake!le, ınotöre \'C kiireğı• 

gPür, yepyeni, kelrpir bir t.-.Jmo satılıktır. Göm.ek w alıııak 

ist.iye.nl.erin Jfalahıış·ta Marangoz Yani Ustaya mürncaatla.rı. 

LEYLİ VE NE HAR1 
Sen Benua j,T s Z Erkek Lisesi 

lstanbuı Galata Posta Kutusu 1330 

ilk ve orta mc((tebi bitirenler içlr 

ihzari Fransızca kuNılaırı vardır. 

KLASiK v MODERN TEDRiSAT 
Olgunluk irntlhanlarına hazırlar. 

Kay ,t mu..ıırwlcsı Pazartesi ve .'e.·şeınbe günleri saut 9 dan 12 ye kadar •11&•• y:ıpılır Okul 16 Eyltil Çarsamba günü açılacaktır. 

c 00 
İngiliz Erkek Me "'tehi : Nişantaş 

Knyıt işlı"li: PAZARTESİ PJıJı:şı~mE ~ünll,rl saat 10 - 12 
a.ra!:>"Jm1a yap lır. J..e~·li yerle.Nn'lz mahduttur. 

lkınal ımtıhnnları: İnLrillzce kısmı 

ikmal 1mUhanları: Turkçe kısmı 
İkmnl ınıtihanları: Türkçe kısmı 
llfelttep 23/9/1942 çarşamba günü 

10/9/1942 de 
17/9/1942 de (Orta} 
18/9/1942 de (Lise) 

açılacaktır. Telefon: 81078 Rint, Sahin, Vecize girecektir. makamına müracaatla nl::ı.cakları ehliyet vesıkasını, 1cmlnat meldup 
• Oçiincü ko~ veya wnkbuzunu ve 942 tencııine ait Ticaret Odıısı vesikıısılc ieklif irla•••••••r.ı:ıı•mzıcsı•m<:Z!llmmımıı::ııaıwamm:ı••FIP 

Üç ve daha yukarı yaşta\d mektuplarını havı ve 2490 sayılı kanunun tnrihıtı dnhılindc hazırl•ya -cımmmsaa:m~ammm::ımc:r.:ıı;::!!!ll;'C!iit;111S•mmu• 
ln · k cakları zarflarını jhnle saatındcn bir saat evveline kadar makbuz 1 #"' 9' 

Yerli saf kan gihz at ve ıs. Ü • Ü ( · 
raklanna mahsus olan bu ko. =n=1=u=ka=b=ll=in=d=e=k=om==ıs=yo=n==rc=i=sll=g=ln=e==v:n-:=mı==ş=b=u=ıu=n=m=a=la=r=ı=l=azı==m=d=ır=. ==(9=4=90=)= T RKIYE C MHUR YETi 
şu 1800 metrede yapılacaktır. l z ı• R A AT B A N K A S J Koşu Demet, Ka.rabibt>ı. Hey - ra;;;y 1 
~~tir?·;:::::.:;, ,'.:ı:•k ede_ ~~!O ~ROGRA 1 ' 

üç ve daha yvknn yaştaki 6 EYLUL 1942 
19.00 Koııusm:ı. 
19.]5 Turkı.iler. 

yerli varını kmı İngiliz at ve 
kısraklarına rı elıc:;ııs olan bu 
koşu 2000 me:red~ ynpı~acak .
tır. Koşu)'tt, Memi~, Tir:yalu, 
Al Ceylan, Acat ~i:ccektir. 

8.30 Program. 
8.32 Milzık (pl.) 
8.40 Haberler. 
9.30 Mar5lar 

1 
19.3-0 Haberler. 1 

Bc~i»ri koş ı 
Dört ve dah'l yukacı vaştaki 

saf kan arap ut b~ ka.Takları_ 
na mahsus olan bJ koşu 2:!00 
metre dahilinde yapılacaktır. 
Koşuya Bora, Tarzan, Kıs_ 

met, Kurue, Sidiba:ani1 Tar_ 
han iştirnk edecektır. 
Koşularda ikili bahis 2, ~· 

~ 5 şirtci lCoşular ü;r..erinde cıf 
~bahis de 2 - 3, 4 - 5 inci 
koşulardadır. 

(Pl.) 

12,30 Program. 

12.33 Muzik (pt) 

12.45 H:ıbe.rler. 

13.00 Saz eserleri. 
14.30 Radyo $:ılon 

19.45 Scrbt.'St 10 
dakıka. 1 

19.a5 ·fasıl beye! •. 
20.15 Konuşma. 
20.30 Müzik. 
21.00 (Evin saati) 
21.15 Milzik. • 
21.50 İstanbul at 

orkestrusı. yarışlarının 
18.00 Program. neticeleri. 
18.03 Radyo snlon 22.00 i\tuzik. 

orkestrası. 

18.45 Muzik. 
22.30 Haberler, 
22.50 Kapanıe. 

Nişantaşı, Çınar caddesi, Hususi --~--, 
ŞiŞLi .TE AKKi LiSESi 

Ana, ilk Orta ve Lise - Yatılı, Yat ısLZ - Kız, Erkek 
Talebe kayıt )Şı<:nnc h<'T r,ı:ın 9 dan 17 ye kadar bakılır Talebemize ders saat rine ilaveten 

Kuruluş tarilıi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve icari her türlü banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kunıbaralı •e kumoarasız uısarrut h~plnrınde 
en az 50 }jra.:ıı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile nşağıdnk1 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 aded 1.000 Lmıhk 4JIOO Lira 1100 adM M LINldc t.ooo Ut• 
4 • - a LOOO • )lıO • • • 4.IOI • 
4 a - a 1.000 • l 1IO • m • LIOI • 

40 • 100 • 4.IOO • 

D iKKAT: Her.ıpl:ırındnki pa atar biı Sf'ne lçlr.de 50 lirad'.\n nş..-ığı 
dilşmlyenlere ikramiye çıktığı taJı. \ı de % 20 fuılasiylc veril<. ektir· 

&u'alu lleDede dört clt'fs 11Mart,llHMJraa,11 :sy.. 
illi ve ll Birincil ıimm ta.rllileriı rle çeki~. 

el 
yuldun ... 

. (Arkası var) 1 r••mıs .. -=u-- .ıo.ıncı dil kurları :ıcılac:ı'.lır: Telefon; 80547 
Sahibi: A. Cemaleddın Saraçoğlu; Ne.şriyat M uduru: r.1. Sami ı<ıır11~11 
Baaıldıliı var: (H. Bekır Gurı:ovl;ır ve A. Ccmalcdclln Sar .. ?olu Ma• 


