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TÜRKİYE 
lnıittere sefiri ile Cemal Paşa da görOşmOş ve 
rnazakereye Cavit taraiından devam edilmek 
02ere bir randevu almıştı. Sefir, Cemal Paşanın 
1ekliflerlni galip bir milletin mağlup bir millete 
Y~kleteceği teklifler kadar ağır bulmuş ölduğunu 
&oylemesi üzerine, Maliye Nazırı Almanlar tara-

fından vadedilenlere nazaran bilakis pek 
hafif bile bulunduklarını bildirdi 

YAZAN: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 
-------------~------~----------~----.......... ----

SÜMER BANK 
FABRİKALARI 

~~~~~~~-.. ı~~~~~~~-

1 n a!atın arttırılması için mühim ka
ra:-tar vermek üzere şehrimizde 1 O gün j 
devam edecek toplantılara başlanıyoı· 

Sümer Bank umum mücliır- letme müdürü Bülent fon he 
lügi.mc baglı cıl,n 1plık ve do yeti ve biıtün ıplilt ve dokuma 
k~ına fabrilm aıımn umurr.1 fabrikaları müdürle ı şelırirri -
YkUr\iyi.ıqüı1iı t.fsb;t ve bu fnbrı- ze gC'lmiş bulunmakto.dırlar. 

ala ın her tiı iti iı:ıkr ı iı1.t"ı n
de görüşmek iızcrc bugiın DLf 
teıdar f. brıkası b'ııasında mii 
h ın bir toplantı yapılacaktır. 

Toplantıda bir senelik faali -
yet raporları okunacak, imalat ı 
vazıycti gözden geçır lecek ve 

10 gün n uddetle devam ede 
C<ık olan bı.. toplantılara ıştırak 
etmek uv. re Sumer Bank u
tnum miıdiıru Hulkı Alısbah. i9-

öniimüzdeki faalıyet yılı iı; · ıı 
daha genış mikyasta ima!:tt 
yapılması huJusunda rniihim 
kararlar verihwckt r. 

FUT OL. MEVSiMi BAŞLADI 
~~~~~~~--~~~~~~~-

Raılam~ vurutunu Maarif Vekili yaptı, 
takımlar 3 - 3 berabere kaldılar 

Haftalardan beri ~hırsızlık -
ı~. beklenilen futbol mevsıınmc 
~Un Fenerbahçe stadınd yap~ -
~ Parlak bir merasimle gırıL 
~ı. Şeref tribününde Maarif Ve 
b~ıı HnE>an. Ali Yüce , Beden Tı'r J:eh, Umum Mli üı ü GC'YJe,.al 
, nıi1 'l;ane, de bul ı.ıuyoıdu. 

;f1nt tam 15.30 da R hriye ban 
0 •ı un nı' ırıda lf"b ı.ııra _ 

sile yer alnn klüplcr muntazam 
bir ge~işle ha.lkı selamladıkt,111 
sonra sahıtnm ortasına geldiler. 
İstiklal marşını müteakip Vefa_ 
lı MuhtoMcm sporcu gençJik na 1 
uıına nRa.ğıdaki Ri>zlf'rlt :ı.nd i<: 
ii: 

- "Biz futbol ... ul:u vcnı nıt'YI 
si 1e gir<-rken, nwmlPk:·t sporu. 

(Son:.ı s ... '3 "'" r tl'I 

GihwoELİK sh ASi BALK GAZETESi 

İDARE YERİ 

Nuruasmani~·e: No. 17 
Telgraf : Yeni Sa.bah İstanbul 

Telefon : 20795 

Her Yerde S Kuruş 

Mr. W. Wilkie b 
saat 14,30 a oğru 

-..J ...... _n öğleden sonra ikinci dünya_mücadelesl 

, ataya geliyor ~~ ~:e~~vl:~~~tOn Avru~~ 
--------••'.'lilP••++--------- otanca kuvvetlerini derleyip toplamasına vaki:t 

Birleşik Amerika cijmhurrelsi M. Ruzvettin şalısi bırakmadan Müttefiklerin karadan taarruza 
mümessilin yapacağı temasların esasları şunlardır: geçmelerindedir. Yoksa öyle yalnız hava 

taarruzları ile galibiyet eJdc edilemez. 
q - Amerikanın harp gayeleri hakkında TOkiye hükumetini 

tenvir etmek. 2 - Harpten sonraki dünyanın tanzimi 
hususunda Türk hükümetinin noktayı nazannı öğrenmek. 

Ankara 6 (Yeni Sabah mu_ 17 de Kavak!ıdere'deki AmerL İngıliz ve Amerikan sefirleri.le 
habirinden) - Aldığımız son kan sefarethanesinde gazetecı _ hususi olarak yiyecektir. 
malumata göre, Reis Ruzvelt'in leri kabul edecektir. Ver.len maluma.ta göre, M. 
şahsi mümessili Vendel Vilkıe Salı akşamı, Ho.riciye Vekili Vilkıe'nin yapacağı temaslaı;m 
yarın (bugün) öğledm sonl'a Bay Numan Mcnemencioğlu, M esaslan şunlardır: 
saat 14.30 a doğru şehrimize Vilk~ şerefine bir ziyafet vere _ 1 - Amerikanın harp gaye_ 
gelecektir. cektır. len hakkında Türkiye lıükilıne. 

M. Vilkie ic;in Ankara Palasta Çarşamba günü de görüşnıe. tini tenvir etmek. 
bir daire hazırlanmıştır. Hazır. lere ~tahsis edilecektir. 2 - Harpten sonraki dünya_ 
lanan bir proğrama göre sant Ögle ve akşam yemeklerim tSonu Sa. 3 sa. ı de) 

Yazan : SUPHİ N 
B u ikinci umumi harb~n 

iiçüneü senesi bitip de 
dördüncü senesine girildiği bu
günlerde artık dünyanın dört 
lbir tarafından türlü ttirlü bi
Ifınçolar çıkarıldı. Matbuı:ıt, 
radyolar, salahiyettar kimseıcr 
bermutad kendi görüşlerini ile
ri siirdüler. Bir taraftan elde 
edilen karlar, öbür taraftan da 
kayıplar hep ortaya konuldu. 

azami surette hazırlanmak'a 
meşgul oluyoruz. Bırnz so!lnı 
Mihverciler görür. dıyorl r. 

İngilizler ise Nazizm n h\'O· 
luncaya kudar hnrbe devam 
edeceğiz. Hıtler ile sulh yarı· 
rnıyacağız, dıye ·cevap veı··y r
lar. 

Başvekil AFRIKA'DA 1 
Hele her ikı taraf drı istH: -

bal için ne kadar ümitler bes -
lediklerın i artık söylemekten 

---- yorulmadılar. 

Bugünlük yalnız Ç n oı uları 
Japonyaya kaışı c'ddi bir tanr. 
ruza geçmişe benzi) orlar. Yok· 
sa henüz Ameı· kahlar ı e~e
te gelmiş degiller . Salam n a
dalarında muvaffa.l:ıyetl cı>re
yan -eden muhaı ebelerin k ıt'i 
neticeyi tem:n cdemiyceC'gı n.ı..
hakkaktır. Amerikalılar J PO'!.· 

yaya karı:ıı heni.iz taarruz ~ı Ç· 

miş sayılamazlar. Fakat ı- ~i
Cişle gelecek ıl:kbaharda h ta· 
arruzun vukua _geleceğ \ e a 
vakite kadar d:ı Jap ırı. aı.ın 
daha bir hayli yorulncagı ah -
mın ·edilebilir. Çok çetin savaı

lar cereyan 
ediyor 

Stalingrad kesiminde 

Muharebeler çok hızlandı, 
Rus hücumları püskiirtuldU 

Trabzon gençlerine bir 
hitabede bulundu 

Trabzon, 6 CA.A.) - Ewc
lisi akşam şehriıuıze gelen Baş 
vekil Şükrü Sara(}Oğlu, dün sa. 
at 10.30 da vilftyeti, komutan
lığı, partiyi, belediyeyi ve kıt 
enstitüsünü ziyaret etmiştir. 

Saa 15 de sa) ın misafirimiz 
ve eŞleri Kisarna Maden su
yuna gitmişler ve oradaki te.si· 
satı gördükten sonra şehre 
dönerek belediye bahçesinde 
bir gezinti yapmıştır. 

Bn münasebetle beledive re1: 
si bir nutuk sbvliverek Başvekil 
lerini Tr.a.bzonluların araların -
da görmekten d gan sevmçle -
rini bildirmiş ve hoş ~eldiniz 
demiştir. 

Başvekil bu n ltka aşağıdaki 
(Sonu Sa, 3 Su. 6 dııl 

Almanlarm elinden 
• 

3 defa .na$ıl 

kurtuldum? 

Mihver 
kuvvetleri 
Afrikada batı 
iaükametinde 
çekiliyorlar 

• ---o.--
ltalyan askerleri 

Bazt yerlerde ateş etme
den teslim oluyorlar 
Kahıre 6 (A..A.) - Neşredi _ 

1€n bır tebliğde Mısır cephesi _ 
nın cenup kesımmdc düşmruıın 

w f Ari kilme hare. 
.k€.tliıe cı.ew.ıın etmekte oldo;:u 
v )n m kuvvetini halihazırda 

(Sonu Sa. 3 Sü. 5 t~ 

S. Times 

1stik'ba.l. Ne müthi~ bir keii 
mc değil mı? Acaba yarın ne 
olacak, hangi taraf bu harbi 
.kazanacak? 

Her iki tarafın propRganda -
sına bakılacak olursa son :;.a. 
ferin paylaşılamadığı görülmek 
tedir. Mihvercıler biz, Mi.ittefik 
ler de biz kazanacağız diyoı lar. 

Acaba zaman kimin icin C'l _ Japonya süru.tli ilk ?.aferl~ 
!ışıyor? Bu mütlliş kel meyi. de rinden sonrn her yet e l1 ıık. 
kimse paylasamıyor . . Müttefıh: _ ladı. H ıtta Ç nde müşkiıl bır 
!erin en büyük silahı bu vak t vaziyete g rdi. Yok a hül ı • lk 
olsa gerek. Yani eğer Rusya hızını muhafrur.a edemlc;cv !le 
daha fazla dayanırsa MüttE'ık- Avustralya, n~ H.nd stan~ \ e ne 
Jer daha çok sHü.hlanacakıar de Sıbnya kalırdı. Fak t ilk 
ve tabü sonra da muzaffer <ı- müthis h mlelerden sonr.ı Ja -
lacaklnr. İş vakit kazanınnktPn ponyanın soluğu ke imi& brn-
ibaret dıyorlar. ziyor. Artık ona ta. rruzdan •. 

s '.vyet matbuatı bu cok \ ~~- yade müdafaa imkJ.nı ı, .. y r 
kit ve çok sılfilı düsturuna kar- demek daha dogrudur. 
şı §Öyle cevap veriyor: Bır de J ı onya il Alnı ıı~ 

- Aı tık çok vakıt yok, artık yanın ittitakı ve miınas~ L ti 
k:fi miktar sılahınız var, arttk pelt de o kadar s.ığlaın ol ı a 
bir J, , , ·v...r o taat ru a g • gerek. H ıkis nm gaye ·ı l !il· 

nız.. Yoksa gec kalırsınız.. ka. B 1 t de yaı ın, eJ r ı ı ı 
Sovyetlcı in bu pek haklı t»ı, zaf fer olurlarsa, aral rınll. 

viklerme, hatt.1. tenkitlerme ras tnksim nden dol yı k 
karşı da Amerıkalıln.r: Bug;·n- da çıknbılır. 
den ziyade yarını düsüner k (Sonu Sa. 3 Su, ı d"' 

Milne koyunda temizleme 
hareketi devam ediyor 

lstanbulfu bir 
gOnüllOnün 

merakh hatıraları 

G t 
.
1 

. . . . d Şabanın biri Perşembe nıi, Cunıa 
aze ecı enmız tçın os •- -

Müttefik uçakları Bouma 
ya üç akm yaplllar 

İstanbullu bir Yunan ai
lesinin çocuğu olup İtal
yanların Yunanistana h~ 
cumu üzerine 940 yılı 
tlııincitcşrininın 26 cı gü
nü Yunan ordusuna ılti
hak eden acar :btanbul 
çocuğu b~dan geçen-

tane neşriyatta bulunuyor R İ y Al İ y E c i l İ A G ö 
Mümtaz misafirlerimize 

birçok şeyler göstermeliyiz 
Melbourne 6 (A.A.) - Batı 

Pasifik müttefikler umumi ka_ 
rargiihmın bildirdığine göre; 
müttefik uçaklar Yeni Gine'de 
Bouma'ya karşı üç akın yap _ 
mışlar, yerde duran uçakları, 
çıkarma mavnalarını ve gemi • 
leri ateşe vermişlerdir. 

Milne koyunda müttefik kuv 
vetler orasını karaya çıkan Ja_ 
pon kuvvetlerinden temizlcmeğc 
çalışıyorlar. 

Zülfüynr! 

leri anlatıyor. 

Bu, hazin ohluğu kadar 
meraklı ye' iıe~ ecanh nıa.-

cer.ılan birlm.ç güne 

' 

kadar tefrilm~ a 
l~t§llyaoağız. 

ı----

Londra 6 (A.A.) - İngiltere_ 
nin en mühim haftalık gazete _ 
}erinden ·olan Sunday Times, 
baş yazılarından birini İngilte_ 
reyi ziyaret etmekte olan Türk 
ga?.etecilerine tahsis etmiştir. 

Bu ga7.ete diyor ki: 
Şimdi bizim misafirlerimiz o_ 

lnn Türk gazetecilerini çok dOf._ 
tane hislerle karşılıyoruz. 

Dostlarımızın bizi ziyaret et. 
(Sonu Sa. S SU. 5 te) 

~ ... 's:":llC:-__ _ 

Bayan hadise - Karikatürcü başı, haydi bakalım, fırçanla çirkin yerle· 
rimı P.:öster ... 

Karikatürcü - Zülüflerine dokunmak olmasa ben sana e:österecetimi 
bilirim r 

Yanlışhğın vaki olduğunda ve bu yanlışlık yüzünden 
ramazanla bayramın birer gün rötarla idrak ediiece· 
ğinde ısrar ediyor ve üstad Fatine cevap veriyor. -··------

Yazan: Y. Ziyaeddin Gökçe 
Şabanın iptidası hakkındn 

bir hesap yanlı.cılığı yapıldı<';nı 
rasathane müdiirümiiz üstad 
Fatinin talebesi Ziya Gökçeııin 
itahatına atfen yazmıştık. Sa
yın üstad, takvim esasları üze
rindeki hesaplar etrafında gc -
niş izahatta bulunmuş, bu aı"R
da talebesini de hem tekdir, 
hem tenvir etmişti. Ziya Gök -
c;:e, dün bize gönderdiği bir 
mektupla aynı mesele üzerinde 
durarak yanlışlık olduğu hak -
kındaki iddiasında ısrar et
mektedir. 

Bu mcktui:Ju da aynen ne.7 
rcdiyoruz: 
"Şaban iptidası hakkında 

muhterem üstadını Fatin Gök
menin gazetenizde intişar eden 
mektuplarını okudum; takv:m -
lerdc bulıman kameri aylar iç:n 
yazdığım ve 12 ağustos tarihli 
gazetenizde neşrolunan mek.
tu;bumdruı bu gibi netayicin çı
ka.cağını hissetseydim bundan 
sar.fına.za.r od erdim; bu mevzu 
hak.kında. üst.addan al~Crım fe-

yizle şu satırları yazmağı n.n. 
mfık buldum: 

1 - 353 935 şevvali, irti-
madan gurubu .şemse kadar 12 
saat 34 dnkika 11 saniye g<'ç
tiği ve budu sh·a 2 derece, 22 _ 
dakika, 59 saniye ve budu mu. 
adde! 6 derece 44 dakika 10 ısa. 
niye bulunduğu halde (Ram.ı -
zan 29 sayılarak) 6 kanunu;·a-
ni 935 pazar günü bayram ya
pılnuştır. Bu, rüyetle ynpıl· n 
mernlcketlerdckinin aynı oln'u~ 
tur. 

2 - 35<1 936 ramazanı İl ti
madan gurubu şemse kadar 15 
saat 4 dakika 39 saniye geçt .{i 
ve budu siva 7 derece 9 dakil{a 
4:4 daniye ve budu muaddel 6 de 
rece 1 c":ıkika 35 saniye, şems 
ile .k:ımerin gurupları arasın-

daki faı l: da 19 dakika 5 san· -
ye bulunmuş, bu r-ı.Sgari kıyrr.c. t 
üzerine bu hesap üç defa <laha 
tekrar edilerek aynı netıceye 
varılmış ve 27 teşrinisani 93;; 

_ ça.rşam'b:ı günü ramazan iptı
(Sonu Sa. 3 Su. ! d•I 

SABAHTAN SABAHA 
~"""'-WVV\ 

VANDEL VİLKİ 
~~~~~~--~~~~~~-

Amerikanın harp gayreti -ve sanayi 
kudretine ait proi:ram izah ediliyor ! 

• Villti, Amerika cümhurrei~.~ Şimdi Ruzvelt bu ateşli po
Ruzveltin son intihapta başlı - litik:ıcıyı Mısıra, Türkiyeye, 
ca düşmanıydı. Cümhuriyetçi- Çine, Rusyaya göndermiştir. 
lerin bu yaman namzedi az kal Maksat bu de' lct \'e mıJleti"rE. 
dı eümhurrejei seçiliyordu. Fa- Amerika h:.rp gayretinin le 
kat Ruıvelt gnlebc cahn•·n halde olduğunu .ınlatnıaktır 
derhal } uzvclıtin emrın~ giıd._ Bu bir propagnnda .seyahn -
Ve o gün bug-un haı , .yretın tidir. Propnganao. eski dev r· 
de Ruzvel, • bt 11i ha lı ) ::ıı dıırı lerde ayıp bir şeydı. li'akat 

' ClW ol· rak \; Jı:-::Jyoı. (Sonu 8a. 2 SD e dı.ı\ 



ALI 

A 
No.2 Nakli ve 

lktıbaa hakkı mahfuzdur 
Yazan: 

M. Z:ekl Korgunal 

:tki kardeş, zıt d- ce ve ka.. - O halde burad:ı. vademiz 
rnrlnrla dakikalarca bekledtler. erdi ise öhirüz. Yaşamaktan 
Açılan delikten bir fare bile çık- na:::rlbtmfz kesilmedi ise bir yıl 
ma.dığını görünce öte taraftn sonrn mağnradan dipdiri çıka-
tchlike olmadığınn. knnnat ge- rız. Elverir ki karş:ıl:ışacağı-
tircliler. B ncrtııe bir iki , mız tehlike karşı k dimizı 
goz ışa.reti yaptıktan sonra a..- korumayı bilelim. 
ynklarının ucuna basa basa ilcr- - Yedt başlı bir ejderhaya 
Iedilcr. Miitereddit adımlarla i- kendimizi nasıl koruya 
çerı glrdıler. Kendılerlni ~is blliıfiz? 
lb:r koridorda • Her ta.- - Ba ejderha yedi başlı da 
ııı.fı tam:unen boş olan bu ko- o llir, l tm.i§ başlı da. Bu, 
ridordan büyük bir salona utas- ccsa.ret sahibi bir insan için 
tılar. Bu salonun o yedi bır şey if.ade etmez. Allah ze
ba am merdıvenli bir taht, tadan daha. .kuvvetlit daha kes 
tahtın iki tarafında birer kürsu kin iliıh yo.ratmnınıştır. Bız, 
vardı. Tn.ht da, ürsillcr de mer oldu{;'1lllluz için, bu sıla-
m r yap n S lor.un ıµp ve nınlık bnlunuyo. 
duvarlan kadın, cuk ruz. Yedi başlı ejderha yeii 
\e muhtelif bayv başını birden harekete geti. ip 
1 don Wmı t.ı. '.ı. b..zi oldürmeğe kalkı.~ b:.z 
tarafına duşen du\ de dünyanın en müthi~ hilcum, 
b r dcnur ka gozc en kuvvetli müda:U?.a siliılıı o-
l{ ının etrafı rum n- lan zekfunw harekete gctirirız. 
ı ortilmüştü. Bu, kapı u·~u.ıı Y~cli başlı düçmıınımw zckii. 
z andanb rı açılmnm oliu· mızla rnağlüp etmiyc, hatta 
gunu göstenyordu. olJurm1ye çalışırız. 

~u Al Sma, şaşkın k•n - Bende zeka filin kalma -
etrafına bakman kard Ebül- dı ya Ebu Ali Sina! Hele yUre 
h ın sol bi.iğruııc diırltil: ğ mde cesurcttcn eser bulamaz 

- Neye afallayıp kaldın? ' inle bırlikte mnğn.raya 
Ebülhn.ıis, şu kıs cevabı ver- gımıek mecburıyetindcıı ne 

dı · guzel ynkayı kurtnrmıştım. Bil 
- Kotkuyorum! mem ne halt.ettim de f.ıkrimi 

Ncd n korkuycl"Suu? Bu- de· tirdim. 
rada t~ .. h.like yok ki... EJbu Ali Sına, knr~eşinin 

- Şimdilik bir tehck • kar yuz ne bakarak gilldü: 

b 

oı 

madık, nnuna galiba tehlı- - Bu mevzu_ üzerinde ılcn-
d ı oruz. ;ıuşuruz. Şimdi şu demir 

- Bu h~u ıl v rıyor- kapıyı açmağa bakalım 

- Beni bu isten aff yle ! 
- Olamaz! Bu kapı mutla.· 

kn. imal dır. 
Hayır! Açılmam lıdır ! 

olm k l!ltem'yonım! 
ki sen de ilmek ı te· 

1 

H 

o u an ığın 
Bundan 570 yıl evvel temeli 

atılmış Hey.bclia.dadaki maruıs -
tır b 'J:l sene evvel o za. 
manki patrikhane çarkçı mek
tebimizi duşma.n kuvvetine da
yanarak bu binadan çıkarmış
tı. . 

27 yıldanberi bir yılıın bikfı.. 
yesi balmd.e uzayıp gitmeh-te 
olan bir ihtilftfuı doğurduğu 
dava evvelki gün kat'i surette 
nihayete ermiş ve böylece Hey 
belindadaki meşhur büyük ma. 
nastır asıl sahıbi olan D_niz 
Lisem"zc teslim eci"lmiştir. 

Birinci Cihan Harbi başında 
bu bina., . Heybeli Deniz Lısesi 
hesabına satın alınmış ve çark-

~ İzmir ta irlsri 
Üzüm ve incırın muame
le vergisinin indirilmesini 

istiyorlar 
İzmirden bildirildij;'Ule göre, 

Ankaraya giden İzmir ithaıa.t. 
ve ihracatçılar birliği umumi 
katibi' Atıf !nan, tarım satış 
kooperatifi umum müdüıii Mu
hıp özyiğit ve tüccardan Selii
hattın Sanverden mürekkep he 
yet, atfı.kalı vckfı.letlerle temas
lardıı. bulunduktan sonra Anka
rad:.ın ayrılmışlardır. 

Bu heyetin Ticaret V ckiileti
ne arzclt"ğı meseleler arasında 
yeni üzlım ve inc;r mıı.h • 
sulü, harice yapılacak satışlıır 

ve ihracat vergileri i eri va.r
dır. Heyet: lizum ve incirde 
kabul edilen yüzde on niSbctlıt 
dek1 ihracat vergisinin yüzde 
üçe ındırilme.si için Ticaret Vo
kiUctı nc7ıdi nde yeni bir teşeb
büste bulunmvştur. 

Vekiller H yeti, bu müra
t h kk nd::ı. bugünlerde bir 

kar r verecektir. 
Üziım ve incirin standardı 

m lesıne gelınce, Ticaret Vc
kfı.l t nın bu sene ihraç edile -
cek naturel ıncirler hakkmda. 
b ı t nd rd es ı kabul ettiği 

malumdur. lncır mah hiniln 
st d rdı. ) enı rekoltenin elde 
edilme ı w kalıtcnin anlnşıl

m ıle k bil olacak ve Tıcaret 
V kfileti lzmır tıcaret müdUr -

- lu • und('n icap eden malümntı 

----------------ı.a----------------
- Bergamada bir ana baba 5 avhk çocuklarırmı 

o.dürmekten suçlu o arak zan altma alındılar 
g·· , n mini olın k ve uyutmak iç'n 

nz ının T nlı na. kendisine kansıle beraber bol 
l' lı koyun_ mıktarda ham afyon yutturduk_ 

nm1 tır. 

aldıktnn sonra standardizasyo
nun son kl"ni tayin edecektir. 

Öğrenild mıe göre, t!zUm pi
yasası 14 eylülde açılacnktır. 

hti ar y pmış -Koprünün Kadıköy isl·el sm-
delo büfe. ihtik suçile btr 
hafta müddetle kapatılmıştn·. 

Bel dtye ikısat mlldürlüğü. 
bövle gıda~mnddcleri satan §eh 
rin muhtelif S"mtlerindeki hü
fecı v mezeci tabir edif en dUk 
kancıların bir kısmını adliyeye 
verm tir. 

Bunl roan çoğunun da Uıti -
kar yaptıktan meydana çıka -
rılmıştır. 

YEN! SABAil 

• na 

çı mektebi buraya. nakledilmiş
ti. Ancak bankaya yatırılan 
ıbma bedeli patrikhane tarafın 
dan çekilmek istenıniş ve böy-
1 ce 5 de başlıyan' ihtiliıf 
bugu.ıe kadnr sürüklenip dur -
m~Cfttı. 

Heybclinda. Kız Eytamhane
smin tahtı tasarrufunda bulu -
nan bu b ·na, evvelki gün tımıa
men tahliye edilmiş, burada o
kuy an 80 k::ı.dar kız Webe. 
Biıytik da Rum erkek eytam -
hanesme naklcdılmiş ve tahliye 
olunan bına da Harp Okulu 
komutanlığı namına üsteğmen 
Saffet tarafından teslim alın -
mı tır. 

ullar 

ku 
• 
'l : 

Varakı mührü vefayı l.im 
okur, kim dınler! 

Yine o mahut kömür 
meselesi. .. 

Kadıkö,-dc kok komfirti bAyi_ 
lcrlndcn Fazıl Zaim, Sadettin Bi_ 
lensöz, Mustafa Yorgancı, Asım 

Aslan v-0 Vahdet Pekel irnznlnrllc 
aldığımız mektupta deniyor ki: 

c30 Ey10.I 9442 tarıh ve l!i56 _ 
yıh muhterem gazctcniz..n 2 d 
sayfaQ.nın 4 ctı sOtununda ko ur 

US ve tevzı mfi m duru 
Bay Eyüp &ıbrı Konak. Bayılcr 
dcpolanmızd n kömur nnk.let 1ıck 
lstcıncmckted rl r, dıyc ıuıhnt 

vcrmişUr. Halbukj 3 A{!u tos 1942 
tnrlhınde dcnız nnklıye forklnri_ 
le beraber bedeli rl verilrn ve 
her bıri birer mavnalık ord no1a_ 
rımız vnrdır. Mu ddü vaaUcri 
uU71.ne belki yı.rmı defa gubp gel 
memizc ve s t ere ı lcrimizden 
kalarak bekleme lığımızc rağ _ 
men yine bu komiırlen nlrnak 
mfimkOn olamadı. Halbuki, iki 

Nihayet 1 nci Teşrinde senedcmberi bu nakliyat 1.ş. vn_ 
purl:ırdan Wtıan vcs:ı U ile ıki gün 

derslere başlamış ıçındc Kndıkôy i ketesine nakil 

olacaklar ve tahliye ettriliyordu. 
tık okullarda talebe kayıt ve Şimdiye kadar ne mavna ve ne 

kabulleı ıne bu sabahtan itiba _ de amele yokluğu gıbf haller 
ren başlanacak ve 21 eylülde mevcut defUdı. Bu nakliyat 1$_ 

de tedrisata başia.nmakla bo _ leri şlmdı felce uğradı ~ yok_ 

raber kayıt ve kabul işi bu ta- luk tn şimdi ba lndı. 
ıihten bir ay sonraya. yani 21 Dı er tnraftan bugun Kadıko _ 
teşrinievvele kadar devam ede- yündeki mil erine kömur i_ 
eektir. çln müracaat eden bir şahsa n_ 

Orta tedrisat okullannın ka- ycak 3 Kbunuevvclde yani uç 
yıt ve kabulüne de 29 eyltile ay sonra verilcccfü blldlriliyoc ki 
kadar devam edilecek ve ı bi- (o da te:ıbit edilen g{lnde ven _ 
:r nciteşrinde tedrisata başla... lcccği etlphelidir.) Halbuki, biz _ 
nacaktır. l lcre v(.'JiJccek kömürler kendlle_ 

Ekalliyet okullan da ekseri- rine yapılan hücumu hafifletecek 
yetle 21 eylill sabahı derslere ve halka da kolaylık olncnğına 
baslıyacakla.rdır gorc bizlere verecekleri komur _ 

V . .. n" lcri de yine kendi işleri tel kki 
çiln~u de\<T,e . .lmmpı etmeleri lhımdır. Bmaennlcyh 
. 3 uncu devre Unıv~ite ve dcpolnrımı%dnn bayiler komurlc _ 

yuksek okulfor ask~r~ kampı rfnl nakletmek istcmemclttcdlr 
cvvelkı a.kf;la.Dl bıtm.iştir. ~eti muşterllenmizi nleyhtmize 

Bu. münnsebctle . tnleboler kışlurtncnğından bu verdiğimiz 
hususı vapurl.a Pendıktcn _ Ka- izahatla dunımumu:r.ün aydınlan_ 
b taşa g lmişler ve dognıca ması ve müşteri1erimi.%ln de bizler 
Ta.ki>ime çıkarak merasmıle hakkında reno n y ıer besleme _ 
Cümhuriyet amtıruı. tnr ihti- 0-: lerl için m ıtterem gnzetcn e 
ram .çelengı koym'1Şlardir. n ini snygılarımtıla rica cdenz.> 

Ölü urtulan 
• !Jevgili 

Evvelkı gün Mudanyndnn li
mruıımıza gelmekte olnn Trak 
vapuru tlvarı ı, Hnyırsızru:la 
açıklanndn bır sandal içinde 
iki kiş"nın imdat istemekte ol
duğunu görmüştür. 

Derhal vaka mahallint.: gidile
rek istimdat edenler vapura a
lınmıştır. 

Biri kadın ve diğeri erkek 
olan ç·ftler, havnnın muhal.o
f etı yuzunden bir gece Hayır -
sı7..-ıdada yattıklarını sc>ylemiş -
)erdir. 

Ertesi gün, adadan aynlın
ca şıddetli bir rUzglrla kaf"91-
laştıkları içm ımdat istedikle -
r ni bJ~lmiir. 

Bakkallarda karne ile 
un verilecek 

Belediye Daimi EncUnieni Pa_ 
zn.rtesi gi. hler:i ekmek karnesi 
mukabilinde baklınllarda 422 
gram unun on allı kuruşa satıl 
masını kararlastırm.ıştır. 

Bu karar pek ya.kında tatbik 
olunacaktır. 

iki kadm acela yüzünden 
gllzel bir banyo yaptılar 

Hııticc Acnr ve Nunye is
mınde iki kadın dun sabah 
Köprüden Haydarpaşa.ya gider 
ı rkcn vapur ın yana masmı 
beklemeden ıskcleye atlamak 
iı temişlcr, her ikLcti de denize 
dii müşlcrdir. Aceleci kadınlar, 
yetişenler tarafından kurtarıl
mışlardır. 

Hapishaneye eroin 
sokarken yakalandı 
Üsküdar ceza.evinde mevkuf 

sabıkalı eroin kaçakçılarından 
Mevlut adında bir şahsa evvel 
ki gUn bir ~k eşya ~etirilm~, 
içi zeytin ya.gı dolu bır ibrık 
gardıyanlann na.zan dikkatini 
oelbetmiştir. 

Y npılan arn.mada ibrikte 50 
gram eroin bulunmuştur. 
Yeni Is~ ınbul defderdan 

kim olacak? 
Maliye Vekaleti Hey'cti Tef _ 

tişiye Reisliğine tayin olundu _ 
ğunu haber verdiğimiz şehrimiz 
Defterdarı Şevket Adnlanın ye _ 
rinc Maliye Vekfileti Müfettişle_ 
rindcn Faikın tayin olunacağı 
tahmin olunmaktadır. 

a 
Ben siyasetten anlarım - Necip Fazıl bile siya .. 

makaleler yazı~ or - iki ahbabımın Qeyrin 
doyum olmaz karşılaşmaları - BugOnOn 

"Vişi,, si önOnd ki haleti ruhiyem 
---------------------

öze: ''Ben siyasetten an.. B.), (Domeı) veya (StefanO 
lamam! .. ,, cümlcsile baş_ damgalı olmıyanhı.nna -tıplQ 
lamıştmı. Fıı.knt b nız kendısıne sahte etd.etlı m 1 

dü'"ilnünce, bu cilmleyi kı:ı.rala _ rülmek i cnmiş müşter1 fk<li 
dun. Doğrusunu isterseniz, ben; sile- göz yumar 
"- Siyasetten anlam!lm ! .. ., Demokrasılerin muzaff r ola.. 

değemi, gururuma. ycdireme _ cağına inanan ahpabıma gc ın .. 
dim. ee. o d , -tıpla ötekı g bı -

Hele bizim ceridelerın ga~teyı eline alır almaz, hav _ 
muhan·ir erine hay lı J bır di Ierın s rl halanndan ev.el 
resmi gcç.d ya.ptınnca anladım mcmb:ılnrır. göz atnr, ve (Lon 
ki, benim için: dra), (Va ington), (Mosko " 
"- Siy setten anlamam! .. ,. va), mahreçlı, veya (B. B. C.), 

demek, çok aşırı bir tevazu oln. (Röyter), (Unitcd Pı:ess), veya 
cak: Zira görmüyor musunuz? (Ta ) damgnlı olmıyıı.nlarına1 
l'jecip Fazıl Kısakür k bıle si_ -tıpkı kendı iJıe sahte ctilu:•tll 
yasi makaleler yazıyor!.. mal sürülmek istcnmış mü terl 

Bu itibarla, şimdı söze, biraz ofkesilc-- göz yumar 
evvel karaladığım ciimlenin tam Mihverın muzaffer ol a.gına 
tersini yazarak baslıyonım: inanan ahbabıma, bu harcltcti . 

Ben siyasetten anlarım. Za _ nin sebebini sonınuz, sıze vere 
ten, böyle söylemesem. yalan cerii cevap şudur: 
söylemiş olurum: Çünkü her "-Mihber kaynakları, daıma 
yürekte bır aslan yattı~ gibi, doğru söylüyor, Şımdiye kadar 
her kafnda da bir "siynset,, var (Bcrlin) ne dedıyse çıktı. {Vı_ 
dır. Vakıa baiı kimseler, -ken_ şi) ne söylediys" oldu. (Roıiıa) 
dılerine görP bir siyasi anlayıc.-. ne attıys tutturdu. İnsana hı<; 
lan olduğu halde,- siya~en bir şeyın doğrusunu oylemı _ 
anlnmadıklannı söylerler: Fa _ yen cliğeı membalar, zıhinl i 
kat emin olun bu da bir ... siya_, karıştırmaktan başkn bır iş gor 
settir!. müyor !.." 

Evet, siyasetten, -karınca, Demokrns"JC'rin muzaffer ol" 
kararınca- ben de anlanm. Ve cağına inanan ahbabıma., bu ha. 
benım anladıP.ıma göre. bizim reketinin bebini sorunu? .. Sıza 
siyasi muharrirlerin attıklar!m onun vereceği cevap da şöyle o 
tutturamayı~h:ı.n. h8.dıseleri ol • lacaUır: 
duğu gibi de!!il, kendi canlar\ _ "-r Bcrline nasıl inamı ıı ı? 
nın diledisıi bicimde görmeğe Onun Uç hnftada bıteceğıni so) 
çabalamalarmdandır. Jedii;i harp yetmış haftadır su. 

Müsaadenizle size, bu hnkilm_ rüyor. (Vi!Ji), (Kraldan fazla 
ti i bat edE'n s~yanı dikkat bir Kral taraftan)! (D. N. B.) nın 
mii ahedemi anlatayım: bıle pıyasaya sürmedıgi hav . 

Benim iki ahbabım vur: Ban dis1er yayıyor. (Sofyal (Ro . 
Jnrdan bi~isi ~ıhverin dığeri dı: ma), {StokhoJm), (B 'grati) 
demokra.sılerın muzaffer olaca_ kabılinden hhv('r c;ırnkları ı i', 

. ğına kanidir. ı konur.ıab'lmek içın, -roller 1 
.Mihverin muzaffer olacağına ezberlemcmıs tı.ktbrler gibı- ·ıl 

inanan ahbabım, gazeteyi elınc lör yardımı 'gozliiyorl r. Bu ı i. 
alır almaz, havadislerın serlev barla, ben ter ihan man z;ı._ 
balarından evvel memb nnno. man k udi alevhlcrıııdekı h:ıv 
göz utar, ve "Berlin", "Vi . •• di rı bılc· saklamı'lan- De . 
"ful ··nki", "P te'', (SofyR). m ra ı membalnı mı oku} 
(Roma) , ( Sto holm) , (Tokyo) runı f' 
(Belgrad) mahrecli, veya (D. N (Sonu 3 Su. f d l -----------------

- Baı tarafı 1 ne de -

imdi tayyare ve tanı< gibi h r 
müdafaa silaru olnıu ve Al
manya gı i b:r çok devi ti ı 
prop .gnnd.ı iş" iç n nazirlıkl ır 
ihd etnm lerd r. Yeter kı p ,. 
pagnnd yalana değ l, h•y 
dayansın. 

Doğrusu biz, Am nkayı, A
merikanın sanayi kudret nı V( 

bunun netıcesı olan harp gay
retinin genııp"" · pek tnkdtr 
edemeyız. B r Alman kitabuı
dan petrol ıstihlikıne art b r 
istatistik o i tim: Yeryu -
ztlndeki petı ol sarfiyatını g g. 

teren bu ıstaf. t e g<.ııe, yal -
nız Şimnl Amerilrn.sı diinyan•n 
geri kabın 57 hüktınıet n n 1 
fazla petrol harcamaktadır. Bu , 
i.,tihlak Amerika sanayi k•ıd· 
retine en büytik b:r del Jdir 

Geçen senedenberi Amen..lta 
nm knbul ettigı harp btltçcle
rine ait rakamlarla çok alay e-

dilmışt·r. O mı; rl ra a t 
fırl:ırı bız m ha'. ı mız n , 
alamadığ1 <; n bunlann toıı 
ye unu sıfırdan iba et old ı l 

b le iddıa olunm tu Fak::ı.t 
Pa kte bır baskın! ezıl ı 
o! n Amerık donan 
tı ay ıç nele c nlanma ı bu a 
nayi kudret nd n len g 1 ' ı. 

Her giın bir gcmıyı d n 
indırrnekle ı. ba lıyan AmP 
r' k .. "mdi üç gemı yapıyor v< 
gelecek b.r yıl içınde 8 m ly ıı 
ton tutarınd tic r gem .. 
~ p nğını h e-r r ~or. B 

lannı soylemi!}tir. 

------~--------------__,,,--=------------------~-----------------_,,,...,..,.,.=--=----=-=-==~ 

l 

leşık Ameriko,nın 19il şub -
tında aylı!~ tayyaı e wşaatı 3 
den "b retti. Bir kaç ay ıç 1 l 
bu ~i mısline çıkıverdi. Şmıaı 
iki bini ,g çt'ği söylenmekte
dir ve Ruzvelt önümüzdekı be 
ne bunun 185 bıne va acağını 
haber vermektedir. Y nı v ı 
15 bin tayyare, Bunlar ş.nı.<l 
b zc hayal gibi gôrıinebılır. l• a 
kat bir yıl önce Aıneı ıkana1 

yapa.b:Idilderini gozönlinc al ı• 
lar bugünkü istihsalini de bJ. 
yal sanmışlar, rahatı hula.!l 
Amerikalıların harp işlerıne 

·n aki eri bıttik _ 

Çayı ve etrafını tetkik eden 
Rnhmi; 

- Evet, ço eükür ki bız de. 
ğıliz. Miıbarck bızi fnrkedeme. 
di. 

karak: 
- Sakın bu sularda t.iınsah 

olmasın? iye kardeşine dön _ 
dü. 

- Vallahi mümkün.. Belki 
vardır. 

- Evet, benee de mu.mkün .. 
Cemşi t uzunca bir dal kopar 

mıştı. Bu dalı suya soktu. lki 
metreden kı olan dal suyun 
dibine değdi 

- Çay pek az derin görünU_ 

ğiz. 
Tu>di. Filhakika çay bu nok_ 

tada hıç derin değildi. Hatta 
bir ıkı dı onra daha da sık_ 
ı 11 tı. Hı<' miiskülfı.t ç kme_ 
l il ııl~r. An _ 

cak dizlerinin bh az üstüne ka_ 
dar ıslanmı lardı. Rahmi karşı 
ahılde karde ·ıe r\lny etti: 

- Allah kına, şu seyahatte 
can sıkacak ne \ r? Mükemmel 
bir g~e gezintiye çıktık. 
Mehtap alemi yapıyoruz. Yolda 
elmas ı b r tarak bulduk. Şim_ 
di ala bir b:ınyo d yaptık. He_ 
le bir ka.plnnla da saklanba.ç 
oynadıktan sonra bunun keyfi _ 
ne payan mı olur? Ka.rt;ıınu1.da 
Golkonda harabeleri var. Şimdi 
onları da ziyaret edeceğiz. Şu 
koca Avrupada bizim yerimiz _ 
de olmak istemiyen kaç kişi 
vardır, Bfilllrsın ? 

Ceııışit bem"n onun sözünü 
kesti: 

- Gevezeliği bırak; artık şu 
senin mahir polis hafiyeliği san_ 
atini göstermenin z.aınanı gell_ 
yor. Harabelerden en çok bir 
iki kilometre uzaktayız. Bu. he_ 
riflerin kula.klan ve gözleri çok 
kuvvetlidir. TR uzaktan göıiir 
ve koku alırlnr. 

Salırada en küçük bir ses çı_ 
karmaktan çekinerek, komışma 
dan ilerlediler. Sonra birden _ 
bire vine oldaklıı.r.ı yere mıhlan.. 

--
[No.l 
~ 

dılar. önlerine beğenmedik bir 
manzara çıkmıştı. 

o ana kadar vücutlarının bir 
kısmını örten \:e ikide bır g,öl. 
gelerine daldıkları çalı çırpı, 
palmiye gibi otlar birdenbıre 
k ilmiş, şimdi tabak gibi bir 
s hada ortaya çıkıvermışlerdi. 
Beş, altı yüz metre ileride hara_ 
benin mermerleri, sUtunlan ön_ 
lerine açılmıştı. 

Bu çakıllı, dümdiiz bir saha_ 
da tek tük otlar, mehtnp ışığı 
altında birer leke teşkil ediyor_ 
du. Hiç bir saklanacak, sığına _ 
cak yer yoktu. TU umklnı dan 
görüneceklerdi. Harabelerin ilk 
ta.~lan, yıkık, devrilmiş sütun_ 
lan bile bir hayli mesafede idi. 
Cemşit, söylenerek başını sal _ 
ladı: 

- Allah kahretsin, eğer Ku_ 
ruburular civarda iseler hın7.ir _ 
lerin öyle keskin gözleri vardır 
ki bu dümdüz sahada bııi far_ 
ketmemeleri imw.mı yok. Onla_ 
ra görünmeden yaklasmamız 
mümkün değil, eğer bu tehlike_ 
yi gÖ7.e alarak yürüyüvcrccek o_ 
lursak bizi ynnıbaşlarına g ôın_ 
ceve kadar kırnılclatmıvacak!ar, 

ve oraya varınca boğazlanma _ 
dun evvel bir "aman,, d~meğ 
bile vakit bulamıyacağız 

Son çalıların dibinden bu ta _ 
bak gibi diiz sahraya bakam 
yapn.calrlan ı::eyı düşünüyorlar _ 
dı. Bırden Rahmi cebinden koc 
sustalı bir çakı çıkardı. Emtıi _ 
yet ve azimle: 

- Eğer u cahil herifleri aL 
datrunazsa.k bize de yuf desin_ 
ler. 

D eli \ e bir iki metre büyük 
lilğünde bir çalıyı kesmeğe b:u 
ladı. Ccmşit kardeşinin omuzu_ 

asla sanlamıy caklar mı um 
muşlardı. F kalannda on ı 
ki mılyon i çı calışan Ame 
kayı dişıni tırnn.ğına takı:ı.ra 
çalışmaya sevkeden "Por H ır 
bur) baskını olmuştur. Japon 
ya orada muvaffak oldu. Fıı 
kat Amerıkalıları uyandırma} 
ve bırleştirmekie sonunda sam 
nz o mu affakıyetinden derin 
bır acı duyacaktır. 

Behça:t a 

na vurarak: 
- YaE;a Rahmi, mal·sadını r 

anladım. Bu bir harp hilesidir TAKViM 
Tam yerinde bir oyun. 

- Azızım, bu siperin altmdn 
ilerliyooeğiz. Birimiz önde öte 
ki tam onun arkasında. Mclıtıı 
bın şu ortalığı ancak aydınla 
tan ziyasında haydutların bir 
pek farkedeceklcrini zannet _ 
mem. Dura dura gideceğiz, on 
lar trun bızim karşımızda iscle 
birımiz önde öbürümüz arka 
olduğu için bu karartıyı b!l" ça 
lı snnncaklar. Çok ağır gitti wi • 
miz için de hareketin farkında 
olnuyacaklardır. Bunların uy 
kuda d ğıllerse bir nöbt>tçı dik 
miş olmaları da pek mem ıl l 
!ildir.. (Arknsı \ lr 
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·it bıra mı dan Miit-
kr adan taarruza 

1 ed r. Y oksn öyle 
y.; hava taa..Ti zları ile ga· 
hbi "t eld<> dilemez. Kat'i za
fm 'ter ıvnkit \'C her yerde şan
lı piyade kLWUll?' derler. Bıı 
pek de o kadar yanlış bir kıu· 
de değ ldir. 
Şu halde iş ergeç Müttef'k 

ordul :rmın Garbi Avru,payn 
.çıka.rıhnal:ınndadır. Zaten Sov
yetler de kaç vakittir bunu is
temiyo.,.lar mı? ll'akat her ne -
dense bu ihrnç harckPtinin, bu 
kat'i taarruzun henüz eşref 
saati g -emişe benzıyor. 

Sul' u dört gözle bcklı:rc.u 
miiletler hatb'n ancak boyle bir 
taarruzun 1b. lamasınd :n b r 
s ne s nra nıhayet bul cağ;nı 
kalJul etmelidirler. Fakat her 
eyden ~vvel böyle knt'i bir 

ılır ç h rckct n n Garbi Avru -
pa kıyılarında lmV\'ed<'Tl f" do · 
çıhtıgını ..,oı mck Iazımdır. 

Y<>ksa, bu s fer, 191 ~ de ol· 
duğu g- kalcyı iç nden fct-
h tmek y· ti ..A lmanyruıın dn.lıi 
li b r sy n vtya .tilal ıl çok

kl k t'lrih · n teker
, k ınanm dl r
t lıter ev etler'n 

- zabıta k ·v ·Lleri bu g bi dnhi
r li k~nmlara imkan verecf-~e 

'benzemzyor. 
Bu h r'b' tialıili ihtil 1erd 11 

e har!c;ten gelec k kuvv t
li ular k zanabılir. Böyle 
b..r ıl raç ordu<ıu gelinceye ka
dar suıhtan bahs.}tmck; cayı 
" m1'"'-.Uen -paçaları vamak o -

r. 

~ E 1' J. S A B A 8 

(so 
RUSYA'DA 

- Bai tarafı fi lnc:ıde -
ve düşmanın son mulrnvemcti 
kırılmışbr. O surette lu Kcrç 'bo 
ğazının şarkındaki butün yarım 1 
ada elimize gecmiştır. Dır çokl 
esir aldığımız <>'ibi 37 hafif ve 
ağır top zaptettik. 

Novoro_,iffi önünde Alman ve 
Rumen kıt.alar, şehrin pek yn . 
kinindeki kuvvetle tahkim edil. 
r:::ı· mevzilere ~akl şm:ıl:ta ve 

i in çetin muhaı·cbc1d' 
t'ktedirlcr. 

Kafkasyada dağ kuvvetleri, 
gün:l€ırce d~vmn eden muharebw 
leıxl sonra dü..cqrumın 'na.dh 
m tar tin~ 'hay.et vermf"J: 
için çok vUksck bir mevzii işgal 
etm·~ıerdir. 

Stalingrad kesimindE'ki "'d _ 
detti muhar.J3elcr, devam .et _ 

ektedir. Dün şimalden gele!l j 
ıühim kuvvetlerın stirakıle 1 

Sovyc"'l u aklar ın v ı ol _ 
dukla,rı taarruzl, T ak rnete u;. _ 
ratı mıştır. OOş n ; tn kı 

. 

Hindistaiı 'da 

Dekka 
ha isbanesindıe 

Bir 

AFRIKA'DA 

f ııtbol me si 
başl dı 

- IEl::t.1 tarafı 1 lnclde -

• 
1 

·~ :E 1 ~ ,J.__ _HE_R _s _B _H---"'] 
Rakı istihlaki artlyor
mu~. Artar ya! .. 

- Bav tarafı ı lncıde -
sö~erle mukabele etmiştir: 

Ar!mda.Şlar, Kar demr1n 
mert, c r ve knhraman çocuk 
lan, 

&uraya Bizleri gvnnek, ~lel' 
le f;U?Tu eh, dertlennizı ve se
''.nçler~ ylru k için gel 
diı:n. Dw enlbcri aranız bu -
lunuyOTum. Gilul mem cketi
mır..n giizeTI erini go "um 
gı · .Karadeniz (.lOCUklannd 
pek ~. ı e ,görüştüm. Bu gvr 
me v: gor Clı....:n. 'bende UYan. 
dırdı~ duygu sudur: Türk· yar 
dun bu gfuei · · 

Yazan: A. C. Saraf'!.,lla 

· G czetelcrin veni !deri ha. 
e iba.kılırsa fi. atının 

arttırılmış olmasına rağmen 
memlekette rakı stıhl:iki z.: n."' 
dcleşmiş, yakın zamana kndw 
7 m:Jyon litreyi şmıyan ıstih
~. 9 rrll!- na çı ş. Hatta 
inhisar ıdaresi, bu yükseli 
nazarı dikk ,.. alar k, a ~ 
yıl iL"tilısali 10 1yon " reya 
çıkannak için D1yarba.kır ve 
Çti uklu fabrika.larnun kaznn
ls.nm bilyfiltm :e bile karar 
vcrmis. 

!Dem.ek oluyor kı ayy 
öntınc geçm moksadı e 
çi.ık ş'şclme rakı sat1•ının 
ınenı g bi tedbirlenn faydası 

olnuunış, hatta biıakis mfu.kı -
rat ıst.ihliiki. azalacağı yerde 
ço...,alnmj. 

Zn. zü:ğürtl ·zun arttığı 

Y eğlen nın ÇO'" ma ı 
c:ıy p, lak n dama ogru b r 
o a}dır. Ad mc ğız bakı~ or ıct 

ne ~tta vc.r, ne u~tte; doluya 
kcyuyor d l uyor, boşa ko-
yu~ r olın r? O da eksen 
beşi gözden .. rıyor ve ka. 
fayı dumanlıy ı·. 

Gclclun orta hallı ile :ıı.en· 

gine. 
Orta hallı 

1 anşmadı~-.U~&•M.W"I m mnuıı. 
e .a n b · 

f va tlurın l1l 

lakin günden 

yuk el -ı n 

da: 

r. 
~ ıvarlu r. 

Of' bu illllTC'· 
tının bır ha) h 

o..rtmış oldu una b medeb 1.
~= Hele yenı zcngın b::ıhıs 
mevzuu o u Tab i onl r 
ıcm yccek de lbı~t r mı içere
ğ-.z ". 

n smthr · nd • 
nm art.masın:ı. 

mah'? 

h 
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.>aıSlZ biı tnr a yaratı lıın 

SAADET GECESİ 

• 

d r. 

nı bır 

1 
Hasan Hüsnü s=pahioğlu 

• 4 Tel. 20625 

inhisarlar Um m 
ünden: Müdür 

1 - 4223 saydı kahve ve çay inhisarı ka
nununun muvakkat üçOncO maddesi hükmüne 
tevfikan 7-10-942 tarihinden itibaren inhisar 
kahve ve çay~ İnhisarlar idaresince yeni fiat. 
larla satışa çıkarılacak va tüccar tarafmdan 
yapıla gelmekte olan sa!tşlara n1hayet verile
cektir. 

2 - Kahve ve çay ticaretile iştiga~ eden
ter ne ticaret maksadile bu madde!eri ellerinde 
bulunduranlar 7-10-942 g"lnünd n itibaren 48 
saat zarfanda mevcuHanm bir be) an name He 
en yakm inhisar4ar İdaresine b'Uır c:klerjjr. 
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YA~7:~~;~:.,::;:, ........... ~;;~~~;·;:·~;;j 1 RADYO P_ ROGRAf~l ı 'ı Dev et Demiryolları ilanları gızı!ay deposu direktörlüğ~ii~n-d-~e:'.JlllJJ~ 
i Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan aşağıda isiın 'it 

K AL 1-7.
30 

::_:,Yın.LUL 1sı9ı4s~~~. !~inci i~letme memur ve mustahdemini için kumıış ile artar. ve k:ız,./ adresleri yazılı beyilerde 
., . .,,.." ...... lini idareden verilınt'k, tcla, dliğın~, sırma, aliımetı fııı:ıka vesaır büıün harç o V t ı ' 

---------------------; 7.32 Vucudumu - 18.45 Muzık: Rad- V(' masrafiarı muteahhide ait olmak uzere diktirılccck takrıben 1771 tııkım l n a g R arı 
ff~HMKI Nakil \le iktibas hakkı mahfuzdur e~•e ... .J zu çalıştım - yo Dans or- resmi dbise, 910 adet palto ve 1881 adet kasketin ım lıyetı ışı kapalı wrl 

lım. ke<rtrası. usuli ile eksiltmeye konulmuştur. F..ksıltme 21 Eylı'.ıı 942 ıarıhınde Pazarte-

ı 11 
~yince, Yörük Ali, lrn.hka

!hayı bastı. Bwnın üzerine Ça
lık: 

- Vallahi sen, deli edersin a
drunı! .. 

- Baba .. !lep onl:ır marta
valdı... Y .. .ıaacıktan kesilme ... 

- Ne? .. Yal ncıktan mı? .. 
- E\·et_ iste adamı oyle kan~ 

dıı ırlar .. Başka türlii bu herifi 
ycnemezd!m .. Görmüyor musun 
t.ı ma.mıyle müdafaaya çekildi.. 
Bozmak da kabil d~ğıl. Ne yapa
yun ! .. Güreşi berabere götill'me
mek için kesilmiş gibi davran
dun . Mollayı emniyetle üzerime 
ç t m i te oldu sonrıı ... 

l .} , , Çalık az kalsın kü
nı yutaC'nktı. (', zgır, ap

.ı. \alan n.ı. sahih mı 
bıı "rl inin yüzün~ bakı
rd. Yoriik Ali, bunların 

ı:J ı, bıkı. ları na: • 
- V.ı.lrah s zler pehlivan de

ğ · n z.. Sah "h 'alh.b 1•• Böyle 
yaptım . Bıı~ka çare \'ar mıydı? 

ve, babası dona Jl'aJ. 
. ('alık söyleniyordu: 

V. ilah senden korktum. 
Hn ~ev aklıma gelirrli, fakat 
bı ı.;t ını ~dı. R:ık hele, Molh 
ı· zc kı hır ad, m\ nasıl al
d ttı ? •• . .. . 

"<" ··ıc Alin"n bu, giircşini w, 
bı g oı-ı1 ekı kurnnzlıi~mı bana 
J'om k Deh Murat anlatmıı:;tır. 
hu l\lollanın da buh~ına git
nıı • folla. Yöniğür dıılavere
s.nı oğrenince şöyle tJemiş: 

- O, ~ytanla başa çıkılmaz. . . .. . 
Yt"ıriık Alı, Mollayı da yene

rek bas;.ltı güreşini kazanmıı:;
tı Yoni~tin bu galibiyeti. mü
hımdı. Bütün başnltl pehhvan
hırı:ıı yıldırmıştı. 

YürUk Ali, iki oef adir ki, 
b: :altına çıkıyordu. V c bu iki 
defasında da tam bir muvaffa 
k ıyetle ve basaltını alarak çık
onş oluyordu. Şahin zade He 
olan ber.ı.'berliği kusur sayıl
m•ızdı. Nihayet ilk olarak baş
altına çıkmıştı. ..... 

l'öriik A'Iinin Kııiipuıaı' 
'giire<j~nrl 

Yorilk Ali, butün eski pebli
v:ıı lar gibi Kırkpmaı çenberın 
df'n gcçm · şti. .Kırkpınar, peh
l.vanlı1'tın mihenk taşı yeriydi. 
f~ p·nda güreşini ayırt etmemiş 
olanlara pehlivan denmez li. 
Pehlıvıın dediğın Kırkpınarn 
gE lıp yilzlerce hasmı içind€'n 
boğ.ışa boğuşa seçilerek birin
e gelmıı,ti. Meydan kırana beş 
alt çıft güreş yaparak mcyda
ıı.ı hfıkim olana pehlivan de 
wrd. Yoksa köy, kasaba, şe • 
hır ı:;.b yerlerde sekız on pehli 
wuıın bulunduğu ve çarpıştı
ğı yerlerde bas kurtarmak peh 
lı , nlık <lcğildı. 

hı: (pınar güreşlerine çeşıtli 
r ( 1' 1 v:ı.1lar gel rdi. Sonra hır 
t, ,ı tına b1z~n otuz, kırk peh 
J v .. :rı '<ıkardı. Bunların fidan 
im .ına (ı}an gürC>şlcrı bazan bir 
lınl ta riirerdi. Bir hafta he
n en b r gün bir ikı husımln uğ
r. ~ rnH m• ydan kurtarmak 
h!.'ı babavığıtin kan değ;lct. 
< ı ı n ) ~ılarımdan birinde 
J\.ırl' ın ıra hic gırmeden ba.~
r• 1 van olanlardan bahsetmi.~
l ıru. B lmem nkuyucı.1larım 
lı"1 rladı mı? Bunlaı hangi 
r·t , ıv ıılardı? Tc krar cdeyinı: 
r, ~ 4 folla, Kırkpınar güreş 
ı , ıır \ı <: ginncmışt.i. Kırl:pı -
rı r ıir, ·Ic:r ne girmeden baş 

,\ ın olmu!;tuı. Kırkpınar 
o 3s almiş olanları boy öl 
ı,••H ı~k bir.nci olmuştu Me
ı;.·la Çolak Molla, fürkpınarıla 
lı . · ı.lmıı-; olan Adalı Halil ı?c 
b r t ıdd alı gur'eş yaparnk 
r ı ı ıp ctm ştır. Ve bu suretle 
f' • J H·Llıl ile tam iıç iddi:.h 
~· <' vardır. Bu güreşlerm
d ıı b r ı;dr knvgalaı olarcl.k 
bıı :·mtş, ıkisıni de galip oln ~ 
r.ık ımzaıımıştı. 

ı " t Çol ık Molla (Mcuıi~ 
J"nkı ınar başpehlivanı 

Ad h Halili üst i..~te tek 
c.ı ,ı ınaglup etmiştır. 

f< '-.kat Çolak Mollanın bu 
r.ı ı·· Ifdkı)etı ıistl.ın bir muwf 
!"1. • ·t \ e meYcııdiyd sayılsa 
d L. . dı>rec• ye kadar . insa~ı-

<l .... iıniilür::;e nakised r. Çun
~.. ulak Molla, Kırkpınar zıl-
ı:, .. ) Cıncrniştir. !,'~ğ~ ~l?~ 
ı- ı .• Kırkpınar gureşuıe ıŞ..!· 
r k etmiş olsaydı. böyle fid;ın 
ı .. r:!n güreş olan bn yerde gün 
1 •ıc c gureşerck, Adalı Ha.lili. 
~.fl;lüp edcb.lir miyd ? Bence 
hı:)lT ... Buna 1mki.n yoktu. 
ç , usta, ço1t malıır! Çok zeki 
oln.ı Hoca Çolr.k Molla. muhak 
kak kı ına;.,llıp olurdu. . 

Narit~ yapılı olnn bu . pch~~
VIDi oyle ou çift on beş ~iit gu. 
re.şe tahammül edeme.zdı. 'M.ol
ı. . n:1'ayet Adalı Halile tt:k 
b.ı gür~ş yaparak ko_wnu pn.y
~)l\ l"ldi. Çolal. Molla, Koca 
YusuOa da, Koca !Ust.!mtc de 
gürCFJlU~ ve muvaffak olrou4 -
tu. F..ak~ t Kırkpınarda fidan 

7 .40 A. Haberleri 19.30 A. Haberleri si gunu saat 16 da Ankara istasyonunda ikinci işletme bına"ında ıoplanac-.ık 
,kırana olan güreşlere girmiş 8.30 Mdzik: Rocl- 19.45 Konuşma. komisyonda yııpılacaktır. Muhammen bedeli 24914.30 ~ ırmı don bın dokuz 
olsaydı, muvaffak olamazdı. yo Salon or- 19.55 Muzık. yüz on dört Jira otuz kuruş ve muvakkat teminatı 1868.58 bın sekiz yi.ız alt-çolnk Molladan sonra Her - k 20 15 ..,., ly G i B · k ı · k u ve estrnsı. . ıwc o a mı~ sekiz lira elli sek z kuru tur. u i c gırme isteyen erın an n 
geleci İhr'ahim de böyle ·güreş 12.30 Proğram. Zf'tcı;i. t:ıırtmımenin tayin ettiği vesaikle muvakkat teminat ve tekLflenni ayni gun

1 yapmıştır. O da Kırkpınar gü- 12.33 Muı.ik (Pi.) 20.45 Müzik. sant 15 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lfizımdır. ş, rtnnme ve mu-
reşlerine iştirak ctmemi.cıtır. 0 12.45 A. lfabcrlcrı 21.00 Komşna kavde projeleri Ankara, İzmir ve Sirkeci işletme Mudurluklcrındcn pnrn-
da Adalı ~alili mağl(ıp etmış- 13.30 l\lüz.ik'. Şar- 21.15 Muzık. sız alınabıllr. (7334-9415), 
tir. O da, Koca Yusufu kar~ kı ve türkü- 21.30 Konuşma. 
muvaffakıyetli güreşler yap- 21 5 M ıı 

b 
ler. .4 uz ~ 

mıştır. O, Rlisteme ka.rşl ir 18.00 Pro[.'rnm. 22.30 A. Haberleri 
mağlfıbiyeti tizerine ÜÇ güreş 18.03 MOzik:. Fa - 22.50 Knpanış. 
de de onu yenııı.iştir. Fakat ====-===:-:--::::::::====== 
bütün bunlar tek başına güreş 
!erdir. Kırkpınann kırıcı gtircş 
lerJ arasında değildi. 

Hergeleci lbralıim de Çol~k. 

.Muhammen bedeli 12000 (on iki bin) lira olan 10000 (on bin) rıde'! 
kömür küfesi (15/Eylfil/1942) Salı gUnu saat (15.30) on b<>~ bııçulct.a 

Haydarpaşada Gar bimısı dahilindeki Komisyon tarafından kapıılı znrf 
usulile sntın alınacaktır. 

Bu ise girmek jstiyenlerin 90& (dokuz yüz) liralık muvakkat temi. 
,.-? nat ve kanunun tayin ettiği vesıkalarln tekllflenni muhtevı znrflarını aym 

itan-ve Deyan e·derım tl .. ::d~~-at (14,30) on dört otuza ka.dar Komisyon Rei~lıı;ıne vermeleri }İl -, 

52 1i1' bir dı~tesi 280 kuruşa sa:tılmakt:ıdır. 
E1R1Nct LİSTE 
BEYOCLU 

" 

., 
MAÇKA 
JALATA 
SİRKECl 

" 

Hiiseyin Zel:eriya - Büyük 
No. 80 82. 
Angelidis - İstiklal Caidesi No. 299. 

Hayık - Saray sineması karşısında No. l 
.Mithat Sargın - Tarlabaşı Cad. No. 26. 
Hnsan Şahin • Pangaltı - Elgenckon (); 
No. 12Ş/1. , 

; Zekeriya Üzel - Halaskar Gazi Cad No. 3• 
.l)li Uzun - Teşvikiye Cad. H'o. 92 5. 
milmi Eğemcn. Köprübaşı No. 37. 
hmail Akkaya - BnhçelIBpı Tramvay aur 
yeri No. 49 1. 
Haydar Karaca - Ankara Cad. No. 138. Molla gıbi narin ve yetmı. ıkı 

il" yetm ş bes okka a asıntla 
gıdıp gelen p<>hlivanlardı. I l'' · 
kal .... de usta olan bu pchlı\ an -
lar ancak böyle güreş yapmış
lardır. Fakat Yörük Alı böyle 
değildi. Yörük Ali de hafif ok
kada bir adamdı. Hele Arnavtıt 
oğlu hepsinden hafif bır adam
dı. Lakin Sultan Aziz devrın•n 
son devirlerine kadar ve dok • 
san üç seferine kadaı devirde 
hiç bir başpehlivan yoktu ki 
Kırkpınar çenberinden ge<;me -
dikçe başpehlivan olamazdı. 

Cl.LQ GIOASI QL"AN Bu ise aıt şnrtnumeler Komi~ondan parasız okırak füıgıt..lmaktadır. 
(9333) BEYAZIT 

1 
==-===================--==============-~-===ı 

Kwm Adamoğlu - Efkaf sokağı kfll 

BU BIOCEl. CiDDEN ı~~~~~~ı:ma:~::i;B:l~E!FL'!~~~~ 

ŞAVA ı HAVRETT
1
IP İs anbul Belediyesi İlanlari · 

Yörük Ali, seksen ·okkasıle 
Kırkpınar güreşlerini senelerce 
sırtında taşıdı. Günlerce fıdan 
kırana boğuşmaya tahammül 
etti. Yörük Ali, Kırkpınarda 
başaltı güreşlerine girdij:,'1 za
man yetmiş beş okka kadar 
geliyordu. O vakitler Kırkpı 
nar güreşleri bir hafta kac1rı r 
sürerdi. Oraya gidip gtırcııe 
giren pehlivanlar, güreşten 
çıkbküın sonra kolu budu kop 
muş ve kuyruğu kesilmiş ola· 1 

rak çıkardı. .. 

Cıllfm ıomd iktufarmt!a 
"olduğunu ispat edi)'or.' 
~ 

Yörük Ali, Kırkpınar gure ı , 

şine tam manasile luızırlammş noktor~m, bu 
tı. Yörük Ali, Kırkpınar güreş I hususı clld Cl
lcrine bn.basile geldi. Yörük A- !dasında mevcut 
Ji, eğer bu sefer Kırkpınar gü- 1~ B.wcel1n bü-
reşlerini kazanırsa tam bir bnş ıYük bır 11.lna ile .,... 
altı başı olacaktı. Faknt Yöriık \Seçilmiş genç bay. ~ 
Ali için bu güre.'?i kazanmak ~anlardan ls~- '1 "' 
ne kadar kolay görün lirse g(i. ~a} edildt(ltnl soyledl.\ Biocel cil] 
rünsün yine zordu. din dcrınllklcrlnt' nufuz ve genç, 

Yörük Ali, Kırkpınara olgun !taze ~€ açık olmak lçın kendisine 

1. · ' bı· delikanlı ola Jazım olnn gıdayı Lemin eder, ve ge ıŞIIll§ r ' 1 · ı t si k elmişti Dlıi bir adamdı. ,Meşhur bir Viyana un versı e 
~~ere pİşmi.<:ı bır pchlıvan- f profcsorü tarafından 'lteşfcdUe~l 
dı. • DU BIOCEL Cpcnbc renktekll To ı 

Yörük Ali K.ırkpınara köy- 1ıuııon Kremı terkibinde tam c1l(~ 
lülerile beraber gclmışti. Ça t:ıısacını beslemek iç!ntlcap cdeı\ 
lık etrafı kolaçan edivor<lu. 

1 
miktarda mevcuttur. f Akşamları 

Gfu.eşe gelenleri bir bu· kayde ıyatmazdan evvel bu kremı ve sa 

di ordu. Ba!'"ıtına gelenler ,hahları da <bcya7. renktck.ll T_? 
wtlardy ~ kalon Kremınl kullanınız. Uç gun: 
ş ı · 1 ' ' ı _ itemo... zarfında tcnlnızın gayrt sar mad-

2 _ Şahin zade. 1 ldelcrlnclen, yuzunuzun uyıflnmış1 
3 M ıı ı lve gevşemiş adalelerınden kur~ 
4 = u:u:· Hasan, (tulm&~a başladı(pn~ goreccks1nl~ 
5 H I ıvıyana Unıversıt.est hast.ı.nelerı• 

Yıldız 1. ine! pansiyonlu ilk olculunun yıllık ihtıyaCl !çın alına<'ak 
(6000) kılo koyun eti ve ( 1000) k;lo kuzu <'ti kapalı zarf usulıyle ek ılt
meye konu1muştur. Mecmuunun tahm.n bedeli (9100) lıra \ e ilk temın.-ıtı 

(682 lira (50) kuruştur. Şartname zcıb_ıt ve Muameltıt Mud,ırlıı~u Ka1c>mind 
görulcbilir. ihale 14/9/9-12 Pnzıırtc J gumi saat 15 de Daımi gncumeıırl•' 

yapılacaktır. Tuliplerın ilk teminut makb•ız \ eya mektupları ve kanun• 1' 

ibrazı lfı1.ım gelen diger vesıkalarile 2490 numaralı kanunun t.nrıfatı çev
rcslnde hnzırlıyacnkları teklif mektuplarını ıha le gunu saat 14 de kadar 

Enclimene vermeleri 1fızımdır. (9374) 

Kız ve Erkek Kısımları 

BOGAZ/Ç/ LiSELER/ 
Ana sınıfı - İlk - -Orta - Lise 
Yatılı ve yatısız talebe kaydına ve eski talebenin kaydının 

yenil .. nmesiıı.- başlanmıştır. 

ARNAVUTKÖY ÇIFTESARAYLAR - Telefon: 36-210 

Jllaarif Vekilliği Erkek Terzilik 
Okulu JJ/üdürlüğünden 

ı - Nihart, parasız ve muhtc.ılıt olan erkek terzılık okulun;;ı en az ılk 
okul mezunları alınır. 

2 - üç yıllık dikis tahsilinden sonra mezunlara dikiş ve durduncu se-
ne biçki tahsilinden sonra da biçki diploması vcnln·. 

3 - K~·ıt ve kııbul tartları orta okullar gbidir. 
4 - Saat 19 da başlıyan bıçki lrnrsları vaı dır. 
5 - Kayıt devam etmektedir. 
Fazla izahat almak için okula mUrucont edılmclidir. (1>4!1R) 

f Jllobilya Yaptırılacak 

Maarif Vekilliğinden 
1 - Yeniden açılacak köy kadınları gezici kursları ıçın ıışagıcla ciııs 

\'e miktarlıın yazılı on ikl kalcın mobilyanın ım.ılı kapalı zor! usulıle ck
Slltmeye konulmufıtur. 

2 - i~bu on iki kalem mobllyann ynpıldıgı ;yerde tL'sllm e\mek şartıl~ 
tahmin ed1len bedeli 32.875 Uradır. Muvııkkat tcıniııntı 2.465 lıra 63 ku-
ruştur. 

3 _ Eksiltme kapalı zarf usulile 10. Eylül. 942 Perşembe gunü ırnat 

15 de Ankarada Maarıf Vekilliği satın alm:ı komısyonunda yapılacakbr. 
4 - J\1obilyalara ait resim ve ~artnameler, tstnubulcla Nı~3ntaş1, 11.mır-

,, 
No. 25 Çenberlitaş. 
Hacı Z~Ufikar - Çarşıkapı Yeniçeıi O 
No. 68. • 

,, Hasan Ballı - İş Bankası yanı No. 143. 
,, Kazım Şar - Sultanahmet parkı karşısınd: 

FATİH Haydar Kılıç • Tramvay "caddesi No. 5. 
KUMKAPI Fatma Erğentek - İstasyon Cad. No. 2. 
Al<!SARAY Ali Aksoy - Laleli Cad No. 248 250. 
BEŞİKTAŞ Avni Akçebol - Tramvay Cad. No. 71. 
ORTAKÖY İdris Akcan • Uncu sokak No. 21. 
BAKIRXÖY Ali Hoşbaş - İstasyon Cad. No. 61. 
BALAT Saim Günyüz - Haliç Feneri MürselpaŞa () 

TARABYA Hiristo Taliuris - Tarabyn Cad. No. 96$6. 
KADIKÖY Mehmet Sabri Yeneriz - Pazaryolu No. 
HAYDARPAŞA Şükrü Üçer - Haydarpaşa Garı içinde. 
ERF..NKÖY Akile Uyguner - Şaşkın Bakkal No. 3 3 

BURGAZ ADA Yanko Tütüncü. 
iKİNCİ VE T.Al\J l..İSTE YAKI.'DA AYRICA tu\~ 

EDİLF.Ct~\TIH . ' 

=====================================~~ 
Maliye Vekaletinden 

Maliye Meslek Mektebiııe ft 
talebe alınac8 

Maliye mcsl~ mektebine alı ıocak talebenin seç.lmcsj ıı; 11 

bır defa daha yazılı ve sözlü musabaka açılmıştır. Musab~kıı~: 
ınc'k için l 7-25 yoşmdn olmak, en oşuğı ortn mektep tnlı ıJını 

hulunmak, askerlik ç~ığında olanlar için aı::kerliğini ynpmış vcyıı 1 
beplc.rlc alii.kasını kesmiş olm, k )<ırttır. ''Tecilliler alınmnz,, y:ı~ 
sabnkn imtihanları Anknrnda Mal:ye Meslek l\kkteb wle, 
Seyhan, ızmir, Sıvas, Samsun, B!.lrsa, Amasya, Zonguldak, Tol\J{ 
du, EnJnl'an, Bilecik, Çankırı, Kırşehir, Çanr.ıkkale, Tckirdag, 
eh, Bolu dc!tcroıır)ıklarmdn 10 Eyhil 942 tarihinde yapılac::ıktır. 

Talip olanların imtihan gününe kııdar Ankarada Mııliye 

Mektebine \'e viltlyetlcrde ısimlcri sayılım clefterdnrlıklaro nıu~5 
rı Jfızinıdır. Ankarııda icrası karnrln;ştırılıın sözlti iıntılıon gi\nu 

· 942 dcıı 25 Eylill 942 ye alınmıştır. 
Mektebin t.:ıhsil müddeti iki yıldır. Talebe mel~tepte yatar. 

ı. ~t·lerıne mul,abil orta mektep m<"Lunlarınıı ayda kes.nti ız 40 ., 
mezunlarına 45 lira verilir. Mektebi muvnftakıyetle bıt.rcnıcrd 
ıncktt'p mezunları 20 lira, lise mczwıları 25 Ura maaşlı memuı iytC 
Yln olunurlıır. ~ (7288) (94 

7 _ Deli Mustafa, l raflndan 55 ıle 72 yaşlarınd 
6 = y:~cıklı Hasan, ?-ıtn bırlndc Prof. .. Dr: SLcjskal ~ de CUmhuriyet kız enstitüleri MlidürlukJerinde, Ankaı-.da Vekillik Le- ~llllllllZDEllZlm iLK - ORTA - LJSE 
8 _ Kel Memiş, )tadınlnr uzcrıııde ynpılan. tecru 
9 _ Deö-irmendereli J{a}·a ~eler nctıcesınde yuz buruşukluk 

..,., taf ö )arının altı hafta zarfında kaybol 
Jn~ı ..:• Gönanlı Çerkes Ah· nu(ru sabit olmuştur 
met, 

11 - Yörük Ali, 
12 - Şopar ... ZAYİ 

vazını l\füdürfüğünde gönilebilir. 
5 - Eksiltmeye istekli olanlaı •n 24!JO sayılı kanunda yazılı sıırtl:ıra 

göre muvakknt teminatları ile teklif mektuplarını en çok ıbale saatınden 
bir saat evvel Vekillık salın olma komisyonuna vermiş "eya gönd(.'JTııİ'1 

olmaları Ifı.zıındJr. Posu-da vaki olacak gecikmelerden mes'ulıyct kabul edil-
mez. . 

6 - Eksiltmeye istekli olanların, evvelce bu gıbi ı}lerde \c asgun 
8.000 liralık taahhUtlerde bulunmuş olduklarını ııı>sıcre11 belgeleri ibraz et-

Kız 
Erkek · ·k a lis 

Tnlc>lıe kııydı içın hcrcün murncı-at edilebilir. Eski Uılcbe k:ıyıtl:ı 
yenilenmesine 10 Eylüle kadar devam edil('(..'ektır. 

ŞEHZAOEBAŞI, POLıı KARAKOLU ARl<ASI 
-.ZBlilllmm;ı.m;~ı:;;:a T wlefon: 22534 

Kıır.}tpınara gelen başaltı poh 
livanları bunlardı. Şurnda o
kuyucularıma yakın bır z.; 
manda yaptığım tetkik neti
cesini de bildireyim: Ben, şıın
diye kadar Kel Aliçonun P'<.; 
ola~ meşhur başpehlivanlan
mızdan Şoparı, Çopar olarak 

Tekırd.ığ nııfu ,,. mc-ruıırlugund'ln 

;>Jdıgıın rıufu• ıe .. kl•remı z.:tyi ettım. 
YenınırJ 1,ık,1racııgımdan hııkmu ol
madıgını ılfın L><icrım. 

meleri lazımdır. (9331) ------

göstermiştim. Fakat Delioı.: 
maıılı bir arkadaş, bana mıı · 
racaat ederek bazı tashihler~e 
bulundu. Bu arkadaş mua)}in,. 
dir. Ve c.:;ki meslektaşln.rdan
dır. Kel Aliçonun piçi oları 
Şopan görmüş ve tanıyor. O, 
dedi ki: 

_: Hoca, bu çingenenin asıl 
adı Ç.opar deW.ldir. Şop::ırdtr. 
Ynnl~ not etmişsin! 

Halbuki, ben Şoparı kıı·k se
nedir Çopar olarak biliyorum. , 
Hatta son zamanlnra k dar 
sağ kalan ve elye\."lll berhayat 
olan eski ihtiyar pchlıva.nla.!'l 
mı1.a sorduğum wman oııu 
Çopar olarak söylüyorlardı. 
Meö-er bunun ismi Çopar değil 
rruŞ.. Şoparmış. .T:ırlfıi bir. ha: 
kika.t olduğu ıçm tasbıh!nı 
münasip buldum. 1 

V c okuyucularım Kel Aliço · 
nun piçini bundan sonra Ş_opar 1 
olarak bilmemiş. Şopar, ~'lllge- ı 
nece imL5 ... Çingenece de Şo-ı 
par, çocuk manasına gelırmiş. , 
Tam yerinde bir tashih dcğıl 1 
mi? Demek bizim eski pehli
vanlnr, onu Çopar, Çopar diye 
söyliye söyliye Çopa.r yapmış
lar. Meğer o, Şoparmı~. 

Bu tashihe ben de memnun 
oldum. Bu mcslekdaşım diğer 
lbir ta.Blıihde de bulundu ki, 
ç.ok enteresandır. Ve bunu şim 
diye kadaı· bilememiştim. Ve 
kimse de bilmiyordu. Bu da 
ou<ıur: Ben, iDelfornıam baştan 
başa Pomak bilirdim. Ve bu 
Pomaklarla beraber mu ha eh 1 ·ı 
var bilirdim. Halbuki bu :u·lth 
d:l.Ş bunu da taalıilı etti. 't 
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ÜskUdar Tabaklar Huseyln Hı.ıs
nü pa~ t;okağmda No. 1 Ya§ar 

oglu Mahmut 

Doğum: 315 

OksürUk ve Bronşit 

TURAL 
Komprimt.·leri dı>rhnl keser. Her 

eczancdı• kutusu 55 kuru tur. 

Eşyanın cinsi ve evsafı 

Portatif masa 
> Snnclalyn 
> Karyola 

Elbi!e dolabı 
Komodin 
Port.atir dikiş masası 
Elbise askısı t20 kışilik.> 
Yemek dolabı 
Mutbak eşyası dolabı 
Kağıt kt:tusu 
Yazı tııhtası 

Prova ayııası 

Miktarı 

50 <tdct 
1250 ::ı 

50 > 
50 > 

• 50 > 
200 > 

50 > 
50 > 
50 > 
50 .. 
50 > 
50 > 

SAYIN HALKIMIZA 

Fiyatı Tutarı 

ıe.- 900.- T. L 
10.- 12.500.- , 
14.- 700.- , 
su.- 2.500.- ,.. 
22.- l.ll10.- , 
43.-
32.-
23.-
22.-
5.-

15.-
34.50 

8.600.- ,, 
1.600.- > 
l.150.- > 
1.100.- > 
250.- ) 

750.- ) 
1.725.- ) 

32.875.- ) 

Kömür ahm ve satımmda rastladığımt 
zorlukları haber veriniz. 

' 

Tozlu, ı~lak ve eksik kömür a_lmayınız. "Kömür 
fiatı muayyendir. Fazla para vermeyiniz. Sarih 
adres ve müsbet vakıalı şikayetleriniz derhal takib 
edilir. 

Bu hareketiniz kendi menfaatiniz icabı 
olduğu kadar, vatan borcudur. 

MOracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda) 
" Türll.lge Kömür Satış ve Tevzi Müe11seaesi 

Nafia Vekaletiiıden 
EKSiLTMEYE KONUi Aı~ iŞ: 

ı 

l - Su ışleri (H;·uncü !')ube ınudliFluğü bölgesi içinde adala re" 
ıkrnfıli inş;ı.ıtı. 

Tahmin c.-dilen ke~if bedeli Ciy&t ,·ahıdi esası Ü7Aırinden 
(35) kuruştur. 

2 - EksJtmc l.ıt/'1/942 tarihlne rastlayan Pa7.art~i 
de Ankarada Su işleri reisliği binası ıçiııde toP!ıı.nım su 
'onu ocıa.,ında kapalı wrf usulile yapılacaktır. 1' 

3 - isteklıler eksiltme şartnamesi, mukavcl-0 prajcsl, bayuıdırl~ 
ri genel şnrtmımesi, umumi su işleri !enııt ~rtna:ınesı ıle hususi 'i5 
~art nameleri ve projeleri (41) lira 71 ı..uruş k;uı;ıl!ğında su işleri re 
den alabilirler. ıı 

4 - Ek:.iltmeye girebilmek ic;ı.n istekllledn (37115) lira <26) ıı 
luk muvakkat teminat veı ınc~i ve eksılt.ıncnin ynı.ılacağı gılndell ~ 
gun evvel biı- dılckçe ile Nafia Vek.ll tine rıiiraeaııt ederek bLI \, 
sua olmak tiJ.eıe Vl'Sika almaları ve bu ve ikayı göstermeleri ş:ır1 

Bu müddet içinde vesika isteğinde bulurunıynnlnr eksill.!1l"rc 

m~~ t 

5 - lwteklilerin teklif mektuplarnu ikinci maddı!de yazılı ,s:ı el 
saat öncesine l: :ıdnr su işleri reısliğine mal·buz kıırşılıgındn \·cr(ı! 
zıındır. ti9p3 

Po.,tadn olan gecikmeler 'kabul edilmez. (8890) <6 

~ ==================-=======- -- -
Çevalya satın alın~cak r' 

Münalıalat ve/aileli devlet linıaııIB · 
İşletme umum m ··dürlügündefl 
Yıllık 1ht..yaç olarak 15000 adet Ereğli, 5000 adc.t kok, 3oOO 

ort.ı pasa ve 1000 ndL"t. kuçiık pas:ı çn; ,.ıycsJ satın alın ... c:ıktır. 
Ta1,plerin 15/9/942 akşamına kııanr numunclerile bfrlı1'1" 

Earılmak suretile wkviye cdilmış çevalyc tckli.!leri tercihan t!'tl< 
C'f ktir." Tcklıflerıni idare merl:eıı.lndcki Levazım l\'!tidl!rluouıı; 
etmeleri ilan olunur. ~ 

!~=======:::::::::====-=== ~ 
lstanbul Deniz J(omutaı1lzğınd8~ 
Yaşı 32 den fnzlı; olmrunak ilt.erc yc<lck subaylardan ı.ııbL11 ıı1 

nında muvaffak ol::ıııl."lrd 111 yirmi">i deni:ı: ordı..• :u için hesap \'e, ; 
·11 le memtıru yetişt!l"llr 1 uure nlıı; caktır. 21 <'j luJ 942 t·ı ıh ıı 

nllır:ıcant eJilmc.'tii la,,n dır tctcl. lılerrr k. yıt ve k, "'ul nrU• :,.!) 
(9 .. 

Neşriyat Müdüri.ı: M. Samı 
Bası ldıliı ver: '•ı O I< r C 

K:ırayel 
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