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'Ji~zvelt ve Türkiye 
~------~-.... ı~---------

Am eri ka Cümhurreisi memleketimize bir mesaj ofa .. 
~ak Türk milletine karşı dostluğunu ve Milli Şefimize 
ıyi temennilerini ve selamlarım bildirdi. Hatta Milli 

Şefimizle görüşmek ümidini de izhar etti 

Ruzvelt TOrk mnletinin dostane hissiyatından ve vata .. 

• 
~ÜN DELİK SiYASi HALK GA.ZETES 

A e ikadan Buğ-
day ge • 

İDARE YERİ 

N unıO!m!l.ni e: N o. 17 

Telgraf: Yen" Sabah İstanbul 

Tele on : 20795 

[{'er Yerde 5 Kurt" 

• Rus petroll rı 
Hiç olmazsa önümüzdeki iki re~ 
üç sene içinde bir arıza çıkmaZSlli 
Ruslar pettolsuzluktan aman di~ 
yecek bir doruma diifmiyeceklerdm 

mm müdafaa hususundaki azim ve gayretinden emin Bugv d l D • •t b • • 
Yazan: HÜSEYİN CAHİD YALÇIN ll[J QTl emlT Şl e lmlZ- Yazan: Ord. Prof. H. Şükrü Baban 

~ 

' 

d:~~V:,[:,. <~~:~:~~.~ ~:·~ı;;;~:~0~:ı:;(t;~,.~~:~ .. ıı: le üç lsveç vanuru getirecek 
d! m z zaman Cümhun eisi yet hnkkı tawmakla beraber ık. 'I' 

S ~~·m Almanlamı .büyük !boğuşmanın son sa.flıal~ 
ehne düşmesi ihtimali rında itıiW" devletleri Amerika .. 
b1lhas3.a. Kafkasya ile a- hıgiriz - Fransız zümres zaierl 

na Rusya arasındaki bağların ellerindeki bol petrole borçh ot-
ç9zülmesi manasında olduğu i- muşlardı· bir halde kı Fnı sa-
çim her ta.ra.ftıa büyük ilgi ve nın o zamanki başvekil ihtivar 
bazı :mahfillerde cndışe ve hat- kaplan Klemanso, µle'bc en 
ta tel8.ş uyandırmıştır. Kaf- sonra vaki o18l1 beyan und bi,. 
kas bölgesi iptidai madde bakı- ra.z da edeb·yat ~apaı k "Z&
mından çok zengın bir kay- feri petrol dalgalan ı ~ en 
naktır. Hele petrol hazinesı sı- aşarak kazandık." ded Bund.ın 
:&tiyle eşsizdir. Petrolün bu-ı çeyrek .a.c;ır evvel do - ol bu 
günkü harp için aldığı ehem.mi- söz bu~ artık doj:>TUdao da 
yet ise izah edilmiyecek kadar ı fazla. bir seydır. Z ruı < ın 
açıktır. Uça.k, tank, kamyon, 1 ha.va ne ise bu harp ıc de pct· 
'lli.ndirilmiş birlikler, zırhlılar, rol odur. Hatta bu nok .d· ı ha
hep bu kıymetli mayie muhtaç- rekct ederek Anglo .:Sa or pro· 

Mist r Ruzvelt'ın de Bırleşı"k tJsadi yardımda bulunmaları hi
C'iinıhuı:'zyct eı ç...nde iki lJ.Mfta zumuna da Mi ter Ruzvcltı kani 
süren ve ,ı tutulan bir te~k k gördıik. Onun kanaatmce he.· 
se)lahat·n donmü~ oldtı~unu m ilet zırai illtiya1,tlarını kendl 
haber .aldık. M ter Ruzvelt Va- hudutları ıç.inde tennn cttig'J gı
şingtona gdb gelmez Amcrıka•ı bi sc ayi ihtiyaçlarını da temin 
gazetecıler m tad zamanda t ça.relerıni bulabilmel dır. Bu d ı 
e\rvol kabul ett gi 'ç n biz bu hat.içten bir y~ rdım l!Öıımcden 
toplantıya yetişemed: k. }.laama- temin cdilem.ıyecck işlerdendir. 
f1 h 'ümhurreısı şUphes z mem- Işte Amerikanın bu salında bü 

istanbulda karne usulü kalkarsa 
şehir ekmek darlığı çekecek mi? 

Ankara, 6 (Yeni Saba.h'm hu- ı rikadan buğday getirmek ihcre 1 seferin& iki ayda tamamlaması 
susi muhabır.indcn telefonla) - hazırla.mnakta.dır. Ya.kım!a ye- umulm4lktadır. Bundan ~k.a 
6500 tonluk demir şil bi Amc- la çıkacak olan bu ş lclMı her (SorMı Sa. a so. 1 de) 

lckct ze karşı beslooıği dos- tün rn iletlere faydası ve hizm.e- lr~=l!!:!!!e-=-ı=tı!l!lll!!ll!!!--~------~~~!!!!!!!!!~!!:!!11!!:!!11~ 

Sumner Welles tane h ler n sevk'ıle Türk gaze- ti dokunacaktır. B lhnssa Tür
te ıleı ..ni Beya.?~araydaki çalış- kiyeve taallük Qde,ı1 bevamıtınd_ I 
m odasında aynca kabul eyle- Mister Ruzvelt, 'l'iirk mıllctin'ı,ı 
ıne. za.ket.inı gu ·terdı. Her za- dostane hıssivatına ve v:ıtanını 
ma.rı n şeg-nı ve soğukkanlılığı- müdafaa hu.sÜsundaki cıddi a
nı muhafaza ile mef?hur olan zim ve -ayretiue ernın lıulun
B rleş•k .Afmcrlika Cumhurreisi m ktadır. 

Sovyetler Bulgaristam 
nasıl işgal edeceklermiş? 

Bulgaristana yerl~şecek olan 
Rus orduları icabında Boğazlar 
meselesinde Türkiye üzerind~ 

tazyik gapabilecelımiş 
-------· ----....--

açık b r n ı:ı ve güler yüzle der- Ruzvelt vrukt'l Atatıirk'lc 
hal konu ' a başladı. Istu a:n muh bereler nı hatırlatmak su
çekcn b. ıwı dunynnın nazarla- reı.ivle TürkJve hakkuıda öte
nnı keııdı İ.17,er nde toplamış o- donberi beslemekte olduğu iyı 
lan b ı:tJ.5rul temsil ettiği idea- niyetlerl teyit e~ oldu ve 
hu şererı· ba~r ITTnl taşımıya meımlekeıtimize b1r mesaj olarak 
hakılmten layık görülüyor. On- Türk m.llelıne karşı dostluğunJ 
dan o le bır ıtımat ve emn vet ve M lli Şefunize ı~i tcme.nnile
ifad taşıyor ve halinde o ka- rı:ıi ve selamlalı.Ilı biıdırdi. Hat· Sofya 6 (A.A.)-
d r it"dal ve mı.de kcvveti göw tfı. Milli Şefimizle görüşmek ü- Dnb. bıldır.iyor: Esir edilen bir Sovyet l m ft;i. Kızılo du 

Bulg nın baş 

lıc.. be., buyük 
eh ınde gamı. _ 

zonlar te§kll ede_ 

çarpıyor k ya.mnda bulunuJ, la- m.dini bile izhar ett!i. 
kı dilanru dinl Y P de ferah ve Amerika Cfünhurreisinin bu· 
nikb nl k duymamak kallil de- günl.lı progt"&mlnı ve verdıği 
ğ ld.ır. rnndevularını bıliyorduk. Mü-

Mister Ruzvelt ııen dondüğli him işlerle dolu bir zamand.ı. 
seyahati csnasınd, tema~ ett"ği Tür.ıdye hakkındn.kı sempathn 
muhtclıf Amerikan muhıUerin- ve takdır duygulan sevkile biz-
d ayet y ib r mtiba alınış gi- J.ere gösterd"ğ" nezaketten do-
b 'ri.ımiyor. Am a Ciinı- l yı n.ıniınl teşckktiı l rımizi 
hurreısJıı en çok memnu~ eden b'ildireı k yanından ayrıldık. 
n ktalaı'tlan biri haı ill başlan- Fena ba~lıyan ve Müttefikle
gıcında: knrarlaştırdıkl;!n o rin temsil ettiği hürriyet ve İ.:3-
mut'hış S a.lılan:Q.lll Vf' hazırlan- tiklfil davası İÇİn şun.diye kndar 
ma p'"ogratmnın hakikat saha- pek de muvaffakıyetli bir tan· 
sına çıkmasına imkfı.n temın e- <la devam etmiycn bu miithi? 
dilm.ı.<; olına.sı hatta elde e•füpn, mücadele devresinde Amerikıı.n 
neticelerin 'beslenen ümıt\ni' ve İngiliz milletlerinin mukad
çok aşnus bulunmasıdır. A...,.e- deratlarında Mister Ru?.velt n 
rikan CümhwTCısi Nazi tejimi- Mister Çörçil gibi iki kuvvctrı 
n n k"içuk millctlenn hürr' vl't şahsiyetin müessir ve 8.mıl ol
ve ıstiklrulerıne hünnet etmedi- m'alıı.rı gerçekt<'..n büyült bir ta
ğ ru ve o lla hayat hakkı tanı- lih eseri.dır. Hor akı adamın dün 
mıy& a.ğ'>nı ) or v' dünyanın yaya 7.a.fer ve kurtuluş gctire-
ah~ :.m h'. .tun milletlerın el ceklermde şüpheye zerre kadar 
l>irlığ:" • " ve ulh ıçinde !ılışma- yer yokt\.ır. 
sı sayesinde temın edi~eceğ ne llüse)in Oulıfd YALÇIN 

~~~ ~;~~~~~ Generahna izafe 
ce ti. 

Ymc bu ge_ 

Bulgaristanı ha_ 
yat ısahalaıUla nl_ edilen mühim beyanat 
mak hususunda_.__ ___________ _ 

ki nıyetlerınden bahsetmektedır. 

Malum olduı:u Uzer bu niyetin 
Uıhald."Ukunn Almanyanın hfimye_ 
ti 1c;ın yapıl n s:ıva m6ni 6lmu11_ 
tur. 

Gazete esir e<lılcn bır Sovyet ge_ 
nemlinin söz1erlni nakletmektedir. 
Bu general ezcumle Bulgaristamn 
Kızılordu tarnfındnn ış alının 1940 
ya2.1nda karorlnştınldığını sı:iyle. 

rnişt·r. Plftn mucibince Sovyetler 
Vnı naya bir çıkarma yapncakfardı. 
Dıger tııraftan dıı başka bır Sovyet 
ordusu Dobrucadnn Bulgnristnna 
gırc ekti. Kı7.ılordunun yıırdım ·yıc 

Bulgaristnnın tamamıle SovycUc.r 
llırlıgınc b~lanması dl.liiiimılüyor_ 

du. Stallnin sag kolu olan Şdarof 

Bulgaristnna gönderilmek üzere 
yüksek komiser olarak tayin edll_ 

neralin süzlerlnd n anl~~
nn cöre bu plAnlarda Turkı_ 
ye de esirgerun mi Ge ettıl bu 
hususta, Tür _ B ududu 
uzerinde Kızılordu tarafından gar_ 
ruzonlar tesi i luzumuııu da nazarı 
itibm-a ahndıgıru ı;öylemıştir. 

Manmafib siyasi büro Turkiycyi 
boşuna tahrik etmemek l!ızım gel_ 
d ğı kan:ıatini izhnr etmıştir. Kızıl_ 
ordunun Bulgaristand.-ıki kuvvetle_ 
ri icabınca, Boğazlar Jn<!Selcslndc 
Tfırkiye uzcrindc tazyik ynpmnğa 

kllfi gelecekti. 

Bulgar gazetesı yazısını ııöylıe bi_ 
tiriyor: 

cSovyet gener.alinin ifpab Sov _ 
yeller Birliğmin Bulgaristana Jaırşı 
hazırladığı taarruz pltinlarınm yeni 
b~dclnmitqşkiletmcktedir~ 

Amerikaga giden 
Tiirlı gazetecil~
rinl llabal etti 

'4Tlil* ~ini diblyaam 
en l>üyök demokruilerinden bi
ıtnfn matbuabnm miimessillerl 
olarü tammıalda memmmıuz't 

tırlar ve ancak o.n.Wl sayes"nde pagallıda-cu bu harbin b l:Şlrun~ 
kımıldaya.bil rler. Motorize harp cında, Alın nların elınc e tabii 
petrol dcme1..'i:ir. Haıtta geçen, petrol kaynaklan b nm d>I 
tjr numaralı denilen 1914 - 1918 1 de) 

Vurguncu9u 

güzel 
o 

Vaşilııgtoı. 6 
(.A..A..) - .Am&- V u r g u n c u r.ikada bulunan Türk basın he-

~~:Büseylin Cahid Yalçın 

İki gün.dür bur.ada .Amerika- • 
mn muhtelif ıiicali '9e <1evıet a- Suçu yüzde yüz tevsik edilemese bile 
damlan ile temas ediy-0ruz. Bu • • 
sabaJ:iki matlbuat konferansında bu lfl yaptığı hakkında vicdani bir ka-
Baricıye MUstaşarı M. Sumner t d• • d• .... . kd• d - _ l •d• 

(Sonu sa. a 80 6 da) D&a e iDi ıgı ta lr e SUrU me 1 11 

Timeçenkonun 
yeni planı 

Yazan: M l K ıuna ?. hk 

Hamit l'tlaclt 
Yimıinci asrın ik·nci cihan 

harl>inın memleketimız iktısad 
haa.ytmdaki. akis ve tesırleri il 

Al 1 k /bu sahada. görülen gayri tab!i
man arın ar a· likler ve mor.al buhranı son gün-

\ aına sarkarak ı~:ın belli başlı konuşma ve du
uunce mevzuu olmuştur. 

Stalingrad muha- Hayati meselcler.ımız üzerin-ı 
de dikkati ve hassa.si) eti şukr::ı-

sarasını kaldırmak na layık olari matbuatımız baş ve 
---o- sıra makaleleriyle bu mev:.mll.i.I. 

Moskova • (A.A.) - Bu ubıh her gün temas etmektedir. 
rı91redllet1 Sovyet tebliği: ~ ı neşriyatta, hassasiyet ve 

Kıt'aıarmıız dün gece Stattngrad asMııyetin mübaliı.ğası da var-

suçluluguna ve cezay, arr w~ 
ması lüzumuna kunaa.t ,..c:Aııı t 

lerı ve bunu bir karaı la bıh ıı
meleri içın bir yol, bır usu ' .ı. -
dır. 

c a na va r r u h 1 u 1 ::r:;:.®;ub:~:~:d:e:!ım:mi~uv ~ =eb:a~ :o~~::. 

e n Ç k t · ı stanbulun kurtulusu ~=~--:-~· ... mm~ottl ~. ~~-=:~ın:ı:!~!E g a 1 {&onu Sa. 3 au. a tel hülanolunurlar. 

Bu usule göre, herhang1 b'r 
şey; gıda maddesi, gıy·rr t:. ~ 
sı, nşaat mal.zamcsi, file.., ıı. c; 
velhasıl mahsul mamul b y 
uzer.nde herhangi bir kırl'..;cırn , 
kücük veya büyük ölçu.l h -
kar } apt:ıgı, kanuna muh ıf i1 

r.ekette bulunduğu, lu ber \ ı Y
diği; sanıldığı zaman ona nmtı 
tekir denemez ve muhtek ı d -
ye sehnaya çekilemez. 

Haber veren, iddia eden dm· 
lenir, .suçlu sanılım. dmlü. r d
dıa şahidi, müdafaa şah.id dm
lenir, ehlihibre, mütehassıs dL"l-

Ma.h:kemeler.n bir kimsem ıı ( Sonu Sa. 4 SU S te 

Biri sekiz, diğeri beş yaşında iki lstanbull 6k mT eeşrrainsı'imevlevelki dtlünd çok :~-;:ı:~~e .:1.!:: T~~~-~-~-~·-~-;·~-·-~ı~·~··~··; .. f 
k 

.., .. .k par a u a ı 'bala gell)'orlar 
J zcagızın ırzına teca vuz ettı ten Dfuı İstanbul halkı şehrin on 1 birliklerle mektepler, polıs ve Ank.,.. t (Telefonla) - lııtUnaka. 

b nl 
•• Jd •• •• dokuzuncu kurt.uluş yıldönümü.. teşekküller sabahleyin sa.at do_ tit Vetdıı ~ıraı Fahri Efte!nle Ti_ sonra U arı 0 urup gömmüş nü parlak tezahüratla kutladı. kuzdan itibaren Sultanahmet c•ret Vekttl Behçet Uır d.lln akpmkl 

Merasime iştirak edecek askeri (Sonu 8a. 3 SU 4 tel trenle l.Unbula hareket etmltlerdlr. 

katil yakalandıktan sonra kaçtl fakat yine yakalandı 

Hai>er aldığımıza. göre, pa.za~ 
günü Yalovanı.n Güney köyün
de çok feci bir cinayet işlenm~
t r. Bahaıecld.in adında. 17 yaşla
rında bir genç, ayru köyden Ha
bi.bc adında 8 yaşında bir kız
cağızı komşudan aldığı ateşi e
vine güt.ii.rürken ateşten sigara-
sını yakmak ıbahanesiyle kulü
bes n çağuımış ve burada kız· 
cagız teca:-. Uz ettlikten sonra 
kend ni boğmuştur. Küreği 
kuyuy attıktan sonra kız-

Sevdiğim 
Adam 

Yaza : BEDID ESEN 
Zengin bir hayattan 
fakir bir hayata dü· 
şen genç ve güzel 
bir kızın romanı 

o 
11~ b"8.kmdan aliJaıdar 
edecek, her Sdtm okuyan
lara zelil lverooek bu güzel 
rom:annıım bsyramertesi 
~re ib8§1ıyacağız. 

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

oağızuı cesedini bir Çt1Vala koy
muş ve köyden 60 metı e nıesa· 
fede lbir koruluğa götürerek 
gömmüştür. 

Kızın eve dönmemesi üzerine 
ana baıbası, mtihtara başvur
muşlar ve hep birlikte kızı ara· 
mağu başlamışlardır. 

Bu sırada Bahaeddini şüphe
li bir vaziyette ıbir a.hırda yaka
lamışlar; Bahaedd:ın nıçin bura
ya saklandığı sualine, eski bir 
mahkfuniyetinden dolayı jan
darmaların eline gccanemek icin 
gizlendiği ceva.bmı ver:mlştir. 
Fakat v.uziyeti şüpheli görüldu
ğiinden biraz sıkıştırılınca haki· 
kati itiraf etmiş ve Habibcyı 
gömdüğü yeı1i göstermiştir. Ce
set burada bulunmuştur. 

Bu sıra.da, 'bundan dört sene 
evvel bir bayram günü aynı 
köyden be.9 yaşında Razi.yc'lnin 
de esrarlı bir surette ortadan 
!kaybolduğunu hatırlıyan köylü, 
Bahaedd.ine bu i.5i de kendisinin 
yapıp yapmadığını sormuş, :ka· 
öl bu cina.yeti de .kendiSmin iş
lediğini itiraf etmiştir. Yalnız 
bu cesedi gömdüğü yeri göste
receği zaman nasılsa il:fır yolunu 
!bularak kaçmıştır. Fakat katil 
ertesi günü Orh.angazide jan
darm~ tarafından yakalan
mıştır. 

Açılmasını beklerken : 

---
-

-~ 

-------. --
• 

Rus - iki kuru yarıraktan ba~ka bir şey açılmadı! 

Vargaacaya bir 6vgl -Yazan: AKA. GÜN it ÜZ 
(Göımeneaı)lı Duralı kendını or_ 

iayn ııtmıyan, tcva;;;ulu bır halk ;A_ 

ır dır. Benım yakından, eskı, ve çok 
dostumdur. (Akagunduı.un yurd kı_ 
tapları) adı aıuııda çılmı nınga baş_ 

ladığun kıtapların birıncısıne uç beş 
manzumcsınj altlım. Çıkmnk uzere 
ol:ın (Turk \C K ... plan) aclmdak1 .ı_ 

kıncı kıtabımda dl bnzı pnrçnları 
vardır. Bır geçım yolJ bulmak lçm 
lstnnbula gıtm ştı. A ı?ıdaki man_ 
zumcyı anıdan gonderm ş. B:ızı pek_ 
çe u)gunslız kelimclcrıııı değ :tıre_ 

rek buraya gcçırmektcn kendım.i a_ 
lamadım· 

Gene mi geçtin başa? 
Yaşa vurguncum yaşa! 
Dilerim şundan bundan: 
Seni etsinler paşa, 
Yaşa vurguncum yaşa! 

* Aylıkçılar, piyasa 
Gene düştüler yasa 
Sade sen, çelanc tasa 
Boğul paraya, a.şa 
Yaşa vurguncum yaşa! 

* Kepçe olsun kaşığın 
Cu.k Ot\U'SUU ru ığın 
Yıkansın bulasığın 
Sen atessin, biz maşa 
Yaşa vurg;uncum y sa! 

* Y C' ndedir ıhe b r av 
Altın suyun p • v 
Pı ırt tc 
K". 

Yaşa vurguncum yaşa! 

* Buğday sana ) ....-.. ndır 
Arpa senin hakkındır 
Bızı bönbön bakındır 
Scnsuı sultan kumaşa 
Yaşa vurguncum yaşa.! 

* Müşteriye bağlısın 
Miışteriden (yağ) lısın 
Her işinde Bağlısın 
(Çal) bızi taştan taşa 
Yaşa vurg;uncum yaşa! 

* "Fırsat rnendeburusun" 
Diyen ağız kurusun! 
Sen Zemzemden duruswı 
Bize şansın bulaşa 
Yaşa vurguncum ya.şa! 

* Övgü düzdüm ben sana 
Halimden anlasana 
Avuç açbm kasana 
Basmadan hiç bir yap. 
Yaşa vtırg;uncum yaşa.! 

* (Durali) sa.na şaşar 
Sana tapan hoş yaşar 
Başar. her işi başar 
Aldırma bır sa.wşa 
Yaşa. vurguncum yaşa! 
(Duralı) run mektupla ~-

ııo b c açıkç;ı ~eçird?m 



• Okuyucu ~--.., 
iy r i: r 

IER L~Rü] ·~Sabah~ 
En b .... , 1 aın 

Yazan: 
M. Zeki Korgunal 

No.52 Nakll ve 
lktıb;:a hakkı mahfuzdur 

Sinom larda da mı 
lhtikdr yapılıyor 

Cfr okuyucumuz yazıyor: 
·r iş·n·n v ru 

IDöBDtlNOO HJSIM 

1 
Eba lAJj S 

dirde otura.YJ. bu .genç d~ a- «MalOm oldulju üzere her sine_ 
caba. kimin nesiydi? Bütün Kar- manın bir büfesi vardır. Bu bU_ 

re b.n.llonı tanıyan genç, onu feler ~ay, kahve, gazoz, su ve 
m ye kadar hiç görmem.işti. çikolata gibi yiyecek, içecek 

Emir Abdullah tar fında.n Demek ki bu adam Kahireye ye- mad~elerı satarlar, Fakat bunlar 
ölüme ma um edilen Ebu .A!i ni gelmiş bir yu.bancı 'ıdi. ı;ok yükaek fiyatla s;ıtılmakta. 
S ı,e ı eş Ebülhaı'!sin Genç, .kendi ışı ile meşgul gö- dır. Sonr bekleme salonunda o. 
ikcndilcr nı olum n nasıl km-- rünerek hem Ebu Ali Sinayı turup bir kahve içmek isteseniz 
:b!rdık1a.nnı biliyorsunuz. Ebu gözden gec-ırıyor, hem de kendi su getirmezler, su istediğiniz za_ 
Ali Sina k disini havuza at- kendine şu sualleri eoruyordu: man getlrdlklerı ufak bir §ip eu 

Tevzi müessesesi Kadıköy 
hava/isinin kömür 
ih_tigacını karşıladı --ınış, :mbülharis de evvela 1:1rr a· - Bu adam kim? Gerçekten. ııe beraber 35 kuruı isterler. 

~ dalına yapl§IIUŞ, sonra gö'ıe yabancı mı, yoksa şlındiye lm- Bundan baıka bir flve gazoz 
yiizıtne ğmtştı. Bağdat şehrin dar har namlı=a görm.edigun bir yer nde altı kuru olduğu halde 
re meydana. çıkan Ebülhar!siıı yerli mi? h. lannın altından sinemada 15 kuru satılmakta_ 

e ·urlara 
yeni bir 

veril cek kömürde 
usule bağ andı 

madaki macernlarından bir kıs· bana ruç·rı bakıyor? B nım için dır. Acaba bunların taı'Jfcal m1 Eti Bank Kfuni1r tevzi miloo_ 
mm1' rom.nnnnızın üçüncü kıs · iyi şeyler mi düşünüyor, yoksa yOksf!ktlr; yot<sa buralarda da sesesi evvelce parasını verip or 

l.~ı.•~-da ı.0·ıu b'"' '""""'+mı· ı..~. dinosunu alan vatandaşhıra kit mı.oda okudunuz. Şimdi romam- .uöAl\.wı A' -... u•J""' ~ mı lhtlkllr yapılıyorf. Allkadar. 
mızın asıl kalı:ra:nmnı Ebu Ali liyor. HPlc şuna biraz helva ik- ıarın bu hususta dikkat nazar_ ı mür teni etmektedir. 
S:nanm m rnlannı okumağcı. ram edeyim. farını çekmenizi rica ederim.• Diğer taraftan tevzi mUesse_ 

tııyaca.ksm:ız. llerıde de iki Genç, biraz helva götilrlıp E· •cı:oı=......, ...... -=~--...,,,--· sesi I<adıkoy ve havalisinin kö_ 
~--~.....;~ llirb'rlcri ile mUcadc- b Al" Si · lı: d mür ıht yacını knrşılamnk il2.e_ 
,~uıuu-.. u~ u 1 U'a.."lln onwıe oy u: a rne re dün 'Suad vapurilc 1500 ton 
lesini a latan müşterek mucc- B ı B •, - uyurun. ır usw. yanın- sömi kok ve maden kömürü gön 
ralarmı heyecanla. takip edecek- dn çalınmadı ını iç:in helvar.ı dcrmi tir. Bu kömürler Cuma 
sunz. pek o kndar lezzetli değHd"r. günunden itibaren ora halkına 

o zrunnn ''Ya Hak'' diyerek Ebu Ali S na, önüne konan Ofisten fazla un alan tevzi edilecektir. Bu tevziat, ev 
J:ta.vuza atılan filbu Ali Sina, Ml· helv: dan bir lol:::ma alıp ypdı. Oç fırıncı ile bu işte velce ordmosunu alan vatandaş 
mmakı Nıl nehrinden dısarı çık- Beğenmediğini anlatautk iç n I 1 "k" l.,_., yapıla.ca.ktır. 
tı. K~""' y a-;d p b r h nd1 b turd suçu gorQ en ı ı memur ~ .. a.u.ı.re c h' a suratını uruş u: Ayrıca malum olduğu üzere 
misafir oldu. Saçını, E'. kalını dU- _ Senin a.dnı ne evlit? tevkii edildi tevzi müessesesi ön planda mc_ 
zelttikton ve b rkaç f?Ün istira- B 

min edecekti. 
Fak.at münferiden yapılan bu 

müracaatların mahzuru göıiil _ 
düğünden tevzi müessesesi ver_ 
diği yeni bir kararla kömür aL 
mn.k istcy;ın memurların men _ 
sup oldukları dairenin amirine 
müracaatla l'asdikli bir mektup 
almaları ve bunların tayin olu_ 
nacak bir mutemedle müessese_ 
ye paralan ile birlikte götilril _ 
lerek ordinolan •alınmaları ve 
her biri için verılecek bir sıra 
numarasına göre memurlann 
gösterilen gtinde nıUesseseye mü 
racaatla kömürlinü almaları tc_ 
min edilmiştir. hat ettikten sonra gem; bir der- - Cafer! tından bir müddet evvel ek_ murların kömUr ihtiyacını te _ 

ro:dd .... n ... n1 • • 1s . mck karneleri üzerinde tahrifat --------------------------l'iş kıva.f etir de şchrm ıctni gez- - '-"' en ,;,_.,,.,. ısı.nı. mını 
mcğc başladı. beğend"m a:rnma, helvam be- yaparak Ofb1:en f zla un çeken 

ı7AWmed" 14 fırıncı ıle 7 ın.QA memunmun Ebu Ali Sina, nerede oldugu~ - D--~ un. :r-
Hcl ı tli lm d sahtekarlık uqile ya.lrolana.rak 

llu ba~~;;.; kardesın.in boş lG.· - vnmın czze o a !-
~~ Bir Milli Korunma mahkemesine ve 

u uz bir kurt 
lan ·erini doldunnak ihtiyacın- ğını peşın söyledım. u.sta rıldiğini yazmıştık. Uçer grup 
A~ idı. Yaı""" esrarı ila.hı\Je yanında çalışm~ olsaydım, hel-
uu .........., " h ı. ... ıd b ğ nird" · halinde ayrılan bu suçlulardan ta:bsilıne istekli·, h'iner ve mn.- vamı er ıuu e c e ınız. ilk postasının dumşması dUn L 
rifct öj:;rrcnıneğe kabil vctli bır - Sn.na hclvn yapmayı öğ- kinci Milli Korunma ımahlcem.e_ 
~ alın g· a karar vermişti. Bl• ret.sem razı olur mu un? ... - sinde yapılmıştır. Memurlar mü 
gmci yefuşt.irecek ve kendlsme - Dervişlerın helva. yapmayı dafaalarınclıı fınncılann oyun _ 
mua'Vİn yapacaktı. Fakat koca bil ıklenm h ç duymnnu ... tım. Ianna illet olduk.lanın ıileri siir_ 
Kah1re şchrimn her tarafıını ge::z - Ben, ~nın bildtğln derviş- müşler, fınnt'tlnr da kabahati 
diği halde ıstediği "Cvsafta bir Ieroen dcğılım Cafer! Onların memurlara yliklem t istemiş _ 
genç bul n.dı. çogu cahil her flerdır. ElifJ gör- Jerdir. Netiç de ilk postada bu.. 

Ebu Alı Sına, rastladığı genç- scler mertek sanırlar. Knldı ki Junan 2 ia.ııc memurile ekmekçi 
leri göz ucu ıle tetkik ederek b~ helva yapmayı bilsınler. Şevki Ferah, Ziyn Oyny, Niko, 
glh yine dola.'}lyordu. Tatlıcıla:- _ Sn.na helva yapmayı khn Beccalos tev'kif edilmişlerdir. 

Kartalda iki 
dıktan sonra 

rençberi ısır
öldürüldü 

Kartal civa:rmda bulunan Do_ 
lay. köyüne evvelki akşam inen 
bir kurt evvela köy medhalfnde 
rastgeldiği iki rençbere hücum 
etmiş ve bunlo.rı ısırarak Bul _ 
gurJu köyUne doğru Jı:ııçm•F· 

çarşısına girıncc btiyük bır klır öğretti. --~~~~---------~~~~~~~------~--~~~-

Derhal ıvak"adan haberdar edi _ 
len mahalli jandb.r:ma komutan_ 
lığı hemen tertibat alınış ve bu 
azgın hayvanı "tiaf etmek için 
ibir müfreze jandarma çıkarmış 
tır. Hayvan Bulgurlu köyü civa_ 
rın.da da bir çiftliğe hücum et _ 
mek ist.emiş fakat bekçiler ta _ 
ra.f.ından müşkülatla öldilrill _ 
müştür. Hayvanın muayenesm_ 
de kuduz olduğu tesbit edilmiş, 
ve iki rençber de va'kit kaybet_ 
mcksiz:in hemen kuduz hastaıııa_ 
nesine kaldırılmıştır. 

laba.lık ile kaml.aştı. Ahali.mu - Ben BUharanın en meşhur 
bir helvaCJ dükkiı.nı önünde top- helvacısı ıclinı. Sonra dervişlige 
lanarnk mcrnlila b.ir şey seyret- özen p dervıı:ı ôldum. Şımdi dün
mekte olduklarını gördü. Bun&. yada b lmcdi~ san ıt yok Bil
kendisi de merak sardırıp kain.- dikle.ru:mi sana da öğretmek iste
ıba.lığa karıştı. Meğer bu adanı- rim. Razı mısın Cafer! 
la.r dtikkfuıda çalışan f evkaladc 
gü2xıl bir genci seyrediyorlar- - Bu.na bunları nerede ve ne 
mış. za.nı:ııı oğrotobilocelcsın ! 

Ebu Ali Sina, herkesin köliı (Ar ı \ r) 

Ku ar bazlar 

fırsat bulamayınca 
Vapurlarda zar atmağa, 
kağct açmağa başlamışlar 

Pe apalas 
ha isesi 

SPOR: 
~ 

cinayeti 
Katil dUnkU duruşmada 

6 }'tla mahltOm oldu 
Küçükpazarda Duygu so _ 

kağında 6 numarada oturan 
Şefiği bıçakla yaralıyarnk. 
öldüren Kemaliyeli lıamru 
Hnkkının duruşması dUn 2i:n.. 
ci Ağır cezada sona emıiş_ 
tir. Hakkı dün yapılan du_ 
nışmasında kendini 6Öylo 
müdafaa etmiştir: 

- Ben arkadaşım Kô.miL 
le beraber bir birahanede o_ 
turuyordum. Az Sonra Ş fik 
geldi. Ve bize evlerine gel_ 
memizi söyledi, hep beraber 
Şefiklere gittik. Orada da iç_ 
ki sofrası kurulu idi. Ben 
ŞeDiğe fazla içki kaldırıımı_ 
ya.cağım için beni m'3.Zur gör_ 
mesini rir..a ettim. Bunun il_ 
zerine aramızda kavga çıktı. 
Şefik beni dövmeğe basladı. 
Ben de müdafaa maksadile 
bıçağımı çektiım ve vurdum, 
dom iştir. 

Neticede Halckı mahkeme 
kararilc 6 sene hapse mah_ 
kum edilmiştir. 

Belediye iktisat M. 
Belediye fen işlerine 

nakledili}'Or 
Belediye lkbsnt Müdürlüğü _ 

nün dördüncü vakıf handan be_ 
lcdiyc fen işleri kısmına nalda_ 
lunncağını yazmıştık. İ'ktısat 
Müdürlüğünün yerini işgal cdc.1 
cek olan Sokoni kumpanyası ile 
bu hususta mutabık kalındığın_ 
dan tktısat Miidürlüırü bu sa _ 
bahtaıı itibaı en yeni binasına 
nnklolunmağa b~lıyacak ve Cu 
martesi günü yeni biııadn \•azi _ 
fesine ba.şlıyncaktır. 

ilim oc 
Camiülezher e Kahire 

o 

Bazı ~hirll'J' 1 ld bU'll~ 
rn taarnn etm moği iJll 

tn.nıf twıhhüt jetm.1ş gib. cfır. ır 
g'ilizlor J~pa.run ot.urdugu • .rı ... 
te]ırine bom atm.:Wnr. ıW"" 
\'er de lfrı!nro) i bomb..ı.rdı~ 
e1mekteıı ~or. ııulıfl 
Knhirenm s ısı~endB" 
:ıii:ye srh: sık Jı 'a l • tini 
ug'mdığ'ı g!.i.lı'i Rom un b 
Jaub.t, da İngiliz t l l arel 
bomba nttığı, olnı stu • ual .. 
~a thr U'. gıı.ız d 'lı t ~ 
damı Romanın boml il P 
hmnhala.nmı)M ;:., sorulmuı \ 
şu rcevap jalııımıştı: 

- :Eğer K3.hireye bomb.<ı v 
tuı:rlarsa biz < e Romayı n~ 
' croce,ği7 .. 

l\alurenhı lbu miistesna n \" 
ld:..ı-Je IOrurJlii ~hri:.n bü1iile lJlt 
yeli \ .trdır. IDzher hutu;ı ' l ,!11 
üJominfo len b~iik · u ()(11 • • 

dır. Bu ~t.ıı:ı. li.ninoi ~ 
~ ),lrlönürr_iliıü lrutlanııstı • 

Rhı vıl ômrii o cami ~11ıt' 
h;\"3.ll 901..1:.ur. ı"'alınt ')a,.,ı)'\J-rı 

ilimleri de a.."0C3.b., ın almış 1>'1 
derooe eski b'lr dariilfıiotııı• 
l\ ·; 'Wruı...lllır yeryüzünde nne:ıli 
bir tek salıip o!abilnrişlt'..nlir. 

IDzhor llicreti:n 361 inci. ~'llı ı· . . .. 
<t hır 'CZlr ıtn.rafmdan wsı 
ohmn.uştu. Burası bir cami oln~ 
rak ıyupılmış, dört yıl so.ım l>ı 
d rs.>ooye l~bodilnıiş, Jla 116 

Az.lti .Billah dfi\TİnJc c.q;iri J,o 
buJforocii iYa.kubun bw h cs),19 

rülfünuna. inkılip ctmiştır· 
Onda somla burada hukuk, tıh• 
frls fc. i!rn" nucmn talı i b ı. .. • 
lamış, mulı~lif fi~ır 1 .ıkfnn t· 
eri l!İkherin ımiicsse 1 rinı dur· 
nı n go:ı'iş'etmişlcrdir. 1 

niyetle scyrettıği güzel gencı .... ________ ... ___ ..._. 

görünce hükmünti verdi. Kendi 
kendine: Universite h ftası 

Son zamanlarda Emniyet ikin 
cı şube memurlannın şchrln 
muhtclıf yerlerinde yaptıkları 
sıkı kontroller neticesinde fır _ 
rot bulup kumar oynayamıyan 
3 maruf kumarbazın yapılan 
tahkikat neticesinde posta. va _ 
purlanna dadandığı müdilriyet 
ta.ra.fuıdan haber alınmıştır. Bu_ 

Otel sahibinin açtığı 
tazminat davasına 

dün, başlandı 
lngilterenin Bulgarista.nla dip 

lcnnatik mUna.sebetlcrlni kesme lstanbul muhteliti • 
ın 

Bu ilim ıocağuım s ) ·, y:• • 
rclctôrii bÜ'J ük bir nüfuz \ e ~. 
lal i_yct sahibidir. Napoly<m 1'1't 
;ıra gird.:ği zu.nın.ıı l\lısu de\ lf 
udamlb.r.iyle tm1as1 lüzıu~~~j 
ıuht ttl.ğii ~ıa.ldn :Ezh r ~yhı 1• 

6 

tt.•1u:ıtS ıctrnişt!r. lillherde bu~ıııı 
wnlcroo taıcbo, dün.ynnm w·r 
tıarafm<l1Ul, her lut'w ndnn r,tY 
fon nıiisfüı~ l\"e ga)Tİ müı.lcın tıY 
lehe olıtuyor. l<;toride Bul~UJ 11 

Anuwudu, Polon)Wısı da \"Ur
drr. • 

Bliyül{ r.lSiim flim nmrn-d:.C1~ 
bm ~ ıl muammer olm ) lıe btı 
tün l"ishıma.nlar iftihar du) 

- lstc, günlerden.beri arayıp 
bulamadıgun genci nihayet bul
dum. 

si tizeııine lııgUterenin Sofya • 

ile 
A manya 

BEHÇET SA1' 

sey ha ti la!' yeri ·r. 

Diye söylendi. Ebu Ali Sına, 
hükmünde nldanmıyordu. Bu 
cencm gözlcrınde z ka., yüzun
den ıst d t fısk:ınyordu. Ara sı
ra ça.Wan kaşları, onda kuv
vetli b r tefekkür kubiliyetı o!
duğunu gösterıvordu. Kıy af etı · 
n'i:n perişanlığı ıse fa.kır bir a:ıle 

Elazıkta alaka 
ta ip edildi 

Yurd ıçinde konfernu.slar \•er nun üzerine tertibat alan me _ 
mck iızcrc Elfızı •n gıd n Üni - murlar bu 3 kumarbazı hazırlık 
versite hey'eti şchrımızc dön - esnasında yakala.nuşlar ve tize_ 
mUştür. Başta Rcktor Cemil Bıl rınde yaptıkları ara.'}tırıruıda da 
sel olduğu halde bütUn hey'et a zar ve iskambil kağıdları bul _ 
zası bu seyahatten btıyük mem. mu.şiardır. Bunlar hakkında 
nunıyet ve ta.htu siısl rle don - tahkikat:a bJ.Şla.nmı.sur. 

Elçisi Rendell we maiyeti yolu... 
na devam etmelk için mooıleke_ 
tiınize gelmiş ve bu meyanda 
Perapalasta bir infillk olmuvtu. 
Dlin 2 incri ticaret ımah'kemeein.. 
de Perap:.ılas sahıöinin .açtığı 
yarım milyon liralık ta.mlinat 
davasına bakılmış fakat elçi ve 
elçilik erkanı ola.n Rendeli, kon.. 
solos Bremen1 diğer konaolos 
Sta.nley Berison ile TUrkiye se_ 
fa.retıi şifre memuru David'e ya 
pılan tebliğa.t :kanun dairesinde 

"Futbulda muvaffakıyeti esaslı ve sistemli bir 
çarpışma temin eder. Muhtelitimiz bundan 
mahrumdur. Almanyada yapacağı maçlardan 

....................... ~~~--
lstanbul mülh l<a"' 
tının ekmek det oi 

Kartal, Sarıyer, Eyüp vc·s.• 1 e 
gıbi İstanbul ile bir çok baJcı['ll· 
lnı elan ilgili kazalar ve miılhfl· 
katında karne kalktıkta.ıı soııJ.11. 
husule gelen bulmuı devam et • 

müsbet neticeler beklenemez .. ,, 

çocuğu olduğuna. ışarettJi. Yazan : Bllent Turanb 
Aynı ?..aınnnda bır insan sar

rafı olan F...ı"bu Alı Suıa., bu genç· 
tc fakirlikten başka hıç bir nok ... 
sanlık gôremedı. Onu kum. za
manda ılim ve sanat nili.i va
parak fa 1tırl ktro kurtarmak 
gayet kolaydı. 

Hemen di.ıkkuna g rdı Selam 
ve • karşıki sedtre oturdu. Geıı 
ci u.dhu yakmdı.ı.n tetkik etmc
ğe başladı. Genç de Ebu Ali S -
nayı tetk!ik ediyordu. Gonuı çeh
resi, enli kasları, kara, derin ve 
parlak gözlerı, kimseye bcnzc
miyen heybetli luyaf cti ıle sc-

mUşlcrdır. Verılen mtınakıı.şalı ------
konfcranslnrn halktan ba.zılan • • • • 
da işurnk etrmış ve bu suretle Bır A onım Şırketı 
:konf eranslnr. ha~ t.arafmdan kuruluyor 
yakın bır n.laka ile takıp edil _ 
mi.ştir. Memleketimizde nonnal tica_ 

Bilhassa tabib prof arlerm ret hayatını temin etmek mak _ 
halin bedava muayene ve teda_ sa.dile büyük sermayeli Anonim 
vi etmeleri pek faydalı olmuş _ Ş1rketler kurulacaktır. Bu şir _ 
tur. Bunu gözônUnde tutan ünL ketler bütün ıth:.ılA.t ve ilıraca.t 
versite hey'eti, bu kış tatilinde lf}lerile meşgul olacaktır. 
gidecekleri Eskişchire beraber _ Diğer to.raftnn mcml~etimi _ 
lCiindc ilaç bulunduracaklar ve zc getir:tilm kte olan 80 milyon 
fakir halka bedava dai:'1tacaklar liraltlt manifatura eşyasının bir 
dır. Jrıanıı Basro.ya varmıştır. 

yapılamadığından duruşma baş_ _ İstanbul muhteıitinin Alman_ 
ka bir güne bırakılmıştır. Ay _ ya seyahati günün y~aane spor 
rıca tnğiıterenin es.ki Sofya Ba mevzuudur. Bu seyahat gUnden 
va Ataşesi ArUıur Patrice'e de güne gerilemekte olan futbolü_ 
davetiye gönderilecektir. mii?.e hız verecek ıve kalkınma. _ 

Türk vatanının mukadderatını 

göklerin kahramanı bir nesle ema_ 
net edebılmck ıcın Hava Kurumuna 
yapılan yardımlann arkası kel!İlme_ 
melidir. Fıtrcmiz bu mnksat iç.in Ha_ 
va Kurumuna vermeliyiz. 

sında esaslı bir iınil olacaktır. 
Bu :itibarla ne kadar sev.in. _ 

sek yerindedir. Fakat yola çı _ 
kılmasına ı?urada bir kaç gün 
knlmasına rağmen muhteHt kad 
rosu henüz te!::bit edilınemiatir. 
Bu cihetin bu kadar ihmal ediı _ 
mesine hayret etmemek elden 
gelmiyor •• 

r - Ferhad, oğ'lum; beyhude • r;Dll.ll!EB -= ] m~gul etmek, koridorda!ki ay~ 
uğra.~ }3u u:apılar kolay ko _ A R 1 ~O. sesinin peşinden koşturmalt ve 
lny açılır mı Hem dedığin gibı - 124 o d.şuıda bir Hindli .Ue ımeş 
doınck onlar da baygındır. Yok - - gulken diğer Hindli vasıtası il_ 
sa on nr bana benU!mez. Uy.ku_ ,.,.,..,..,..,...,,..,.,,..,.,,..,..,..._,.,,.. ______ _...,.. Mel.ikayı kaçırmak .. O hald 

lan ne ~adar hnfıftir! Bilir_ li cil "dd .... : cek ~ d •. l Sağ _,__ ladı. Bütün" müfckkir.....:-• topla .M~ gene koridorthn ve ma_ 
sm.. B uyandı1-+-n sonra on _ ökçeli · ter nın u e şı e\.ü uı.r şey egı - · Ull.>WA ~ k.n- stin·-- tten k 1 

r.t.i.L ııı.k b k da. maya muhtaçtı. ÇilnkU bir ge _ ~ l uuuue~ nçın mış o 
ıar çoktan fırlaml6 olacaklardı. bır dar!>e vura ır camı .. ır . . tini. laca.ktı. Hatta yalnız Mehlm de 
Demek ki Fakat mutlaka gir_ dı. l~n atladı. H!ç hı~ Bt'Y S<?Y- Sara hıçkırarak yerdeki kan.. :~~r ':er~Jor Bu V:~min ği1, fakirlerin ve Brahmanların 
mek istiyorsan neden b.:ı.lkon - 1~1ege, sesl~m~e luzum gor_ la.ra bEvaktı: • 1sun ..ı... dedi. . . 

1 
beil1!1,ıd:,:~ kim. ve --N•• Me mukaddes yılanlnn da gotilrUl 

dan atlo:mıyorsun ?. Senin ıçın mliyordu. Çünkil artı~ . c vap - et, sag o uu.; • :ı.l~kı o o. , __ ıı 2 . ...+-.., ~ - mü.crtfi. Ferhad büyük muamm 

dan or a mek işten mıyacagındau emın ıdi. Yal. Amrrla sağ mı ncab:ı? Ah ya.v_ ı ayı Aa.Çln .. •ıug ... • • yı böy:le hiıle um..ı .. ırken koca 
bbil~kodn ~·leli ay geç nız dostlarının ycrlennde ve rum Zavallı kızcağız. . o·-. e e r - Acaba o esmrengız ve ka.... sa.rayda hiç kimsen.in uyanık ot 
Ferl~b ~d n nrkası.n.ı don - sa~ olup olm~ıklnrını b~ek etti~~had hemen kadını teskin ranhk yiızhi Brahman Guro mamasını, ne nöbetçilerin, ne 

d .. Ha rre l . ıslıyordu. Garıp şey lkisı de Purohita mı bu oyunu bamı..oy_ bekçilerin koridorlarda dolaş_ 
u~ J n ıeba.lköndan., bır ya~~ idiler. Hatta elbı - -- Hayır, o kanlar Melikıaya n:ıdı? Acaba Melikanın hakika.. mamasını düşündü. Rendi ken 
Diye ordu. Gozl •ri fal taqı ennı bıle ç~karn~amışlardı. a.ıt değıl llti yılanın hücumu.. ten Sivaya. ~'i olduğu _ dine: 

gıôi açılını b. Sara. onun bu de_ Pabuçhriyl! clbı leny c kendi_ na uğradık. Ben yılıı.nlan vur. nu biliyor v_c ?nu benim c:nnı - - Demek, dedi. Hepsiru bırcr 
recede deh et ve te aş i~inde bir lerını yata m atını 1~~ rka ~ ga.~uh= yanki ':!ı~ den~ al~ak ıstıyordu da cy.ıe - vasıta ile uyuttular. Bayılttılnr. 
balıni hmncn hiç görmem.ışti. Ustü, bpkı Haşim gıLı ağızla... mege mı mecbur oluyo~u. Ah. Demek bunlar bir .kumpanyadı 
Şaşkın ve korkak: n yan açık yatıyorlardı. Kısa idi. Bu kanlar yılanların kanı.. bunu nwasıl anlı~~ Nnml ve saray bu gece bütün hey'oti 

_ Sizın odadaki balkondan .• b"r mccleme onların d baygın dır. bulacagım onların ıızını .• ile bir ,,.,.+e baskı .. .,...., u.-;....."""ış 
tab ·ı 0 ,_,,kon bu odaların peıı_ olduğunu Ferhada gösterdi. A:t öld::~yısa.nlandılargıw mın yılanlar? Sakın~ ..,...,.. .....~.... u ...... , 

u.u b. Ge ıuuwn .ı.u. Fakat daha evvel bura.da, bo tır. Arkadaşlarımın hali bun 
cerci "ne çok ya.kındır. Evet._.. tık yapıln.ca:k iş kalmamış · odada bir ı"z araması lfı.zmıdı? gösteri" •y,"r. 

k 1 · d~'-cu.+ı: bi ·,.;_,ı likayı yutmuş olmasınlar.. ..., 
He e mademki bu apı ar ıçerı_dut ne cu.~ r muamma ~.-.e _ IümkUn değiL... İkisi de Haydutln.r burnyn. kadnr mı.sıl, Der-k .. .. bird ball 
den kilitli idi, demek ki hay idi Onlnruı odasına ne kapı - yere serilmişti. Ben yıl.anlan nereden gelmişlerdi? Şüphesiz a.çıl en go~ d ~· . con 
lar onların oda.sına pencereden dan. ne pencereden kimse gir._ ..........,.ı,. senli bıraktım. Koridora koridordan -· Fakat yılanlar L an pencere er en ır!nın bı 
atıamı.5 ola.Cakl.ardı ve demek m~ demek ki daha evvel_ ,~....., "ğ" ide ıi:k tam hücuma hazır ca.ınına ta.kıldı. Camın bır pcrd 
ki pencereler a.Çlktı. . . ~. de, bel.ki on.b.r içerletıken bu a_ çıktım. Geri geldı ım zaman i:dıkıar~pcrdelerden biriniıl ile yansı kapalı ol~ bi~· kı.~ 

Ferhat yatak oda.sına girdiği kibetleri hazırlanmıştı. Melika. yoktu. Şimdi .. H Haytli l,_,...+.;,,.n ...... ti Onlara kınktı. Buradan haCif bır ruz 
zaman arka.stndan tereddütle . H"lr. k di sen Haşim.in baş ucuna git. Ka arasına yer u.;>ı.u.u.uılŞ • gir perdeyi all dıw . . ~ 

. . S y .. +nn. ı.v-.. Korıdora çıktı. a tL en o_ pım kilitle. Ben gelince Uç dcl'a hareket saati bir ıslıkla, bir gı_ had s .a gı ~çın er 
ii,...,,..,ye r,ırcn ara """"<:'>4 ""'!l .,,,.-=ıek· kanl d ı.. n ..... t............ rtı il hab erilm.i . ...,. Gıcır bu hareketi evvela orada 
.::;:0·dayı' "Ielilmsız uörün.· ce _bir dasında ve :t='"" 1 ara cu vurur ve seslcnirJm. ~ cı e er 'V qw. - ·zı . b" damın . 
.,., 1' t. ~ ~~• bak Sarayı buldu. Yaş ka •ır•wın tıyı şimdi hatırladı. Sert bir cls gı enın~ ır a esen san 
dea vn.ziy ü kuVl'a.dı. Bır çığlık 99We an - pıyı ......,...._ me başka bır" cı·....-.ıe r.;.,.Pi rizil' _ mk yerinden fırlamıştı. Yaklaş 
:ı-.... rdı· h kadın ağlıyor, kazıları Fer • Sara, Ferlıadın arkasından ~ ;s-ı::ı· ~ tı Ha•.....,... Koca 1 ıı.upa Ah Mel"'m Meiıım yav hada göstermek istemiyordu. yalvarıyor, w..akkıra gitmeme _ mesini ruıdıran ses kula.kla.rma · bU'yücek3~ . ..,...·····b. .ca.nun atkı 

-
1 

- Fa-had soğukkanlılığını topla : sini tenbih ediyordu. Ferhad ko geldi Etrafı dinlemiş beklemiş· mı ır daıre şeklind 
~ ... had balkon kapısını açtı. dı. I{endisıne analık eden kadı_ ridorda silahını buldu. Pijama... Melil~ayı da Jtorkutm'u..r;tu. De ~ !k~1mişti. '!'..~ ilrcsikti .. B 
S • er . parmaklıl lar üstUn nı şimdi kendisinden ziyado sının cebinde de Hindlinin be.. mck o odadaki yılanlara bir .işn bır kınk değildi. Dikkat ~ne .. 
.a~ ya.~daki odnlll:n perwzı.nıi teoolliye muhtaç buluyor~u. llnd.en aldığı kUçUk kama var retti. Sonra? _ Yılanlann işi cam parçasını_ balkondn gördu 
""'V~ 1ki pencere de kapalı '- _ Onu kaçırdılar, dedi. Fa.., dı. Tekrar odasına ~el~ kar_ kendilerim zehirlemek mi idif ve c1erha1 vazıyet! kavradı: f. ciunıan sarstı ve niha.1et kat elbet buhml.L Merak ede - yom.ya oturdu. DU.şUnmege baş_ Belki bayır Sad co J'erhadı (Arkası \ar) 

I 

ımcktedir. İstanbul Valı 't> Be • 
Ta.kını teş'kili spor clkaıı u_ tediye Reisi Doktor Lfıtfi Kır 1' 

mumıyesini yakından alakadar d:ı.r mes'uliycti üzerine alnf3 
etmektedir. Dünya futbol ale _ bu gibi yerlere dUn akşama k:J.: 
minde parlak bir mevkii olan dar muhtaç olduklan ü~ g-unlu1' 
Almı:ı.nların karşısına İstanbul unu vermişti. Aüı.kadnrl r nr 
muhteliti ne şekilde çıkacaktır? dinde yaptığımız tahkıkata go 

On g;Undcnberi üç antrenörün re bu hususta bir emır g"hnt' 
nezareti altında çalışan muhte_ mi.ş olduğundnn emir gelıncP)'~ 
lit elemanlanru geçen pa- kadar bu gibi ycrlcruı ek ' 
zar Fc.nerbahçc stadında iki e_ ihtiyaclnrı yine idareten u-nııtl 
Jcip halinde gördük. edilecektir. 

Her iki takımda da aksamı_ R ·ı 1 
yan hat yoktu desek caizdir. omanya 1 e yapı an 

Futbol mücadelesi sporların tilCCari anlaşma 
başında gelir. Bizim. bUny<'lerL Anlmr&dan bilaiı ıld gıt t' ,' r8 
miz bu sporun başanlrn.tsına lii 
zumlu olnn bütUn vasıfları tn_ Ro 1anya ıle ikı husu 1 t < 
şımaktatlır. I<'aknt niçin m:ığ _ muk welesi imuı.lar~ ır B• 
ubiyetı şimdiden kabul ediyor rincı ::nukav ·leye göre Rom n 
ve acılarını hissediyoruz? Y Ytl memlckctimızdon 8 m lyJ'' 

liralık pamuk vcsaıre sa ılacalt Bumun sebeplerini IC\8aca 
h ,.,.,1 mukabilinde petrol -vt• m ı 

im a ~ı§alım: y:ığı alınacaktıı. İkincı muk 
Bizde muhtelıt takım yılda vele bilhasSJ. kfığıt S1nayııınıı1 

bır yapılan temsili mnçlaı da ve nlü.k andırma.k adır. Bu mul< 
mUhını seyahatlerin bıle anc. k , eleye göre memlekrtunıv.J n 
arıfesmde teşkil edilıyor. Bu - tılat> k olan iki mil on rn' 
n~ m~~~rl\ı tarafları çok ve p:ımu.k karşılığı oları . t.zn1ı 
gozle gorulecek kadar ru;ııkftr - kn ıt fabrikası ic n > bın ton 
dır. fi utboh.in başarılması ıçın S<'llUlöz ithal edilecektiı'. 
sistemli ve esaslı bir çalışma,.---=---_,, ___ _.,.... 
elzemdir. Bu şekilde tertıplencn T A I' V I M 
bır karı ık takımdan randıman ' 
bel liycmeyiz.. 'TJ--- ıt!15 G-ON 280 

Gecen Pazar sahada İstanbu_ nu.ır ..,. A;\ 10 
!un birınci ınıf el manlanııdan 
m"ü ekkll ıki ekip göı duk .. Bu 
takı !arda. tutbol tckuigi, bır 
Jile v.e lı t:. r ara nl:ı.şma 
dan eser yoktu. B nl ın h<>r 

13l'51 1368 

EYLül 

.ı ı · de kuvvet ıtib ile yalnız 11 __ _ 
24 

D sıktaş, Galata ray ve Ji"e _ 
nerb hçedc.n zayıftl. 

Nasıl çal şm(l1 yı:z? 
Atleti m futbolii d teklıyen 

ve t kviye eden bir faaliyt>ttir. 
l.i'a.lmt bizde futbol nntcrnöm ı ı 
deymce gözümün onüne meşin 
topun peşine takılmak gelıyoı .. 

Birinci sınıf bir futbolcu ıçı 1 

topla ünsiyet temini mc\•zuu b:.ı 
hıs olamaz. Takımda yer alac k 
elemanların :tletik kabiliydini 
arttırıcı mahiyette bir çalı n 
sı mi ıkabul ederse!· ayemi , 
kolayca ulaşabılıriz. Karmık 
kımı hiç olm ve i • · n • 

(Sonu Sa. 4. S ·• 1 del 
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latarıbuld kanıe rıs ı-
tehir ek ek rhğı çeı:ı: 

(8&§ tarafı 1 tnclde) 
ıçln. Uç İsveç vapuru da 

L.::"".'an.ı.cı:.ktu. h....ra bedea h -
;:ıa ıki tıu-a.f arıı.smdJ. anlaş

hasıı olmu tur. 

lenen. &arne k~ç:ılığı a _ 
caktır. Bu suretle unc geÇı -
cek olan bu aç ~ılL.nian sonra 
b~ , :ı.tandnş mutlak surette 
karnını doyurabJ ecek kndar ol>. 
me:k temin edecektir. Bidayette, 
yani kanıt:nin kaldırıınıası.u. mü 1 
teakıp geÇeCek on beş gun ıçındc I 
halkın fırınhı.ra fnzl.ı teha.cınnü 
dolayısiylo bazı menfaat dü!}kün 
Ieri belld ekm fiyatlarını ) t 
seltebilirlcr. Fa..lm.t ömıii çok 
kısa olan bu bulu-anı müt.eakıp 
norma.l vaziyet ı:ı.vdet edecekt r. 
Bu meyanda h k met sıkı tcd . 
bir er alır ve bu un oldur,u gıbı ı 
o ~ de un · ıı n L .ı !ık va 
zıfesin.i b1ra.k az bu gayri . , 
tabiılrc dem yd n kalmaz .• \_ 
çık olarak s· ylıy l m ki; karne 
usulünün ıhdası ek n k sa.riıynb ı 
işini füıl ye-ıe 4·şt: · r. Umumi he 
saplara gö e kame usulünun tat 
biki ile yüzd kırk tasarruf yn_ 
pılması umulur wıcak yüzde 
on tasarruf yapılabilmiştir. 
Ekmeğ" n bin gram ola.:rn1c sa_ 

tıldığı zamanlar Beyoglunun Ye 
nişehir mınta.kasınd kı altı fı _ 
rın günde yetın ş iki çuval un 

tz nlara m lince, bunlar da şu h:1-r~t'd~: Halbuki bu fırınlar 
'<lhatı veriyorlar: şundi gunde (96) çuval un alı_ 
- ~ , 1in aŞağı yuknn lstan_ yorlar. 'Yani i de yüz kırk tnsar_ 

~lda l 00) bin nUfus vardır. nıf yerine yüzde otuz beş fa1J:ı l 
11 r vasati bir hesap yaparsak lık mevcuttur. Öyle fınn_Lır •var 
0ıınaı zamanlarda nüfus başı_ I ki normal zamanda gtlnde on 

lla Yaı-ım kilo ekmek dlistüğimü çuval un i$1 rkcn şimdi yirmi ı 
~Yl Ycb1linz. Ofis idaresi tar-a cuvaı sarfedivorlar. Bunun -:ıe -

rl u "İstanbul halkının günlük bPbi de bu gibi fınnlann ~ın -
V ı içın vasati olarak (280) dikleri fazla kame muknbılınde 

b bu 'day verilmektedır. B_u Ofısten fazla un :almalarıdır. 
rlnl ı ytl :de dokron sekız Bınaenaleyh karnenm kalkma -

~1 
• de un alınıyor. H lfha _ sı halkın zarannll değil karma_ 

b l n mevcut rutubete gorc dır. 
<'1Jvaı undan 107 kilo ekmek Görülü~·or ki şehirde .kame 

b r Nc:tiec>de veıilen günlük "Usulünün kaldı~lması Jraraı: 
1 vdan 400 klisur b n kilo hakkında bazı kımoolerde endi. 
~ l"tı k n.l olu:-.ur ki bu miktarı se me>,·cut olmakla brrabcr bu 
khrin "htiy cına kfı.fıdir..1 Bin usuliln mii b.,.t b"r netiC'e vere<'e 
~ıı 1 vh kırnentn lrnldırılmasi _ ği kan::ı.a.tinde bulwumlar da yok 
• '>!"' an ayi bfr surette sby değildir. ....._____: . 

• o erı 

n 

- Bq ta.a ı 1 ınclde -
Stallngrııdda 15 tanklı bir dOp;uan 

alayının yedi hilcumu pli kUrtulmlıi_ 
tür. Sta ngM1d n do u çı:nu uncf 
Sovyc.ı kıta rı k•"1 huc .ma g ew_ 
rek ı.ılr tepeyi zaptetrnı,..ler ve bir Ru 
men taburunu rnha eyi lerJır. 

7 di.lf111.tn tankı tal'lrlp cd im ştır. 
Sovyet donarım sına mensup h::va 

kuvvetıer1 bır duıman uçak meyda_ 
n na hu:u. ederek YunJcera t p do 
7 uçak ta rip etmııler v~ ayn t p_ 
te d g r 12 av uç ~ını da h cara u~i_ 
ratmışlardrr. Hava muharebelerındo 

i uçak duıUrL<lmı.ı;;tür. 
ALMAN iNTiHAR EKiPLERi 

Mozkova 6 (A.A.) - R ıytcr aJıın. 
sının hı.sual muhablrı Har.ıı.:t Ktng 
yıızıyor: 

Stal ngradın §imal! g rbıa nde Ti_ 
mo-.enko'nun takviye k t'al rı tld 
d ıı bir mukavemete ra rıen Alm n 
mevz lerlnı clper per gerı alm:ıfla 

devam etmektedirler. Baz:ın buti.ın 

bır dı.ııman bôlüg rıiln bır tek sipere 
geçm ı oldu,ıunıt görmekted rler. Cep 
hen n bu hatt 'lda Ruslar m hım bır 
sırtı zapt tmlııerd r. llerı hareket 
lerı eıınasın:Ja bu takvıye krt'aları 

hasara uğrayıp bozulan tanklarla yo 
lu kapatmak ve bu suretle Rusların 
llf'rlemeslnc mlıni olmnk çln gönde_ 
r imiş olan clnt har E.kiplcrlıı~ne te_ 
Gadüf etmektedirler. Bu ekıplere 80n 
kurşı.ın, son bombaya kadar çarpı§. 
m:ık cmrı verilmiştir. Bunlarla Sov_ 
yctlerin huausf «tahrip ek plerh> çar 
P•fmalctadır. Du çarpıvmalar nasın 

da taarruz eden kuvvetlerin külll kıtı 
mı Noman<>lardan geçmei)o muvaffak 
otmuı.;mrdır. 

SOVYET MUKABiL PLANI 

• 
ngiliz Başvekili kendisine 
sorulan suale cevap verdi 

Londra., 6 (A.A.) - Avam 1 
K:mıarasmda ikinci cephe m e
lesi hakkında verd cevaba 
Çorç.il şunlan iU.,vc etmiştir: ı 

- Stalin:n Amerikalı g te
ciye gönderdiği mektupta bahis 
mevzuu olan beyanatı pek tabiı 
olarak okud m ve t tl{ık ettim. 

et lınir. balı s mevzuu olan 
mektuounun A·vam Kamarasın 
dn mıızn.kere edi.Lp edilm YC'CC8'1· 

nı sornn Amerıkalı gazctecı Be· 
ven'e Başvck l Çörçıl, . mdJ.ı 
halde soyliyeeck erine n:ıv <'Cl.
lecek bır şey olmadıgtnı lild , -
~tir. F.skı hnrb.yc nazın Oli· 
\•er St.:ınley deınıştir kı: 

- ÇOrç l dünyada teşvike 
muhtaç olan acb.mlann sonun
cusudur. 

. Alm.anbı+.ı Göre 
Berl..n, 6 {A.A.) - Doutsche 

Diplomat:sdıe und Politisdte 
Korra,-pondenz, Stntin'in son 
demec!ııd n ıbahseden bir yazı· 
$111lda.. diyor ki: · 

Almanyarun ve müttefil !eri· 
nin kazandığı bir seri zlferden 
sonnı., Sovyetler lf.rl ği g.ttıkçe 
artan gi.ıçlükler içnıd() çırpın
makta.dır. K.ızılordunun kanlı 
kayıpları, yalnız harp ekonomi-

s"nde değil, fa.kat Rusyamn bU· 
tiın ia'7e sisteminde vahim bir 
durum doğurmuştur. Bu, Sta.-
1.ıı n ~ociated P.ress muha.bi
r.no gönderd ]i mekti.ıptan da. 
anlaşılmaktadır. Stalin, bu mck 
tubunda, müttefiklerden, bir i
kinci cephe .açılmasıru sarih su-
rette ve alenen istemektedir. 
F, ·at i.k"nci cepheniın açılması 
ve Rusyaya sılah ve cephane 
göndcıtilmesi meselesinden baş
k:ı., aynı derecede acıl bir üçwı· 
cü mesele daha vardır. Bu me· 
sele, Ru.syaın ar.azi ka.yıplan ve 
münakalfı.tın bozulmnsı yüzün· 
den h:ılen mahrum bulunduğu 
yiyecek maddeleri ve bazı ipti
d:ı.i maddeler yokluğu mcselesi
d r. Bu maddelcr.ı.n de gönderil· 
mt.s" gerektir. Fn.knt bütün bu 
meselelerin halli için İngiliz ve 
AmerJmlılann, oittikçe daha 
:fhzlu miktardn. ba.tan ticaret ve 
Jıi,nıaye gemilerine ihtiyaçları 
vardır. Stalinin son demeci, za· 
ınanııı artık lngiliz ve Amerika· 
Iılar lehıne de;; ·1, fakat Mihver 
devletleri lehine çalıştığı haki· 
kat"ni tam olarak teyit etmckte
dır. 

sıokhoım 6 (A.A.> - Aımanıar, Eskı• I ır hı• 
1
• ; l•D Stalinorad cehennemine aayıınz ef li 

rat atmakta iseler de Sovyeıt kıt'aliı_ 

rının domir gıbl aaaıam mukaveme 1 1 k 1 k 
::~:;-:.~~:.~:S::::;~~ ~~=.:~ a tın arı aç rı ır e 
5heste fakat devamlı bir surette artır • ' • 

mak'ta ve Almanları cenuptan da sı. Al •• kl •• t h• ı• F 
kıştırmaktadır. Tımoçenko'nun Al • tın yu U 0 omo } } ransız po• 
man .sol cenahına yaptığı taarruz, ı• • 

1
. • • k k 1 d 

125 kilometre uzunlujju~da bir hat Ü ısı svıçrey e gırer en ya a a ı 
zerınde ıcra edllmektedır, Bu taraf _ 

tan Sovyet kıt'aları Kletakaya dojJu: Crunnes, 6 (A.A.) - Uııitcd lisi tarafmda.n tevkif edilmiştir. 
sundan Don nehrini af111ışhırdır. Sov Press bildirüyor: Eski Hidiv .altın ~dilçelerdem 

yet kıt'alarının sol cenahı ttıkrlben Eski Mısır HildM Abbas Hil· ibaret bir kısım se~e?ni Ccnev-
kendlslne bir dehliz açmıı ve oradan , •. d beş 'l( re .bankalarmdan bmi.ne naklet-
&O kilometre genı,ııoınde cenupta n_ıi Paşaya ~ ve ~~ .. ~ m7.k ve k~ altın külçelerinden 
Almıın sağ cenahın, dovmeğe başla şı ibulu,nan bir oto • yıı mi.irclckep bır kl!mllru da Monte 
mıştır. Bu taarruzu yapın kıt'ala; milyon frank kıymetinde altın Karloda demirli bulunan hususi 
Stalingradın 25 kilometre yakın ne lcülçcleri ~ hududu geç- ya;t:ında gizlemek çarelerini ara
kadar gelmişlerdir. Biraz daha ıler_ mek istediği sırada Fıransız po- mıştı. 

tedlklerı takdirde Almanlar muhaaa --------------------- -------
rayı kaldırmaöa mecbur olacaklar ve 
bu sene yaptıkları acferde kazanma_ 
ğı ümld ettikleri en bilyuk üstU11ıu_ 
ğü kaybedeceklerdir. 

ALMAN TEBLIGI 
Borlin 6 (A.A.) - Atrrnın ordulan 

başkumandanlıl)ının tebllOi: 
Kafkasyada dUtman birbirini mil 

teaklp bir çok tepelerden atılmıftır. 

Du§tllan kuvvetleri dün Tuapse'ın 
ılmaı batısında ve Terek bölgeılndc 
kuvvetli bir surette tahkim edılmlş 

mahalleri ve dıı(j mevzllerlni göster_ 

dikleri tlddetll mukavemete raOmen 
bırakmak zorunda kalmıtlardır. 

St:ılingrad ,ehrinde oiiöUı gö(jüse 
yapılan şiddetli muharebelerf,Jen son 
ra yeni terakkller kaydedllmlilır. 

Savaş uçakları hUcum kıt'alarımızı 

desteklemlşlerdir. Şehrin flmal ba ~ 
tısında Atman blrllklerı ikinci bir 
dUşman grupunu çevrmeöe muvaf _ 
1ak olmuşlardır. 

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

istanbulun 
~- Baş tarafı 1 ıncıde -

meydanındaki yerler.ı.nı fl.lmu~ 
bulunuyorlardı. Saat onda me_ 
rasim komutanlığı ta.rafından 
verilen işaret üzerine atılan 
(21) pare topu müteakıp va.ta~ 
mn kurtulşu yolunda temız lro.n 
lannı döken şehitlerın hatıra _ 
!arına hürmeten bir clakıka yuk 
ta duruldu. 1 

Saat onu iki dakıka geçe ha_ 
roket eden mer.ısım alayı tram 
vay yolunu takıp ederek Kop • 
rüye geldiği zaman hmanda 
mevcut vapurlann bttiırchikleri 
düdüklerle selamlandıln.ı. Ala • 
yııı Taksime gclmesınden önce 
Taksimdeki tribünde vali ve 
mebuslarla birlikte Parti Baş . 
kanı ve gcncrallcrıınız yer al . 
nuş bulunuyorlardı. 

ltalyanlar bir Amerikan Meydan muhıtini on bini e 

zırhhsım ba1ırnnşlar ~~d~:k~~ınt Bı~t~~ 
Berlin, 6 (A.A.) - Batırıldı· üzerine bando tarafından Qalı _ 

ğı bugün İtalyan r:a.dyo::mnun nan istiklal marşı ile merasmıe 
hususi tebliğinde bildirilen Mfai· başlandı. Marş bıttiğı zaman 
sipi zırhlısı 33 bin tonluk idi. direğe şeref bayrağımız çekil 
1817 de denize Uıd"rılmiş idi. mış ve abideye ~lenkler konul. 
Silfı.hları 35,5 santimetrelik 12 muş bulunuyordu. 
toptu. Hava müdafaa. va.Clıtası Kürsüye gelen Beyoğlu Hal _ 
olarak 12,07 santimetrelik 8 ta- kevi Reisi Ekrem Tur, söylcdı 
ne uçaksa.var topu, 5,7 santi- ği bir nutukla şehrin k'arn gun_ 
metrelik 4 topu, 4 santimetrcllk leıdelci elim vaziyetim ve ıstir_ 
12 topu vardı. Gemide 3 tayya- dadı müteakıp halkın duydu !U 

re mevcuttu ve t.ayf a 1566 ne- heyecan ve süruru izah e tı ve 
fer idi. k nlk d 

Bu gemi 1933 sencsindo asri- ço ışlan ı. 
leştirilere.k içine yeni makineler Geçit resmine b la.nmıstı. 
konulmuş, dahu fazla tckem- Çok muntazam bir sckılde geçen 
mililer !iliı.ve edilmiş ve torp.l hü ve sürekli clkışlarla ka~l n n 
cuınlarına karşı hususi tcr.tiba.- askerlerimizi mekteplerle po ıs 
ne teçhiz edilmiş idi. ve diğer teşekküller ta.k p ettı_ 

V k ·ı· A k d ler. Şu suretle Tnksımd kı m _ 
Nafia e ı ı n ara a rasime nihayet verildı. s t 

Ankara 6 (Yenı Sabahın husu r tam on nltı buçukta Vali i' yu 
muhabirinden ıtelefcnla) - Tetkik kanda. yazdığımız zevat -! U 

seyahatinde bulunan Nafia V<:klli A bul Komutanlığına giderek Tür 
Ji Fuad Cebcsoy bugOn otomob ile ke bu şerefli günü idrak ettiren 
fehrlml%c dönmuştUr. kahraman orduya minnet 

Almanyadan g len mallar şükranlarını sundular. 
Ankara 6 (Veni Sab~hın huaust Üsküda.r Halkevi B kanlı w 

muhabirinden telefonla) - Son gun da bu büyük güntin ifade ettiğı 
Jerde Ahnanyadan devlet ve tUcc:ır derin mana ile müternfik hır 
matı olarak gQnde 20.so v gon mal program hazırlıunırrtır. Evvele 
hudutlarımızdan girmektedir. ihzar edilen atletler, haz rl 

Yeni bir ·layıha nan program mucibince- ord 
Ankara ti (Venı Sabahın htJsu~ mın bundan on dokuz yıl cvv 1 

muhablrindM telefonla) - Hava knrargilı kurdu U Gü=..1A'DC~('!1: 
menwupllU'IR3 Vet"llecek tarmlnat hak konaktan hareket Cl}erek Se lffi 
kında yenı hh- ı:yıha :uırıanm kta. ye yolile Oskid r i k ' . 
dır. Buna glre UÇUfa 11 Irak edecek m tıretile bir kO U yaptı 
hartta zabltler.i de bu zamdan ıstıfa U k .. dar iskele meydan n 
de edecokt~ _t?uculan bekliyen alak d rlar 

ku tuluşu 
gençlerin gelmeleri üzerine _nu.. 
:tuklar söylendi ve hep birli.ktc 
Halkev.ine gidilerek direğe kur_ 
tuluş bayrağı çekildi. Dün şehir 
bu mutlu günün.şerefine baştan 
ba..ı::;a bayraklarla donanmıştı. 
Gece resmi ve hususi bütün bL 
nalar elektrikle tenvir edfüniş _ 
tı. Ko.za. Halkevlerinde de kur_ 
tuluş gününün mfına. ve mah.i _ 
yetini teb!U'ÜZ ettiren :tezahilr _ 
ler yapılmıştır. 

Gece İstanbul Val'i ve Beledi
ye Reisi, Taksim gazinosunda 
kahraman ordumuz şerefine bir 
zlya:fet venm.Ş.ir ... Ziyafet ç?k 
sam.ınıi bir 'hava ıçınde gcçmıış
tir. 

Irak kabinesi 
istifa etti 

Yeni kabineyi yine Nuri 
Said .Paşa kuracak 

Londra 6 (A.A.) - Röyter ajansı. 
nın siyasi muharriri diyor ki: 

Irak kabinesinin istifası LondM!sfa 
hayret uyandırmamıftır. l'ablnede~ 

bazı fıklr ıhtillifları otduöu ve bunun 
yeni bır kabine teşkiline varııcaijı lb_ 
lın yordu. 

H:ıber a•ındı6ına göre, yenı kabl_ 
nenin cçklllne eski B fVekll Nuri 
memur edllm ftlr. Kabinede baz de 

ki ki r olacak ve nezaretler de 
haf fçe el de(i ;tlrccektir. eu s yasf 
buhran münhaaıran dahH dlr. 
-----JlUC:---~-

rcıran: 

• - Dq tarafı 1 incide - y aStm&ıı Ankara Vd hnıll\ 
Welles, Ameriknn gaz.etecil ·-' ıe !bcra!>er bizi de .Juıbul ederek do dahil olduğa balda 
şu sözleri söyldi; ~de kame u nılli 

"Benim !için bu sabah matbu- dırılarak ekmek satı •run OOr.' 
nt konferansında Türk matbua- best olacağı .artık lalı kkuk edi· 
tının burada misafirler.imiz bu- yor. Ancak nıe:mırlar, te
lun:ın mümtaz mvüümessillcrine kaitJer ve duUar gibı 8 b t g&ı 
hoş gcldmiz demek pek büyük lirli yurtdaşlar ekmek • klan" 
bir zmk t.cşkil etmektedir. nı yine karne ile alına1ta dcı 
Fikr".ımce bura.da bılhass:ı. mü- edeceklerdir. 
nasip ıbir zıımanda bulunmak- &.bit gclirDerin oc 
tadırlar. Onlan bugünkü dün- .karne ile ekmek ola ' 
yanın en büyük domokrasilcrin- tnsrib.i .sahsı serıbest b· 
den birlırin matbua:tııun miimes- cak elane.ği:n fiyatının kn 
silleri olarak tmmmıkla memnu- verilccok olaruı. ırisbetlc q 
nuz. Bu demokrasi Atatürk yüru ek ol ğımn nc\r'6 bir .:ı
Ho arkadaşlarının dehaları ta-

1 

desi olduğuna göre memur, mü
rafııı<;I~. yaınWmıştır. M~sa,f,:r- teka"t Vo; <lul sınıfına da11'd bu
l~r.:.mız oyle b17 mcmlel:eti tem- lunmam kla beraber yine ~b.t 
sil cdıyorln.r ki o memleket bu- el ı· ı ı ı f h .. ·· b .. .:t1. b" isti"k • .1.dir g r ı sayı ı ece ı: nraza u 
gun U)' wı. :r •rar aını 1 " • 1 •· .. -hd } 
ve kıma.a.t:mce matbuatının bu- susı mucss cer musı.u em=-
rada. bulur ın mümessilleri vası- rı, ı~ılcr, b:.1 drn? kalma mu
t.as yle Bır1eş k Devletler halkı- tcvazı ıradıyle geçmen la, buır 
nın Türldyedeki dostlarına kar- l.ı.r kira ~rttıramaclıklarından 
şı besledı1deri gayet yüksek his· Y\ll'dllll en •. b t gel.rlı çocukları 
Ier.i ve hayranlığı takdire imkan dır, gib gelir ba.kımından bır 
bU.lacaktır." memurdan, bır mutekaitterı 

Miısteş r, .Amerikan gazetoo- ı farksız yurt.da.<;Iarın. da ekme.k
leıinin muhtelif siyn.şi su ... leri- Jerın . mcmurL.1r gı~ı k~·ne ıle 
ne cev:ı.p verdikten san.ra tekrur tedar.k deh lmel ı~ m ınaf ruıe 
blıdmlc kısa bir hasbıhalde bu- ve }crınde 'tli.r ted.lıir olur. 
lundu ve Amerika-?; ziyaretimiz- Bugun b r .u abacı, b ı dülger 
de.n memnun oldugunu tekrarlı· ve .b r h:ınul ucrct.lcrım wm.ı
yarak .~Y~. seyahat temenni ett.i. ncnın olçüsıyl mutenus p bir 
Salı. ~u. Amerik!l~n muhtelıf ş<." ılde alın ktadırl r . L" k n hu
şehirlcr: nı gezmek uzcre yola su i mucsso;o.. •lerdc ç.ıl akta 
çıkacağız. ı olp hn.ttiı. hukumetın yaptığı 

i'ürii Gaze~erin.in znmd :ın sonra ı;lahi h ç bır zam 
G1!'Z.eooldcri Yerler gönnem ş ve ha~ ııtın buP,Uıı. Lİ 

Nevyork, 6 (A.A.) - Türk zor arU rınaı ve mecbur yetle
gnzetcc leri J{anad yı da ziva· r· e harpten vvel aldıkl:ın m:ı-
ret edcceklerd r. !fmcLlik gn.ze· ru , " ücı le. le gogıw rn t: ~ 
tec~er A any ve Şıkagoya gı- ç n yalnız ı:;,ihıt deg ı belkt 
dccektir. Alimet Emin Yalm..ın mtlılıı.:nmıs c rlı yurtd ları 
Şika,.,<>"Odan Nevyorka dônm J sayısı h ç do ız ı.foğ ldır. llunı t 
niyctindedır. Hüseyin Cah · d ne oldcak? 
Yalçın, Şükrü Thmer, Ahi n 
Da.ver ve Z cer;) a Scıtel ~ :. 
godan Sca..tla'ye g"deceklerdir. 
Gazeteciler bundan başka Port· 
land, Los Angles, San Frnnsis· 
ko, San Antonio, $mıal Karolın
dc Yeni Orlean'a gidecekler ve 
26 lllrteşrinde :t.ekr-a.r Vnşingto· 
na gelcDd:en sonra Nevyorkn 
döneceklerdir. Türk g~etcc·ıc:
ri .Alba.ny'de muazzam Gencrnl 
Elektrik fabrikalarım gt.'ZCCck· 

Gazetecilerin, meşhur Henri 

K tl' usulu rn.klınlır'· ıı tıp
kı menmrla.r g.ıbı gel.r b.u,unıı -
dan nı murdan farksız di ~ 
yurt<laşları da diışunmck mt: -
burıyet rukyız. Zırn .:· .mtiy::z 
sız sınıfsız bır mıllet oldug 
muzu b.ılh ı,. :ı bugünlerde h 
ka niatmak yalıuz bir rejim v 
Zi.f esı değJ, ayru zamanda L 
vicdan borcudur da. 

EVLÜT lerdir. 1 
Knyzer deniz tczgiı.hla.rmı gez· 
meleri de mukll.rrerdir. Türk he- R d olın Dış M cunu sohıplc.-r: 
yeti Hollyvood stüdyolarını da cıp ve Ceınıl Akar kardeşi 
göreceklerdir. pe ı rleı ı 

----r-·>nıc-- Meı huın HiJSEY}f .. 
Hırvat ıareşall AVNi Beyin 

neden istila etti? 
Berlin 6 (A.A.) - Yarı resmi bir 

kaynaktan blldlrlllyor: 
Alman siyasi mahfilleri, Hırvat ma 

reıall Kvaternık'o verılen znin Hı,._ 

vat hlikOmet nde yapılacak değiotk_ 
lllie doöru bir adrm mı olduğu yokaa 
bu meaeleyc hususi bir mllna ver _ 
mek mi liz~m geld öl hakkında soru_ 
laft suale cevap vermemişlerdir. 

vefatı enet dC'vrıyesı mıınosebctıyl<> 
n ınnzanı Şcrıf il 26 mcı bugı.ınku 
ç 1rşaınb:ı kşaınııııi tı:'Saduf eden 

,ubarek Kadir Gecesi 
tl'ıovıh n mazuu mutc .. kıp ~ya7.ıt 

Camlı S rıfıııde Mevludu Nc'rn'vı 

ıura t cttırtlc ecındcn merhumu ta 
nı,ıml ı l:ı b.lcumle din kardeşler. 
nin tf'~ nen rıca olunur 

Sineması ve Tiyatrosu 
Beyoğhmda, İstıiklal cnddesinde..Halepçarşısında yeni ljma.<nnda 

Yarm geceden itibaren faaliyete başlıyor 

S E Sineması ve Tiyatrosu 
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y ~~~!:!~aMuzdur ~-· i 
:Arnavut.oğlu, heyecandan kuı- - Mükemmel usta!.. Görüyor 

aurmuşttL Deli Murat 'Ü.le oldu musun, .nasıl yedire, yedire ezi
fu yerde duramıyordu. yor. Hiç belirsiz.. Böyle gi<ler-

Yöriik A.11, Mehmet Mollayı ~ Mehmet Molla, blr il\i sa.at 
bir J<erc daha altına alıp kapan- içinde kalıbı dinlendirir. Vay 
Jamıştı. Bütün bunlar hep fuı.i k8fir oğlan vay!.. Neler bfüni
ve güreşin ilk devrelennde ol- yor ki! .. Hep hesapla güreşiyor. 
muş oluyordu. Hem de terazeli her hareketi ... 

Y-Orük Ali gibi bir pclıl'ivanm lf.olla, kurtulamıyor elinden. 
11ehmet Molla gibi iri crsscli bir - Bu, oğlan pehlivan!- Val
hasnıı kapana vurması oldukça lalı, hepinm yenecek bu herif! .. 
mtihhn bir mesele idi. Hafif bir Korkulu... Şahin.zadeyi maska
peh1ivanm kalın ve iri kıyım bir raya çevirdi. :Molla.yı bösbüUin 
hasma kapan vurınası kolay~ rezil ediyor. Bu kadar aaat gU
hmınzd.ı. Fakat hafif olan Yörük reşten sonra bu derece hızlı ~ü
Alı, ç k kavi ve, sarmaşık glhi reş yapmak her lbabayiğit_h:ı k~
b r adamdı. Hasımlarını dalbr n defril.. İL.kleri doiu ... Hıç suı-

n h 'f' N budaklar vererek dikenli l)ir sar ıstimal etmıyor bu, er •.• 
mw.k gibı sararo1. Mehmet Mol hız 'bu! ... Olur şey değıl.. Kera
la, Jmçuk hasmının de.mir pen- tayı salıverscn i.iç gWı üç gece 
<;eleri tcsı.l' ndaı kurtulamıyor- durmadan güreşecek. Ölmcdçn 
du. Yoı ük Alı, güreşi başka bir şu çocuğun ibaşpehlimnlığıııı 
ka.IIDa dökmiiştü. Hamle üzeri- görmek isterim. 
ıne hamle yaııara.l. Mclnnet MoJ- Yörük Ali, hasmını iyice ez
laya goz açtrmamak, şiddetli di. Bir sıra Mehmet Molla, ka· 
taaıruzlar:yle Mehmet Mollanın p:urı ge.~et.ebilecek hale geldi. 
hamlelerin'i kesmek ... Son a ezi- Canını a;;.5ıne tak.arak sıllondi 
ci -1e kırıl:ı b.r giireş yaparak Ve dizlendi. Yörük Ali, ata bın
Mollayı mecal : z ve iüdahni m;Ş gibi hasmının üzerinde k,,l: 
kny.betm·ş bır hale g'"t rmelc... dı. Bu, kalkL<> ve, dogruluş aM 

Yöı uk Alı, g"ldd Lrlığım, ezi- olduğu için Yörük Ali, kaçama
cifığinı kaba bır tan.da yapını- mL~. Hıu;mmm ~rinde kal-
y ord llstaca ve, hasmını aL tı 

mış • 
ınrn 'urup kı r tarzda ıcrn et· Yöı-ük, kaıparu tekrarlamak 
m. ~hı. k.apafilıyor, basıyor, ve, tazelemek içi.n Mollanın kol-I 
~ Uı.. dol.ımasiyle çevırmevc Ianru budadı. Fakat Molla ~y1ce 
ve, burnunu yere sürteı ek, olaı,- vazıyet aldığından muvaffak 1 
ca kuvvetiyle baskıya alarak c- olamadı. Mehmet Molla da, hus-ı 
z•yordu. Mehmet Molla, ha.c;ıııı · mını bir kıç kılçığiyle öntine at
nın ezici b!r tabi)e tuttuğuırn tı. Ve, önüne düşurdü. Yöriik 
sC'Zlll • . I•'akat mukabele ede- AJi Mollanın önüne dört ellı 
n ıyoı cı..ı. Yörük o kadar çev'ık, d~üştü. Bırakıp ka~ak iste
o derece üstün hamleler yapı- drysc de Molla, hasmmm arkrı. 
yoıc!u ki. ona mukabele etmek kf~pet kasnağmdan yapı§ınıştı. 
imırn.nsızdı. Ustuste haş ı.'l ~am- Cekerck önüne oturttu. Hemen 
lel ıle göz açt.Jrmıyordıı . Sonrn k. gn#"ti Bu hareketlerle 
d tcdi - · d bir ovunl ' l ım.s cmaneye """ · 

J. .. c; gu an a ~ • - v "rük" Ali altta kalmış oldu. 
mını bastırıvordu. .L o • 

Mehmet Molla, ka1landruı kur-, Mehmet .Molla, lıa~nı altma 
tulnıak iç n uğraştı. Aynı za- alır aJın~ kemaneledı. Bıra"l 
manda da kapanla çevr'lmcmek nefeslendıkten so~.ra kemane
w n çırµı:ncJı. Yorük Ali, hasmı-, tlen ssı;naya v~ ~unteye _geçe
ııı 0 r yruıdan sırtüstü çevirme- cektı. Fakat Yorük Af~, . bır aL

gc s.;v,4şıyor, bır yandan da gut dn döndü. Kemaz:enın ıçıne kol· 
ıa.ı. dohımasıylc u7..ana uzana e- lannı sokarak dogrludu. ye, h$ 
zı ordu. Yöril!,'ün bu, harckctfaı miy~~ .~arşı. ka.I'.Şıya geldı. 
St • Jenler co.<>:..l! ve, bağırış- Yonık Alı, hasmınm altı?dan 

başl <lılar· bir anda kalkmış oldu. Yanı Mc.1 
m::a Aferh°ı y orlık !.. ta, hasmını bir dak:~.a .~!~~ al un-

- Gavret Yörük!.. da tuta.m3_ııuştı ... 1' o:ugun bu, 
_ f"abuk bıt r bu, ışi Yörük! haıeketlcn de gost_;enyortlu kı. 
Amavutoglu, YorüPün güre.~ hasmılarına gal.p~ır. Onu ne 

tab ''CSUlİ begenrrıIBt:ı. Tam u.ı:;- al~ta ."!e ııe~ .de. üstte tutmak 
ta a bir taii.ye idi. Mehmet Mol- miım..l<llll deg:ıldir. Me~.1!1~t Mol
la, ·a böyle giırcş atılırdı. Pomak! la.."'lln arkadaşlai-ı _Yoru~n. kal
Dcli Murada dönerek: kı§tna hayret etmışlerdı. Bırb r-

- Yörüğün güreş ta:biyesiıı ı leıılnc: 
beğ din . ., (Arkası var) en nu. --
iSTANBUL MUHTELiTiNiN 

ALMANYA SEY-AHATi 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal 

icabında günde 3 kaşe alınabilir .. 
keser 

1 RADYO PROGRAM! 1 
(Bav tarafı 1 incide) takip etmemiz dahi gereklidir. - 7 lık Teşrin 1942 -

VURGUNCU 
lenir. 1cabcxlerse tahlil, lflZlın Memleket m zde normal za- 7.30 Progrmn 18.45 Muzik: Rad_ 
gelırse ke:;ı f, tatbikat, hc:safuı m<..nlan:ia mer'i bulunan b.r ka- 7.32 Vucudılmü yo Dans Or_ 
gc"nne, yazı,unza tct.k;iki yaptı· nwı '\ardır: 6 1\.saıı 1929 "Hay· zU ı;alıştu-a _ k.estrası 
rılır. van sirkatinuı men ve takıbi ıım. 19.30 A. Hu.bcrlerl 

Bütün bunlardan liOnra ve hakkında. kanun..". 7.40 A. Haberleri 19.45 J.iu?ik. 
bütfüı bunların ddaletıylt suçlu 1 Bu kanını, hayvan hırsızlığı- 8.30 Müzik: Rad_ 20.15 Radyo Ga _ 
sanılanın suçluluı'.:'11 meydana çı- n.ın çok işlend ği yerlerde, bir yo Salon 0r_ j zetcsi. 
karna, "kanunda yazılı ceza,. ve- folı yüzde yüz önleyecek kat'ı kestraSl !0.45 Muz.ik 
rılır. lbır çare oldugunu isba.t etım'iş- 12.ao Program 21.00 Konuşma 

Hnlbuki mahkemelerde du- tır. 12.33 Müzik (Pi.) 21.15 Müzik (PL) 

Pazarlıkla Kereste Alınacak 
De11let Limanları işletme 

Umum Müdürlüğünden; 
İskeleler tamiratı içın muhtelif eb':adda kazıklı'll:, bağl.:ımalık, 

Hk olarak gerek tstanbulda ve gerek Mudanyada teslim edilmek şaıO 
rah çam oL-u:ak pazarlıkla 110 fiA %80 metre mik'abı kereste satın 

coktır. . .... 
Ufak parti alarak vaki olacak tclı:li11erin nnznra alınac~ ~ 

lftl"tnameyi her ıiln Levazım Mtldürl{lğfhıe :ın11rocaatla gö~blleceJddf 
tekllflertn nihayet ~/10/942 Peqembe ~ ak&amına kadar 
Müdürlüğüne tevdl edllmeıri ilin olanur. (.388) 

Haciz kararı : 
_,. A-dlt imirlikÇe hakkmda L'l.942 gün ve 122/332 s:wılı kararla 

kverek firar mçundnn dolayı ilk tahkik.at açılmış olnn t m um Shb. 
posu erlerinden olup İstanbul Fatih askerlik şubesine merbut ,..,,,.1M<9'

1
• 

mahallesinde mukeyyct a38 doğumlu lılonol oflu .Mılroııun mil 
lık sorgu hfildmli~ s_ıo_.121'JhU ıünler:lnde Ankarnda Ulu V<' 

20/7/84! günlerinde İstanbulda Yeni Sabah garetelcriyle noşredılen 
Wlnuıa rnbnen halen kıtasma maıak ~ ~ meskenuı1 dC' tlill~'.1• 
medij!l Rlll.aşdilı! odan bu llUl"ctle ~ tabakkuk edesl maznun«d' 
leybındc hukuku ftmme davruıı acılmış olup kendisi dt bnkland. 
müzekkc•csı kesilmesini mucip ku\tVetli şüphe altında olduğundllr. 

Mh. U. K . nunun :?16 cı Md. 2. fıkrasına tcvfıknn Tıırkiye mıh,ıl ~ 
ın.-ıllnnnın m r zuun gelinceye veya tutuluncaya kadar haczine }t.'ll'ar 
rild! , ı: (316) 

Sorgu hakin( lıs. Ad, hAklmj Adli arııır 
Hilmi Özalp M M . 'V 'JI' 

:Kori 

Gahp~ 

Nafıa Vekaletinden ruşmnlilrl dinlemek, takip et- Düşünmeli ki, Türk ceza ka- 12.45 A. Haberleri 21.30 Temsil 
mek ftdctıncle olanların, gazete· nununun 492 nci ma.ddesınin 13.30 Mlizik: 2ı.50 Mü:ıi lt. Eksifuneye konulan uı: -'ıJ 
le-r mizin adlıye muharrirlerınm 6 .ncı bend.in<le ve 493 üncü nıad- 0 p 3 A fi b '-' • ı - Su jclerı on birinci '"'be müdr...mıı.1 böl"esi 1·rindff Silifke da_ 18.0 rogram 22. O . a e!'.L<:ı> .. .,.. ..... _.. • ,.. ,... 
gözlerinden kaçmadığı üzere, dc.sı'ın.in 5 ınci bendiııde açıktan 18 03 Müz.lk. Fa 22.50 Knpnllli, nm sulanması için GöUtı nehri üucinde yapiır.ılacak ReııulAtör Sifoıı, 
suçlu sanıla.olar, bir hımaye veya kapalı yerden çalınan hay- · sıl Iley;eti - nal ve muhtelif sınai imaüt inşaatı -

çemberi ile çevrılidirler. Ha'bcr vanlar 'ıç"n G .aydan 2 seenye ve ,------------- Tnhmin edilen keşi1 bedeli :fiyat vaıbfdi en& üzerind8l cı.3M.63S> 
veren, Ş?Jdi.yc·t eden yalan söyli- 3 seneden beş seneye kadar ha- Askerlik İfleri 1 c8'l> ku~ur. ' 
yeb lı.r. Suçlu yalan söyler, şa· pis ce--.t:alar:ı vardır. Umumi ceza 2 - Eksiltme 19/10/1942 tarihlne rastlı~ Pazartesi gwıü .a:ıt .ı!'l 
hit yalfı.ı"l söyüysb lir. kanununun bu ceza hükümlerı Ankarada su işleri Reislili binam fç:inde toplallb sa eluıiltm• ~ 

B . } ·1.:.- ~ k ld d h • b' ka Fatıh Askerlik Şubesinden ır ı ıtiıuı..ıa ugrama ta o u· vanııı a ayrı ve ususı ır - nu odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. ... 
- JfıJ 1 tak" ak ı ·· · ı· - · b' t ii_c:ı.~ l - 339 Doğumlu isl6ın ve gay _ , .... 1,'llnu a c.a ı ıp m anı arı- nun mucssır ıguu ızza nı~- 8 - 1ırte.k1iler eksiltme şartnamesi, mukırvele projnı, &ymdırlılt J 

h ~~ · t · · · h .. ,ı tesb t b l ri ısH'ım erat ile bu dogumlularla t~~ na aı.ıcr vennış, n.cırı suç us- eue ve • t e m.ş u unuyo- ri genel şartnamesi, ıımıımt EU l:>leri fenni şartnamesi rıe ltususl ve ..... 
tünde yakalatmak üzere memur rum. Hem de cezası 6 aydan nıuruncleye tabi diğer doğumlular 5artnameleri ve projeleri c50> lira <OO> kııru~ knrşılıiıada ııu i.Şleri ~~ 
larla birr.ikte mağazaya gıtmiş ıbaşlıyan sürgünden ibaret oldu- sevkcdılecektir. ilnden alabilirler. 
ık f · ı · l da·ten - hald 2 - Kısa hız.metli gayri islimlar_ · ,..... en, H ış on U\ sonra me- gu e... 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin •52.9'19> Iina <02> JtO 

11 murlar zabıt ırarakasını tutarlar Umumi ceza kanununda ya- dan da henüz sevkedilmemiş olan - luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden eıı aı ~ 
ıken, ta ' rle anlaşarak "tebdilı zıh cezaların tatbik~ jgm_ nomı.al lar da sevke tabidir. gün evvel bir dilekçe ile Nafta Veklletine müracaat ederek bu işe ~ 
l. " t l nl ~ keli · d 3 - Şubede toplanma g(lnü ısan e mı~ o u a.r varuır. mmllerle kanuni ve ta n e· olmak üzere \csika almllları ve bu vesikayı gös~elert şarttır. tll 

Pofü;le karakola gıderken; lıU. rm toplanmı§ olması gerelıt- 19/l. inci teşrın/942 saat 9.dadır. Bu milddet içinde vesika istej:lnde bulunımyanlar eksiltmeye gırt:'11 
lta.ı a.kôldan müddei ummn'lyc tır. ıer. rJI 
sevkolunurken anl~anlar oldu· Halbuki "hayvan sirkatinin 5 - isteklilerin ~kltf mektuplşnnı fkinci maddede yuıh ı;a11ttefl A 
ğu gibi, müddei umumilik dava· men ve takibl hakkıtıda knnW1" aaat öncesine kadar su ~leri Reisliğine makbuz ka~hiındıı 'ftrnldeJ'I 
yı hazırlaıken, yahut, iddiana- 17 nci maddeSinde şu hükmü ih
menin ya..u\'ip duruşmaya baş- tıiv.a. etmektedir: 
ln.yın.caya kadarki zaman için· "Hayvan sirkat veya sarikle
de uyuşanlar ve dil dei:ıişt:iren- re yataklık ettikleri şayia.n ma.
ler görülmüştür. Bu anlaşma ve lfım olan kesan hakkında meın
uyuşınaları temin eden hayır- sup oldukları kura ve m1hall~L
hahfar ( ! ) yerden biter gilbi ıa heyeti ihtiyarıyesince taınzım 
peyda olurlar. Şahitlere gehn- ve zabıtaii mahalliyece tabdik 
ce; hukukta, cezada, her saha- olunacak zabıtname üzerine bu 
da üzerinde düşünülecek, tedbiT ı makule eşhasın zabıta nezareti 
alınacak b r mesele şah' t mese· aJtmda bulunımu.k üzere altı ay 
lesidJ'. Onlı:ırda.n ıddı~ şahıdı o- vllayetloııi ha.rli.cine tebitle~ne 
lara.k gelmışlerken mudafaa şa- ma.hke:rnelerce hükmolunur. 
hidi, hatta mtida'fi çıkanları ol· Bu kanwıa eklenen bt.r ınaddE. 

Saç bakımı güzelliğin en 
birindi şartıdır. 

Petrol Nizam 
duğu gib', tedarik olunmuş mü- ise: (17 ıı.c:i madde mucibince Her ttze.netlf' sa.hhr. 
dafa.a. şa.h tlerı de a.z aeğıldır. ita olun.an hükümlerden vıcahen -

ıarndır, 

Postiıda olnn ~eclkmeler kabul edilmez 

ASETİLOPİRİN , NEŞ'ET 
GRiP - NEZLE - BAŞ ve DIŞ ACRILARI 
80ÖUK ALGINLICINA KARŞI TESiRi KATtDIR, 
2 ilk zarf ve 20 ilk tüpleri her Eczaneden arayınız. 

Bunlann daha önce yapt.ıkJa- sadir olanlar aleyhinde de tem- ve knsa.balardan bir veya bir .ka
rı muracaat yahut şahadetle vızı dava olunabilir. Bu hüküm· çının mal alınağa gelmiş tacir
sonra.k sözleri arasındaki de- lcr iktısabı kat'iyet etmesine iıı· lcri arasında şayi vı>y~ mtite· 
ğişıklıği bir "yanlış anlayış"• bir tizar oluııma.ksı.z.ın derhal icı a vatir bulunduğuna da:r müddei
"işın ıçyüzünü bilemeden hare- olunur.) diye yazılıdır. umum.ilerin vicdani kanaat ha · 
ket"' bır ·~?fke n;. yapılmış lü- Dağda, ~lad~ O~'Ill~~a, ya.- sıl ettikleri kimselerle ihtikar 
zwnsuz muracnat olarak, ya· but •geceleyli.n bir çıftçının ser- veya :istismar fiillerinden suçlu 
hut "hm böyle demmse de de- veti olan hayvanını çalan ve sanılıp ikli defa be.met veya ta
mek istediğim şu idi" mukadde- başka taraflara aşıran "hırsız" .kipsizli.k kararı aldıktan sonra 
mesiyle bır "tt?vil edişlen" var- ıle onun geı'ek delilleri ortadan yeni lbir h.a.dlsede suçluluğu ü-
dır ki, bu z.ckice buluşları hay- ıkald.ıracak, gerek hırsızın suç- çüncü defa ileri sürülenlerden =-==================================:::::::;.... 
retle ve dehşetle karşılamamak tan maksadını temin edecek Şt!- müıddeiwnınninin lüzum göstet· 

(Baştarafı 2 inci Sayfada) Cihad; Faruk, Salim; Hüse - elden gelmez! kılde yard.ınicısı olan "yatağı'' diği kilmselerin mevkuf olarak Toprak mahsulleri of isi lstanbul 
t-a.c:ıııda tesbit edip yukarıda yin, Ell!'.er, Esad; Fikret, Hak_ Bıttabi böylE> bfr hal karşı- muavven usullerle yapılan tet· duruşmaları yapılarak iki se,ne· b / 
balıse'ltiğimiz şekilde hazırla _ kı, Melih, Şeref, Şükıii. sında. ad:ılet mi.u:'SSCSesinin va- kikler ve muhakeme somınd.ı. den be.ş seneye kadar sürgün ile ŞU es nden ~ 
saydık bu seyahate güvenle çı_ Al:rnanyada yapılacak olan te z•fesi adaleti iğfal edenleri, ya- hükmedilecek olan umumi ceza cezalandınlmalarına hükmolu· j K<ıınt.ıoc;yde T. c. Ziraat Bankası depolarında mevcut ve Ofıs1~ 
.kabılirdik . masla.rm beynelmilel mahiyeti 1 lan syliyenleri kanunun pençe- kanununun cinsinden ° derec~ nur. Dwıışma, evrak üzcmıe aıt hububntın tstanbula nakli işi bir müteahhide ihale edileceı:inden ~ 

TnJr:ım t~kı1i mcsc"lcsi yoktur. Sade geçen futbol sezo.ı sine verme1':tir. Fakat asıl ga· pervfı. etmiyebJirl~r:. ~a~~ukı tetkikat suretiyle yapılır. Müda- olanların 9/10/ 942 Cuma gilnU saat on dörtte 14. Liman harundukı :t 
·• 'l k eç baş nunda şehrimize gelen Alman, ye, bir mılli konınma mevc~t '\na.zbata" nm Ye surgun ce· dıı.faa delili gijsterilebilir ve top· :mizc müracaatları rica olwıur. (416) __./_ 

l.~gt~T~~!'in~~~ gbir şe_ futbolcularına radei ziyaretten davasından, bırkınç (yalan şah:i- zasımn h.ıy .. ı. onlann uslu dur- lanalbuı;r. Yersiz müdafaa de- ------------------------- • 
k de .nnlışılamadı. Ama.tör bir ibarettir. Fa:kat ne de olsa fut_' di .. ila .. ) dava çıkarmak olma- maJarma yetebilmektedir. lili ikame ettiği anlaşılan mıi· Gümrük muhafaza genel Komutaı1''" 

......, bolculanınızın göğsümüzü ka _ I dıhrına, iunnıe menfaatlerini şid- Milli korunma kanummun ta- dafikr 100 liradan 500 liraya 
oyuntunun yegane gayesi tem_ 1 b' d a.d h dil d t .'\. satın alma kom. o d sıJi VC milli maçlara İ.'.Stirak ede ba..'"'lmalarını goniilden arzu edi_ detle ilgılendiren ır av, a a- dili ve bu ta Slr'J.SID _a meVCU kadar para ce'LaStna mahkw.'l ISY nun 8 n ti 

· ··k--ı- kti Muh yortız. kikati meydana çı~arınak ol?.u- ceza hiikümle~n agırlaş_tırll- ooılirler. Mahkeme, hükmün Cins ve miktarı Muhammcni ilk teminat ek1ı1iltme şekli ıun ,,ı 
cek ... e,·ıyeye yu ·:;euııe r. İstanbul muhtelitine iyi neti_ ğuna, halbuki (hakikat) de şup· ması için te~lifler yapılac!lgııuıı derhal iıl!f:tazma. karar vcrebiliı. 
tcl'tc çağırıldığı halde gelmi -

1 
celerle dönmesini temenni ede _ he, Ufadeler arasında kay- söylendiğu, yazıldıgı; fakır, or- Bövle 'bir karar verilmediği tak- 1000 kı1o yun iplıti !;~~ ~·~;a a:~k ::~t::nı; 10.J0.,4 

yen. a!aka göstermiyen bir ftrt_ j riz. ibolduğuna göre bir şey elde o- ta hallii, namuslu v~tand.aşlar dirde hüküm kat'Heşinceye k:..- cuı11ıır 
bolcunwı bu hareketi sporcu -ı Bükmt Turanlı lunmaıruş demektir. iç.in hayatın taha~ül edi~ez dar mevkufluk hali devam eder. 
lul:taı çok uzaktır. Spor lııti - - * ı Bu ınuk.addemeyi yapmaktan !haJe ~e~d!ğ'!:~en şikayet. ~ozle· Mahkfım, sürgün yerine her h...l w ı.ıltm muşamba 1600 120 Pıwui11t e.1.o 9' 
~~m d~~~i!di~~;ınzaı:=~~: Haber aldığıını:t.a. göre bazı n1aksat a.:µığıdaki teklif"m niçin rinin ışrt.ildıgıı 81~~ milltı ~~ de mahfuzen gönderilir. Yolda. Ct>.ket pantalonu 

mali sebeplerden dolayı muhte. yaprld.ıg~ına dair bir fikir ver runma kan.unuı;ıa _u;;u.s a LAlr "CÇeD her gün, bir gün sürgün 
ırnmız lazımdır. ·ı teklif b tır uı B İstanbul muhtelitini bugün L litin hareketli bir müddet ıçin mek içindir. Biz, fevkalade hal- hüküm .. ı a~ 1 a a; cezasına karşılık tut ur. u 

gecikmi .. Hr. Bundan istifade e_ !erde devlet.in bünyesini iktısa.t geld': Surgun.. . sür?iin cezası hür~yeti tahdit '"ın C"Jimizdek' futbolcuların qw "zd ta<ML..;katta m af 'I''" k k 
'< dcrek gı"dccek takımın daha jyi ve milli müdafaa bakunrn<lan Elimı e, UIJ'. uv - eden rezalarla ıv ceza anu-
for:nla -ına göre tesbit etmek -~1 zam-""'" d • h:::ı.üml' · d · hazırlanabileceği tabiidir. Bun_ kuvveUendırme.k, için fevkalade fak olmuş, noıUlld.1 ö!al.~r iL nunu:n umumı LlA en aıre-
?.a.ruretındeyiz. Takımda. yer a... dan memnuniyet duyuyoruz. hükümler taşıyan kanunun ce- öıle tatb•k ~~ bir örnek sinde içtima ettırHemez. Ayrıca 1 

Jacak cle.manların ovun tarzla - ------------- za müeyyideler:nin tathik!i hu-1 var. MuhtclOr ile •.. eşek hı!817.l ve tam.amen infaz olunur. Hü 

Yukarıda belirtilen :ı:amı.nlıırdn iki alımın eksiltmeleı ı ytıpıl:ıcl'f t 
Şarlm .. ııc ve numıırıclcrı komlsyonda görı.ilcbilir. lsteklilerin Galı.ıııı 

Mumhnııe caddesi 5'I numaralı daire kom•syona gelmeleri (4H).-/ 

lstaııbul De/terdarllğından : "" 
:rmın da birbirine uym~nı göz Yeni neşriyat susunda normal usullerde ısrar arasında g~ ~~ ~ahıyetı kfımet bu madden ·u tatbik olu 
onfüıde tutmamız lazund1r, ediyoruz. Bir muhtekiri takio, ve gerek "failm btlvıyeti ~akım- nacağı tic~t. ı:ıerkezlerile s~r- Dosyn No. 

Bi7..e P.'Öre en ıiyi karışık takım Tercibne Dergisi muhakeme etmek ve ceza.lan· !arından farldar bulundugunda.n gün yerlennı ilan eder.) şeklin- 130/13917 
Cinsi 

Bedeli TetJ'l 
MubMmn1ell 

Eminönünde Ahı Çelebi mohallesinin Li_ 
mon iskelesi Limoncular sok~ın<la esk i 14 ı:<r·'·•· udur'. Maarif Vekilliğınce neşredilmekte dınnak için elimizde .normal u· milli koEu:~ kanununa konu: 1 de bir vey.a. birkaç ek mu<kl..! 

alan Tercüme Dergi.5i'nin 14 tindi sullerle yürürken karşımıza çı· ıacak hükwnler o. ka.:ıundakı gerektir. 

ER L I•? it ı-sa-yısı--çıkm--ı:iır-·_ıçı-·ıı_d_e....,.....-m-ute-ad_d_ıı kan kimsen'ln bu u~ullere uygun hükümlere benzetilmesıne yer Bu makaleden maksadımız, ı 1 •- tercüme ve makaleler vardır. olarak hazırlandığım görüyo- ve imkfı..n .voktur. • ancak ıbir teklif olup, madden•n 3/1987 
ruz. Denebilır ki o, hukuk ve ık- Milli korunma kanununa ek- metnini de kaleme almak değil· I 

1!.~ı.ı;ıı Oadd~i No. 294 ı --- DOKTOR --- tısat aleminin tanınmış fikir a- Jenccek maddelerle; bu kanu- dir. Bu salahiyetli ve haklı o-
F ran sızca, lngilizce ve HAFIZ CEMAL drunlannı toplamış, onlardan nun yasaJda.dlğı ihtikar ve istis lanlara 'düşer. i 55100/1306 

milli korunma lıanununu.n hü- mar fiillerini işledikleri veya. Bu tekllJ'ın hukuk <'saslarm .. 1 
Almaııca lisanlarında k k kümleri ve bu hükilmlere mı.ıha- bunlara simsarlık ve komisyon- uvcrun olmadığı kolaylıkla ileri 

AKŞAJ\! KURSLARI Lo man He im lif ola.r.clt yapacağı işlerde ha- culuk .. şekilleriyle veya her su- sürüleii:lir. Böyle b:r iddıaya, 
re.ket tarzı üzerinde rey ve rette yardım et.tikleri halde, nor iddia yapıldığı takdirde cevabı 52301/2868 

HAFTADA 3 DERS Daldllye Mütebaaam mütalea alnuş, suçu Uşlemeden mal usullerle suçlularının ve suç verilir. Şimdiilk Qu kadar söyl.:: 
1 

AYDA 5 LİRA müda.faa.sıru hazırlamıştır. lulukla.rırun teSbitine imkan bu- mek isterim ki: 
Tecrübe dersı parasız. l>tnayola Bunun en basit misali, itha. lunamıyan, fakat "vurguncu", Bu a.Iemşümul buhnın<lan her 

1

55100/ 4030 
ettiği ve birlikler tarafından "kara borsacı" ol~uklan ~ayi ~re gün daha fazla mütecssır olu•' 1 

- - - ----=------------------- keıodlıine serbestçe satabilmek mütevatir o~an ku~selerın siır- duruıken, hadiseleri alelade gör 

Gaibin z•ıhuru H. /lan: kaydiYlc oU'alulan şeyleri bir- güne gönderibneıer1 esası k:ıbuı mok, aıeıiide tedbirıerıe on1emi· s1122133 

8 ıo 12/ 7/942 gunlerlnde Anknrada Ulus ve 14_1'1_20/7/942 ıOnlerlnde 
- Yenı Sabah goı.ctelerile hakkında .lrayıp sayılm:ı.oıı scbebile müs_ 

h cmesinde hemen 1.sb:ıtı v\icut eylemesi veyahut meskenini 
luzumuna daır ihtar ilanı n.sredilmls olan Taksim askerlik 

ı;ut c: ele Tanaş oflu Dimitri hllen kıt'nsına avdet etmiş oldugundnn 
N M. u. K 218 m ddesi hillanu ~creiinco pfbbıin zuhuru ilan olu_ 

kaç fatura.da, gfıya satmış gös- olunabilir.. . . . ye kalkL~ak, ?.aruretlerin i
tererek. ehde tutmak ve dahıı Bu takd:r~e (Herha~gı. ~u;_ ıh- caplarmı lJır tarafa bımkarak 
yüksek karlarla, mesele çıkar- bar veya wkayet v~ya ıttıla uze- mallını kaideler ve na?~yelcr- 52151/353 
mıyacağına güvendiklerine sat- rine müdde.umunuler tarafın- le bağlı luılmak, te\•ehhüme iti
mak., güvenmediklerine "maJ dan bizzat yapılacak etrnflı tah- bar etme.k sırası değildir. 
yok!" demek usulüdür. kilcat sonunda, 3780 sa.~ ka· lktısadi hayatm.uzın hakiki 3 1819 

yeni :rn No. ıu üzerinde odaları bulunan ka 
gır diikk.mın GO/J 440 hissesi. - 112,f 
Beyoğlunda l'angaltı mııhallcsinin Selbaşı 
sokagmda 639 nda, 2 par:ıel eski 23 yeni 34 
kapı No. lu ahşnp evin ' \amnmı 450 

Fatihte eski 1mı-ıhor yenj Hacı Evhad rna_ 
hallesinin Hacı Manol sokağınd a csk. 449 
165 yeni 149, 151 knpı sayılı 132,70 ıne1re 

murabbaı arsa. 210 
Bcyo{:lu Kocatepe mahallesinin Elmadağ1 <·.ıd. 

desinde 52 pafta, 537 ada, 14 p.ırscı eski 89 
yeni ı27 kapı No. lu ahı,;ap evin 2/3 hissesı . 330 
Fatih İmrahor mah::ıll ~nin eski Şi~man O 
hunncs yeni Şişmanogl•ı sokn~uıda eski v; 
yeni 10 kapı sayılı 47 nıc re murabbaı arsa U2 
Çarşı mohalle.rinin Şcrıf efendi sokagında 
eski ve yeni 40_ 41 kapı No. lu 2764 ıırluı 5 
parsel ahşap dofap, 180 
Eminönünde Dayehatuıı m:ıhallesinde Kalçı 
lar hanı alt kntında eski ve yenı 7 k.ıpı v; 
63-0 ada No. lu oda. 450 
Galatacla Arnp Camii mahallesinin Pcrşem_ 

p 

... 
be pazannd::ı Toy çı'tm::ızı soka ınd J No. lu lf 

ııur ( l35f1) Sorgu Htıklıni 

M. M. V. M . Mh. 

Bunların daha karışık, daha nunun menyete konuldugu ta- düşmaıurın karşı kili derecede 
iyi tertip edilmiş olanlan da rıl'ıten beri ge<ıen zaman 1çinde silihlı bulıınalım ve h9.kimleri
vardır. O halde, kanunda mev milli koı muna kınununa muha- mizden, onlann .adaletten ayrıl· 
cut ce?..a. hiikümlcr!nhı trı.tbiki lif füllcri işlemekle mnluf olduk- mıyaca.klannd~ ma.ğ<lur1ukla· 
içf.nde yine bu yoldan gidilmek 

1 

ıarı o şehir veyn. kas~bad.:ı. ve1a ra yer vermiyeceklcrinden emın 1 

Serpu hanı iclncle 12 sayılı Oda. 480 ıf ~ 
Yukarıda yn1.ılı gayrimenkuller 19/10/942 Paznrtes. gunu saat~l 

Mılli Emlilk Mıicliırl~ğlinde ınılteşekkil komisyond, avrı nyrı ve aÇI" 

tırm· ıle satılaealtt.ır. 1 eklUt!ri~ nufus huvıyct cu~d ııları ve . ~ 
Cemateddln Saraçoglu; Neırlyat M!ldllrü: M. Sami Karayol 

( H. Bekir Gllrıoylar ve A. Ceınaleddln Saraçoölu Matb. ~ ı) 

usıılü baki kalmak üzere, muh- o tıcaret mcrkezıy'le ~carı ve ık- bulunalım! ... 
tE!.~irler fevkalade bir usul ile tıımni tA"nuları olan s'.l.ir şehir .. !!mit Macit &-lrMer 

m. buzlar yle blrl kte ıh le ı atı ıda Ko i :\"O a ve fazla izahat iÇl%l 
l E 1. 1 '""u ~ıı ı lan <rı47) 


