
13 E Y L 0 L 1942 

[P Az AR 
Beşinci Yıl No. 1566 

arb·nde 

ÜRKİYE . .. 
~~nakaşayı Cavid şu suretle kaydediyor ı 
N!hayet Wangenheim maksadını bOsbOtOn ifşa 

ettı: Siz yOrOmiyeceksiniz, harp etmek istomi
Yorsunuz. Berline bu suretle yazacağrm, sözO· 
nozde durmuyorsunuz, yahut, Yunanla harp 

edeceksiniz. Bundan bize ne?,, Dedi. 

, ~~~U~ bu sözleri TUrkiyeni: menfaatine olarak söyle
grnıH Kendisinin düşman olmadığım söyliyerek gitti. 

~AN: HÜSEYiN CAHİD YALÇIN 
12 [*) 

C avid büyük b·r sükunetle ıe'"..Je yazacağım, söıünüzde dur
}\ şu cevabı ,·erdi: ma.yorsunuz veyahut da Yunan

ın· raıımız en munnsip za- la harp edeceksiniz. Bundan bi
b hnd<ıl ıtt haz edilmiştir. O sa- ze ne? dedi. 
h t .gordüğü İngilız, Fransız, Ben de cevaben kendisine, 
he\r\~. Rus sefirleri bu kadar te- böyle bir şey söylememiş oldu
?tı UrG knpılmnmışlar, hattf.ı. ğumuzu ve söylemediğimiz bir 
ı lnlı eyi sukut ıle karşılamış- :ıeyi yazınağa hakkı olınndığmı, 
h 

1 
r. İlıinı harp edl'C'ek olur- narh\ 1.a.maru milnasebctte yo.p

k ı:.a. bı7. de harp etmekten ç~- mak fikrinde olduğumuzu, inti-
11 .. 1: Yeceğiz. Böyle bir şey Yet- har etmek ıstemed:ğimizi, ken
lı.ır a Almanya memnJn. o- dilerinin kırk senede hazırladık-
4 ~~!'ederiz. Çünku biz· har- h.rı bir muhaı'Chcyı bizim kırk 
z suruklemek içın Almanya günde hazırlıyamıyacağımızı, 
n"~ uğraşıp duruyor. lttıfakın her ne kndnr mesele hakkında 
l;t l<ı.na \e Alman askeri ıı~- kendısiyle f md1ye kadar göriiş
t;·t' ıle bırlikte sefırin buradaı1 mcmışscm de arko.dnşlanmdan 
tr:i/11CS~ tchdıd ne karşı da siz isittiğ:me nazaran, f(endisinin de 
b r tsın z manasını ifade edcu BulP"ar yürümeksizin, Romanys 
eh-Yazı \e tav:ır He mukabele j teminat vermeksizin Türkiyenin 
"'1uşt1. vurümesi muvafık olmıyacnğ:i 
~f!r su ·madı: fıkrınde bulunduğunu ve hatta 

d ~ıar dcvletlerı bu kararı kcn ı sadrazama yazdığ"ı mektupta 
dl de~ k ve L'ıhrikı!e ıttihaz e- bunu sarahaten zikı·etmiş olclu
Ln lgın z.1nnedecel:lercr; Beı - ğunu, iki aydan beri sefirlcr;nin 
hın:1athuatı bu kararımız alcy. Bulgaı idtaıı Vt.' Romanynda me · 
<levı e Usan kulhınacaku. Bıtarnf sa·sı hiç hır eticeyc iktırnn et
fe eUer bu karaıımızdan mün-j mcdiğini, onlıuın yapamadığı 

!:it olacnklün cıhetle itılfıfı §eyi b0ziın yapın ı;a muvaffak 
~ell tarafına meylederek olamıync:lt;'llnızı, Tt.irki:veyi tec
Yü ınanyanıı .ılevhinde dah bU- rüb etm k ·. 01fa1 , Bulg •r 
li b r ku,•v t husule gelecek- ve Rorr.anyadan lazım gelen tc-

. minatı ulmalaııru söyledım. 

lın C'avıd, vcrd·ğı ce\·apta: Ber- ı Bütün bunln.ra cevu.ben, krn
~atbuatmı aleyhiınızde bir dis·nin sadrazama yazdığı mck
'l'u kullandıracak olurlarsa tubun muahede hüküm ve kuv
~kıYede husule gelecek fena' ,.e de olmadlğ'ıru, bir avukat 
llı 1:1. ~lışünmdtn icabedeceği- 1 müşaveresi kabilinden olduğunu 
Aİ ltilü..f mulıitlerınde karnrm (arknclnşlar duysunlar!) söyle
ne llla.n teş,•jkıle ittıhaz edUdıği- mekten utanmadı. Ve Romanya, 
Ilı daır hır şüphe bulunmadığı- Bulgarista.ndan teminat ahnır
~tcrse Almanya sefiıinin şid- 1 sa yarın başka bir vesile ihzar 
l~ta Protestosunu yarın bütü:-. j eyliyeceğhni?..i de ilave etti. 
b 

1 
nbuı gazcteler1ne y:uıdırta-

ı ~;~lerini bildirdi. 

1 

En nihayet bütün bu sö.z!eıi 
'-'t!lır mul:abele mti: Türl,iyenin menfaatine olan: <. 

/\..İttihaz edilen karar butfüı söylediğ.ni(!!), kendisinin dU~
d ~ru.}lanuı menafi ni ıhli'ıl eyle- nıan olmadığını söyliyerek gitti. 
~gllk.la len duşmanln.rı b•ı araya 1 Almnnlann itiraz cdecekleri
ri ~ mak gibı bir mucize gö~te- ne, diğerlerinin de şiddetle iti~ 
b ~~~uk. O gün öğleden sonra raz edeceklerine şüphem yoktur 
telllun sefirler toplanarak müs- Fakat bu derece ileri gidecekle
c: rek ıb1r nota ıle protesto ede- r~ni zannetmiyorum". 
b kle~dir. Rusya ile Almanya Almanlarla Türkiyenin minel
dırıe.'.j.lp (ibu f .kir sefmn zihnın- kadim dostlul· münasebetlerini 
~n ?u· türlU çıknuyoı ! } sulhıı basma kalıp lıir (.Ümle halinde 

tkıyenin • leyhinde olarak yn · ltörkörünc. tekrar eden kalem 
r>a~aklardır. sahiplerinın bu hakikatleri dik
bı 9'avid bu mülahazaların ~iç katli bir göz ile okumalarını is-

1 ı.ne Babıü.lıce kıymet verılc- terdim. 
~Yeceğini sefire anlattı. Bun-
an sonraki münnlraşayı Cavid 

( De11am edecek) 
Hiisey'm Cahid YAU 11' . . ~ 

GÜNDELRI ~iYASi 

r 

iDARE YERİ 

Nnnıosmsııiye: No. 17 
Telgrnf : Yeni Sabah İstanbul 

T<'Jefon : 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 

Ceza uhakeme 
ilerimize d us • 

ır 

Belediye e i yurdu er tarafından hububat 
ekmek ihtiyacını satın almal na ve 

temin eylemelerine 

Davalar uzun sOrQyor, erbabı mesalih mahkeme 
koridorlarında sOrOnDyor, şahitler şahitlikten kaçı 
yor ve ortaya bir takım yalancı şahitler çıkıyoti 
diye şikayet ediyoruz. BOtOn bu şikayetler hakh v~ iz·n verildi ğrudur ve bunlar.an önOne geçmek mOmkündOJf 

~~~~~~~~~~~~~ 

~adolu seyaha ine çıkıyor Yaza : SUPHi NURİ iLERi 

Ankara, 12 (A.A.) - İcra/ ycler memleketin her tarafın- ı 
Vekilleri Heyetince kaıbul edilen dan hububat s:ıtın almaya. me
bir kararnameye göre, mnhalll zun kılının~lardır. 
ihtiyaçlar icin bilumum beledi- Bu salahiyet bilümum beledi- f 

RUSYA.l)A -------
Novorosiski sah;Unde 

son istihkamlarda 
nihayet zaptedildi 
Sovyet donan
ması den·ze 

açıldı 

Stalingrad 1 

Hara e halinde! 
Bcrlin, 12 (AA.) - Alm:ın or _ 

dulnrı başkum:ındanlığının tebliğı: 

No\ oı osıskın ccnubund., p;yade 
kıtnlarımız çctın mulı r< bdcrdcn 
sonra son sahıl ıst.ıhkflmını da zap_, 
tctıırişlerdır. 

Terek kemmindc Alınan lutal<ırı 

dbşm, n rnevz!lcnı ı ~tl'rmı lnr 'e 
batnryaları t. hr p eylemi l d •. 
., .St lincrcıd Qo 11",df' u h mı re-. 

(So.,u Sa. 3 Sü 5 te' 

Dr. Funk 

Alman nazırı Peşte'deki 
temaslarmı bitirdi ve 

8erline avdet etti 

lstihsat maddelerinin 
mübadelesinde muta

bakat hasıl oldu 
Berlin, 12 (A,A.) - D. N, B. 

bıldıriyor: 

Alman iktisat. nazırı Dr, Funkun 
Maenı·istanı ziyareti pe~mbc gümı 
sona ermiştir. Dr. Fun~r, Macaris_ 
tanda bulundugu esnııdo boşvekıl 

Knlla~. maliye nazırı Remnyı _ Seh 
nckkcr, ikt.ısat "e sıınayl nazırı Var 
ga, milli banka umum mildüru Ba_ 
nanyai ve Mnl'&r iki! adi zimıım_ 

tlarl.ırı ve clJ,er zevııtln uzun gurug 
mclerdc bulunmuş ve 1ıklrkr teati 
eylemiştir, 

(Sonu Sa, 8 Sü 4 te) 

( 

Lon ra • 

Rauf Orbay Salı günO 
gazetecilorimizi 

kabul edecek 

Halkevinde buyuk 
hazırlık yapıhyor 

Londra) 12 (A.A.) - Halke_ 
vlnin başkanı olan Türkiye bD. 
yük elÇİ$1, Türk gazetecilerlnl sa. 
'1 günü halkevlnde kabul ede .. 
ccktir. 

Kı:bul resmınde lngiUz nazır_ 
farı, Londrıının büytik oaz4tecl. 
!eriyle içtimai, edebi ve fc'aefi 
meselelerde i.ıatııd olan bır ta. 
lum zevat hazır buluna~nklar. 

dır. Türk gazetecilerine halk_ 
evinin hakikaten dikkate '3_ 
yan olıın fııallyet hakkında n a_ 
IOrnat vcrltccekt r. 

O gün hall~evi, lnglll:ı mu_ 
e ~lerl ile müzeler tarnfın_ 

eren emaneten 11u fm olan 
Til klüğe alt kıymetli eşya ile 
tezyin cdileecktlr. Sergi, 11imdi. 
den tcrt•p edllmlı bulunmak n. 
dır. Ou ewya arasında eski Türk 
halıları, tablolar, san':ıt eserle. 
rl, çanak ve çömlekler, mer\$tr_ 
cat ve TOrkıyede maarifin ve 
gporun terakkilerini goateren 
grafikler bul.ınacnktır. 

"- ..) 

INÔNO 
STADI 

Maarif Vekili bunun 
biran evvel ikmal 

olunacağını söy,üyor 
Dun toplamın beden tcrbıyesı is_ 

Usare heyetirıcle Mnarı! Vckıli Ha_ 
san Ali Yücel bir nutuk soylcmis ''e 
czcumlc demiştir ki: 

"Gerek ben ve gerek Sıhhi)e Ve_ 
kili arkadaşım beden tcrbi~c ı "· _ 

(Sonu Sa. S Sü. S te; 

yelere, hemen !harekete g~erck 
memleketin iher tarafında bort
Jandırılan miktar haricinde kn, 

(Sonu Sa. 8 Sü 6 da) 

unaskarda -
lngif iz kuvvetleri 
ileri hareketlerine 

devam ediyor 
Laval yeni tedbir 
alınmıyacağını 

söyledi 

Hul'e göre 
Durum değişmiyor 

S <>neler geçtikçe insa.rı'lıır 

gıbi kanunlar clı efikiyor. 
Boyle eskiyen kanunları arasırn 
tashih etmekten ıse yeni ba~
tan yamna.k daha iyi olur. Ad
liye Vekilımiz gazetecilere ge-

1 ~en gün cez..-ı kanunumuzun ye- I 
niden yapılır gibi tadil ı: e tashih 
edılmekte olduğunu haver 'er-

1 di. Biz de burada ceza muhake
me usulleri hakkında ba7.ı iı.mc. ... 
Ji mütalcalarda bulunmak ısti
yonız. Yalfını olduğu üzere her· 
hangi bir suç işlendiği vakit Yb 
hemen zabıtaya haber verilir ve 
yahut müddehunumilik tarafın
dan zabıtaya tahkikat yapılma. 
sı için emı cclılir. 

Haber verilen suçlard11 zabı
ta (haz.ırlık tahkikatı) ılenılt:n 
a.:raştJrmaJan yapar ve neti<'e) · 
müddeiumumıliğe bir fezleke ile 
bildirir. Bu sırada icabeden:ıc 

suçlu yimıi dört saat kadar tı~v· 
kif olwnır ve eğer tahk-ikat bit. 
miyecekse sulh veya sorgu ha
kıminden bir tevkif karan alı· 
mr. Yani polisin bır vata."ldaŞl 
yirmi dbrt saatten fazlıı tevkil 
edememesi lazımdır. ' 

Zabıtanın yaptığı ilk talıkikat 
fezlekesın· müddeiumumi tetkik 
eder. Eğer küçük bir suç ise 
sorgu hakiırune ha' alc E'dilme· 
den bir iddianame ile sulh hfı
kımliğinde suçlu hakkında he
men bir dava açılır. Eğe-ı: ağır 
cez.'lya ait büyük bir su<' ise dos· 
ya sorgu hii.kımbğine g( nderi· 
lip (ılk tahkikat) ın açtmlmns1 
istenilir. Ve eğer asliye cezay. 
ait orta b;r suç ise müdd ıumu
mfük dosyayı lüzum görür iı:ıe 
sorgu hakimliğıne h-avule eder, 
lüzum görmez ise kc...od " dog-

( Sonu Sa. 3 Siı. 1 de) 

=f HARP DURUMU !=
Genişleme emeli ve harp gayreti Londr.ı, 12 (A.A.) - l\f d::ıg:ıska_ 

ra :yen den çık. n :tngılız ntnları 

içen~ dogru sur:ıHc yuyılmaltt:ıdır 

lnr . .fugıli7J M.id;ıg;ısk.w snhiUnd .-------- 1 
Nossıbc • dnsır;. uımamrn l g.11 et_ Propaganda, bu ölüm kalım harbinde, 8 mil-
mı:Jlerdır. yonluk bir ordunun cephelere sürülebileceğini 
Vı~, 12 (AA.) - l l c-yhil ukta_ 

nu Af.d""" k"'d'n b,ıd uıd'"""' go yaymıştı. harp, ÜÇÜnCÜ yılını bitirmek i•zereJir, , 
re., Fr n..,cu(kıtalar Rtt ıbox, nehrın 1 bu ordu ancak Libya Stmrfarında Ve Libya 
de 1nf,ılız b k ln. muknV<'11 et et için Savaşmak yolundadır 

6oou Sa 3 SU. 5 te) ------· 

Hindistanda 

Kolaba ve Bengaıe bölge 
lerinde isyanlar yer yer 

devam &diyor 

Yeniden yirmi kişi öldü 
yirmiyedi kişi de 

yaralandı 
D<ımboy, 12 (A.A.) - Ikmb.'1) 

hukfııneünin bir teblıgınde on ır. _ 
""""ısı;ıta "-öre, cum gunu Boınb .. y 
t"",yaleıiırln her taro1mda mık\ın hlı _ 
kum sfumu oldugu blldırılmcn:t•'

d1r. 
Bu t~bl~, eVvcl<>e vukun gelmiş 

ol:ın bir çok b!)dıS<'lerden bahsetmek 
tcdir. 

Kol:ıoo mmtak. smıla Mnhııddn a_ 
siler, bir memurla on poli ı yor:ı_ 

lamı J,ır111r. Bir rııııfettiş muavim, 
Khnnd~hlıı batısmd:ı bır :r.nbiycdc 

(Sonu 8a. a SU. 7 cie) 

Yazan: Emekli General l~emal Koçer 

le tnlya, BJyük föırbin ga 
liplerı arasında, pa~ ını 

alamıynnlardandır, daha ilk 
devrımle gayri memnunlar ı-;ı _ 
nıfma ve safına katılmıştır. L 
tnlyan, velut, çalışkandır. ilim 
ve fen adıımıdır. Büyiik harp_ 
ten ben, mürşıtleı inın d ccs. 
tcklemesile, harp tekniğinde ue 
genış adımlar atmıştır. On ik 
yıl önce, b.r tetkik sırasında. 

İtalyan silfıhçılığının 24 ~pın. 
da 5i kilometrelık bir mem:ıl 
elde ettığin şahit olmu. tu'<. 

İtalyan teknikçileı:in artık Pa _ 
rısı d() en uzun menzilli topl _ 
ra naı.ıreler yaptıkları ela dıı. 
yuluyordu. 

Kadurna. hatıratında, İtn _ 
y n ordusunun eksiklıkierını, 
kcndıne hac- bir samiıniyc.'t ve 
celadetle belirtmişti Yeni re. 
Jun, istila ordusunu kur.ırken 
bu çöküntüleri gidermek ıztı. 
rarında idi. Fa.r;ist ord ınun. 
uzak scfeHtre başlarke'.1. bii. 
tün güçliiklerı ezecek bir kurl 
ret kazandığı ümmiyes·, cmı eı· 

(Sonu Sa, 4 Sü. 3 te) 

Y apağıya el kondu 
-------· . 

bunları bedeUeri · Sümer Bank 
mukabilinde 

Fivatlar eski 
satın alacaktır. 

.. fiyatlardır 
'iu .. suretle kaydedi)'or: 
~~ Wangenh~m m~- (~) Bundan ~vclkl yaular 31 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ büsbütün ifşa etti: Siz Agu5tos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 10 Şchird .. yeniden !rnk kömürü sıkıntısı başla.dl. (Gar.eteJerdeu) 

Ank. r:ı 12 (Yen1 &ıh: h'ın muh. bırıııı1cn) - Bugün resmi gaz<'tc 
de n~rcdılcn bıı kaı:ırnanı1. ılc mc.mlckette me\·cut hakiki ve h _ 
mi nlıııı!nrın lk inde bu.un:ıı vn • ıl ru ('} konmuş, bunlar 10 gün ı. 
çındc beyuna tiıbi tutulmu"tur. B<'ynn Z•raat Bankası şube \ e j n. ~t~miye~ks~~. h~ ~ek ve 12 Eylul urıhlı ~ushalarımızda_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 

8 etnıyorsunu~. BerlinP bu su- dır, 

8. İktisat Md. lüğü
nün maksadı nedif?

1 

-,-. Gıda maddeleri fiyatlan alıp yürürken Valiye 
~ "''\, Ticaret Odasının geçen haftaki fiyatların-
\ . ·<"- dan çok dun re.kamlar bildirildi 
\. .... . ·------
. " , _.Takip ve icra mevkii bu becerik-

sizlik karşısında ne yapsın? 
ru it r nc' ı gıcı, madd ı fıydtlan_ 
bun ~'l.ındcn cunc yukscldıgıru v 

1 
sureuc p.r nem 160 ş.,, pcymrin 

k~O - 160 &a, zeytin yrıgının 140_145 
rusa kudnr yuksdditını yt11.mıstık. 

~:ı maddeleri s:ıtışlarının ser_ 

best bmıkılmasından sonra piya_ 
sanın bu yersiz tcrc!füu nnzan lti_ 
bara ııl:ın \0rıli ve bclcdıye reisi dok 
tor Lütfi J{ırclar fiyat yükselişle_ 

rincleki sebepleri ve bugünkü plya_ 
(Soıw Sa. 8 Sü. 3 te) 

Demiryollarımız 
~~~~~~~~ımm~~~~~~~~ 

Mon•kalat Vekili, Ağustost n itibaren yolcu nakli
ya ının so.1 haddi bulduğunu söylüyor 

h !.41nb.rn, 12 (Yeni Saboh'ın nWıe döl'en füna.kalat Vekili A
B u ı mul:abiri biMirıyor) -ı min\l Fahri §11t,"'lll gazetee.ılere 

r k k cyahatincl n şehri. (So"" SA. 1 Su. 2 de) 

- Hayırdır inşaallah dün ı:ece rüyamda kömür gördüm. İyi midir, fena 
mıdır? 

- ly"dir, bam ne nrtutlu aana ki .... Hic olmaz a kömürü r.Qyanda göre-
bilmissin' 

lnnn:ı, olmıyan yerkrde de c-n buvtık mulkiye iımlrine yapıl:ıcnktı . 
Karnm:-ıncnin beşincı m. ddcsınc gure. Mılli Korunma sıılfthiyetı u e_ 

rıııc bu mnllııra huı.;ım<.tçe el konmuş olup bu yun ve yapa1:-ıları Su_ 
mc:r Bnnk mub&~aa edecek, bcdc•llcr nı d yine b:ınka ödcyecektiı. Fı_ 

yaUnr 1kUSj\ n• Tıcaret Vck!iletlennce C'V'\eke tesbıt \'c ilan ed 1cn fı. 

yntlardır. 

Kömür buhram devam adiyor 
~~~-~~-~ .. ~~-~-~-~ 

"Şirketihayriye,, 

iki günlük 
idaresinin elinde 
kömürü var 

Buharla mütehanik nnkıl \'a
sıtalan çalıştıran mt.iessese)f•r
den blı çoğunun kömürsüı.lük 
yüzünden sıkıntı çektikleri ha
ber alınmı.'ibr. Mesc l"nin nedı.;n 
.ileri geldiği hakkında tetkikot 
yapmak üzere bir muhaJTirimizi 
mcımır ettik. Bu hususta söz 
söylemeğc salilıiyeti ola~ bir 
zat a.rk.ada.şmııza şu iza11at.ı 
vermiştir: 
.- Bugün hakikaten b1r :kö-

rnür buhranı me\"Cu tur. F I·at 
bunun sebebi bir haftndaı heri 
Knradenizde şiddet i fırtınaJa. 
rın hüküm ısürmekte olmas1dıı. 
Kömür nlmak üzere Havza sa-. 
hilerane giden vapurlar. Fırtına 
yüzünden halen nçıklarda do
laşmakta ve sahile yanaşınnl< 
imkanını bulamamaktadırlar. 

~.naenaleyh bu v.aziyet karşı .. 
sında yapılacak is fırtınanın. 

(Sonu Sa. 2J 60. 6 da). 

Günün ilhamları 
~,...,...,..,,.. 

Halkımız hoşça gecırs.in dıy tatil ffiln · 
'".Müşterek ibahis" ılc etmekte d v.ım 
Bir t~aftn.n da d vnm etiıwdedıı 'ı 
Pılıyı, pırtıyı p;rzden ııl ıı• 

HUAr 



l'!!"Sa"'!""yf-a __ :_!--------------------..-----""!"!----~--~------"""'!!!'!!!"----~-------------------~ EN 1 SAJ;AH 
• . 

EBU A i SİNA 
Yazan: 

M. Zek~ Ko~aunal 
No.34 Nakil ve 

1 ktıbaa hakkı mahfuzdur 

Okuyucu , 
Diyor ki: 

Naarif MüdOrü bir 
şikayete cevap 

veriyor 
- Ailah en dar zamanmd& dimizi ölümden kolaylıkla kur-

.blla insanı tıljakııız bırakmıyor. tarmak fırsat ve imkanına dal- Sayın gazetenı'Zin 9 
eylüJ 

1942 
s::? .. ,.. tarih ve 1502 sayılı ni.ı.."-ihasının o_ 
.._,, yıırtıığnn fena ka.,mmıştı. ma malik bulunuyoruz.. 

·~=--=-=;z_R_=H=A..= ...... B ............ E-=-==L== ........... i~I Sabahtan Sabaha 
_ = . Hava yolile 
T i c a re t ö ğ r et m e n ı e r i Bir posta kişa memu-

• -~- runun dürüstlüğü 
Yüksek ticaretle Liselerde yapı an 

son terfilere ait listeyi neırediyoruz Memur kişe üzerinde 

Geniş mikyasta 
aakert nakliyata 

ba nıyor Bh' uı;ağun olsa da yanağımı Emir Abdullah ve vezir H.ı- kuyucu l yor kı sütwıunda (Qç 
jta.şıyrveıııe diye hülya kurarken lit yüksek perdeden bırer kah- ayda verıl miyen mektep pha. 
;Emir hazretleri imdada ti · kaha savurdular. Onıd;ı bzır detnamesi) başlıı:ı altında çıkan 
EU · b "h ld • · · 'd ı b· ·•unanı ı. k ıla ı yazıda adı yuıi.ı Adıl AyUıcınun İstanbul Yüksek İktisat ve devre mal bilgisi ~ .. - ni erun ::ıg o ugu ıçın ~ e- -. ar da .,,aWa at gü - kcn ·-e ...... ,-A- bır v·-·-- T' 0 renıediğım ıstırabmu giderdi. meJrten kendilerini alamadılar. ı - • _, ~· ~~ ıcaret kulu yüksek kısım tL .Muzaff.er Dinçol, aynı okul i _ 
Ya Emil'! Alliıh sen nızı ol- Falmt Ebu Ali Sinanın aavur- ı verilmesi hakkındaki 2 haziran carct hukuku öğretmeni Mekki kinci devre ta.biiye ve ingilizce 
sun ve bu memleketin başm<la.n 1 d.uğıı kahkaha bwılann bepsiui 19f 2 t <1..-ıhU dilel<çesi geretı ya_ Hikmet Gülbeng, yüksek kı. öğretmeni N~ Dağemre 35 

bu~=~~~n~~~~~ ~~yı A 1:~ı}9~ 
Edirne, (Hususi) - Edime man onıya havadan miüıİlll 

Jrı.rn.etler gönderdiler ve bth>flll'I 
postanesinde mektup verirken çe ııakllye uçakla.n kullıındı~ 

:hını v'.ic:udunu eksik etme. ~ Burulan cesaret alarak pılc:ıak üzere 3 h:ızlrau 1942 ta_ sım ticaret öğretmeni Faik So_ liradan 40 liraya, Kula orta ti. 
sın! Eblilhnris de bir kahkaha yük· ıihınde Eminönü 14 artı M.=ur mer, yüksek kısım bütçe öğ_ caret okulu büro, fnınsızra el cüzdanını bırakan ve i :inde Sonra daha 'büyük bir harek 

250 lirayı aşkın parası olan b' 
Emir Abchıllııh, vczirf Halide tti. luguna gönder:!mlş ve dMumu retmeni Nihat Sayar, 1zmjr ti. yazısı öğretmeni Nalcı Erim, 

Pön il: J Orıime mahkfım ettiği kur- tctıtil< ettirilmiştir. Aııcak kayıt caret lisesi ikinci devre mate _ Sam.SUll ticaret lisesi ikinci dev 
- Bunca yıllık veziriınsin. banlan lle demindenberi alay e- suretıne ;yııpıştınl=ısı l«lP eden matık öğretmeni Hamdi Kara_ re franaı:rea öğretmeni Kamil 

ömründe bu kadar soi!ukkanlı den Emir Abdııll:ıh. cadı zanııe- puU..rJa fotofrafm ve nilfus bil_ çivi 60 !ıradan 70 liraya, lstan_ Efeli, Adana ticaret lisesi ikin. 

muallim arkrulaşımız, ciizclanmı ~~Dl Şi~~ =yfa 
nerede unuttuğunu bir tilrlü 150 q· +.:. .. m-ı. d ~-~~= 
hatırlıyamamış btı suretle !eri • l _.,,._ C'V ta 
telıiş ve heyecan içinde kalmL\I IU$'sma hazı:ıinruyorlıır. 

bir ıdam :mahkfımu gördün mil~ dilerej h=ra getirilen ilt• kır- vlyet ciızd surellni vnlcLnde bul t raret lisesi ikinci devre, ci devre büro metamatik, fran_ 
Vezir Halidin yüzünde yta- dcşi.ıı bu kekilde gülmeleri üze- gcLrmediği ir-'~ muamelesi gecik_ ticaret aritmetiği öğretmeni ' sızca öğretmeni Sabri Akmer 

ni bir tebessüm belin:li: rlne vaziyct'ıti değik•.irdi. He '::ı~i bu ınıı::;•pıe c• a; ı 3 
eylül Alı Rıza Bcscıı, aynı okul yük_ İstanbul ticaret lisesi ikinci 

- Ya Emir! Cadı kulunuz mc cıddileşerek imsrn n de S-u- to>r • okuıc t.;mamla. sek kısım fransızca öğretmeni devre matamapk öğretmeni Sa_ 
soı;.kkanlı olmRkta.n ziyade lllC· züııe şiddetli bırer tokat aşket- n •• ıı tir) Rıza lzzct Güncri, İzmir ticaret mi, İstanbul yüksek iktısa.t ve 
ki hır adamdır. s;~~ kend'"'"i ti. Bu tcahlıürtın m«durlüiilmüze t' k l yüksek' - -· •·t olm p ı• ahlbı •·· d !ıS<.si ikinci devre Büro korner_ ıcaret 0 u u kısım 
ha- a • ic;in ince bir zeka - Ne gü!Jyorsunuz, be ada • ~ "Yl • • nın yu~rı a n&kliyat ve tarifeler öğretme_ 
oyunu oynamsğa çalışıyor l.1.ı- !ar? Koca bır emir huzunmda zıkttdH"" noksan P .•u zan.anın_ B1yal ôfretmeni İbrahim • ail ni İhsan Ali Dcreoğlu, İzmir 
\• ffak olup olmıyacat:ını bJ- bulunduğunuzu dilşllnmiyor 'lllll dn vermemıı olmasından ilen Esin 50 liradan 60 liraya, ticaret lisesi ikinci devre beden 
~ m. Yalnız şunu sôykmek is sunuz • geld ' ı husu u .un ıı:ızeten " • Y İstanbul ticaret lisesi büro terbiyesi öğretmeni Cevat Ta_ 
tenm kı cadılar daiın:ı mum Eülbahis, göı:!crkıd yaş c;ı nı ıutunurula 13' z:1lı saygılarım_ komcrsiyJ öğretmeni Nejat mer de müddetlerini doldurduk 
v tPhl kelı ınsanla.rdır. Bunlar· kartan tokadı yeyuıce p •ı . J..;.. la nca e<forlm. Kent ve İsmet Alkan 40 lira_ !arı için 30 liradan 35 liraya 
1 a.Iıı.y etmek dahi olsa. 1'ı.Uba- kin Ebu Ali şaşıhok hır •-----'-· _M_•_•_rı_ı_M_ıı.ı_u.•."-J dan 50 liraya, aynı okul ikinci terfi ettirilmişlerdir. 
L :ak dogru değUd•r. Sug.ık· retle karılı koy u. l -------------------------
~~~~=~ıe~~~~: ~ ~ ~adı::rıa:ı: = ;;:, Hı'kmetı'nd n s· al Barbar s ı'hfı'falı' korkmaz görfuılirler ve nihayet ya Emir' Ahmakların ı:Iaylen - ı u Bir vurguncu 
insanın zayıf damannı bulup na o.layla mukabele ul : za. ı 
ııtli.met ııahiline çıkarlar Bu timlerin zulümlerine "nziİlT'UZÜ o u n m a z 
net ceyı elde ettikten sonra da kırµmaci katlanır12. B•:z. gizlı 
ın kını ahnak fırsatın· dde et- ıl mlere aşina, esran ililıiy Y" 
meğe c;a.ı.,ıırlar. Bu ıı. c;;Jını" vııklif iki kardeşiz ki li..zı ölüme 
bır an evvel cellatlara te•lim c- mabküm edenleri, ida.m hükmü· 
d tıırıL'tarım Övle sa- rü ınfaza memur lan ve 
ı"Jyonım ki siyaset mey<faıwıda- .nasıl öldürüleceğımi:z.i yre k<>· 
ıu hazırlıklar md;yp kRc!ar n n son dakikada hayal 
çukta.n il..-ınal edJmiştir. ku uUTatmayı QOk iyı bılı · 

Ebu Ali ı-:ına, vezir H'llidc şıı rlll. C.t't'Ç een ~ iüml en 
ceı: bı verdi: ıınl mazsın. vezırın ve diğer a· 

27 Eylülde yapılacak 109 kuruşa satılması la· 
merc.-im için hazırlıklara zım gelen çiviyi 170 kuru-

b aş 1 andı şa satarken yakalandı 
27 eylülde yapılacak olan Ta.lıtakalede Balkapan soka_ 

Barbaros ihtifali için Belediye ğında 20 numarada çivicilik 
tarafından hazırlıklar yapılmak.. yapan Mehmet, .kilosunu 109 
tadır. kuruştan. satması icap eden çi_ 

tır. 1 Dün .Amerilı:ndan geı n bİi 
Klşe memuru Fazıl Erçetin ~~f büyük ıınkliye a 1»11' 

gözüne çarpan cüzdaru hemen ll:nŞ3Slllln çoktan tasavvur b•· 
alıp posta müdür ınuaviniııo linde iketı tatbik salıasın'a çıll
götürmesi ve muavinin de cüz_ m~ta olduğunu bildiriyordllr 
dan içindeki evraktan sahibini Böylece üttefikler bır t • 
anlaması uz.erine cüzdan sahibi tan da en büyük d&vıılarıru, ör 
postaneye davet edilerek kendi. nb:icrde batan gemileri ~ 
sine teslim edilmiştir. den tonaj ek&kliği d:ıvnsını bai-

Bu dürüst memur arkadaşla letm:ş ola.caklıtrdır. Truıavvııt 
n takdir ederiz. · edilen d v m;:.a.Idar 70 tonluk ~jlı 

----.-~.w.. veya asker taşıyacaklardır. 

Kömür buhranı 
devam ediyor 

Bu işte ilk atlınu AlmaıuiJf 
dahn on yıl oııce atmışlarc!Jl'• 
İlk dtfa ınşa ed• len Jdııl 
Almanların meşhur Dox'laı1" 
dır, ki bunlar on motörlıı d~ 
Almanlar hll ışı ne k:ıdar t ket~ 
mü! ettirdiltlerım G"ırit ad ıııt 
İngiliz donaruııasının go~ıi · 
nünde ~glıJ ed vermekle ~P' 
terd.ldcr. gibı en :-ı Mı tT e· 
ferini de.. yine bu dev uçak' r J 
taşıdı klan ma.lzcme ve ask• ı 
ııay .d., yap b>Idıl ~. Gır ;1, 

Yunanıstarm ı "er ye• 1 1 ı 

- Bizim nasıl ısıdiiriileccğ;- d.uulırın da böyle şey rd n çak 
mv.i seyretmek için siyas t 'I!ey m zl.ır Liik.n koşede otura . şu 
iamna toplanan meraklıl r, ö- ıht ynr ki adı . eyh H<1Sandır. O 
l.ıındcn na ıl kurtuldu;;. muzu ız · ılimlerin m liını iliml rd~n 
g ı- rck hayret edecPkl rı:I r. r b mb ka olduğunu pek ala bi
kada: ım bu ciheti tııkdır c; me- 1 r hatta. zannede em. bızı de 

Edirne havalis·n::ıe inhisar 
rakıları bulunmayor 

Edirne, (Hususi) - Son haf 
talar içinde Trakyanın bir çok 
yerlerinde inhisar rakılarını 
bulmak zorlaştığı gibi, elde e _ 
dilenlerin de bir misli bir bedel 
le tedarik edilmekte olduğu ha_ 
ber almınaktadır. 

Geçenlerde Tekiı-dağmın Sa. 
ray kazasından g len sözıine 
inanılır bir zatın ifadesine gö _ 
re. 70 ıru_..,, uk iyi rakının o _ 
rada 160 kuru a satıldığı anla. 
şılmılbr. 

Bu busu ta 1.1Cngin bir pro_ vileri 170 kuruştan satarken 
gram da hazırlanmaktadır. lh. yakalanmıştır. 
tifalin muht m bir tarzda ya DiikkAnında yapılan arama_ 
rılmasını teıninen prog;ıı... d': 99 sandık çivi bulunarak 1 

ma icap eden maddeler ilave müsadere edilmış ve Btıçlu Meh 
edilecektir. met, Mill1 Korunma mahkeme_ 

sine sevkedi!miştir. 

- Ba, tarafı 1 ınc de -
dinmesini beklemekten ibaret
tir. Havalar düzeldikten ,;onra 
ZMguldak limanına girecek o
lan gemiler, derhal yüklenerek 
geriye döneoeklerdır ve Lll su.. 
rellcı bugünkü buhran da orta· 
dan kalkınış olacaktır. Zongul
dak.ta bütün ihtiyaçları karşıla. 
yacak nıılbette stoklar mevcut
tur. Aynı zama.'lda ocaklardan 
her gün mühim m•kya.>la kö
mür ihrııcatı· '"11.Pılmııktadır. 
Netice itibariyle komür sıkıntı. 
sı yalnız havaların muhalefetı 

ve ltnlyadan klrkar, .,ı; e k 
şilik gruplar halinde t ! 
malzemeleı·ıyle bırlilcte l 
geç rd l<'r VI.' Romın 1 ın 
tanrruı:ıı kı v n e bu 
lı'altikat oh!u. • 

yüzünden çekilm tedir. Başka ı Amerika sanayıı \'ru ~ & 

d • i<;ın biraz • lı .-e üın tı; , tan•r cadı olmııdıgımwı 
görünüyor Eger Jmıir ltazrot. dE• eder 
!eri cadı nlınadığımıza k ıı:ıat Köııede otunn ~ yh H au, 
get'..l'Crek bizi affntmck bly ' k- ) 1 n kalkıp !!:eldi E ir A -
lıığunü gö t.er rse I!' . tt'lr :!?- dt.ılla.•tm lıuzurundıı ildı 
mızı kazanır. Ak halde bız k,n (Al'k. 1 \ar) 

luALK DOK TORUi 

Çocu arı zı z 
ister i iniz? 

------
YAZAN: Dr. HAFIZ CEMAL 
~~~~---~---~ 

Çocuk! nnızı zengin etmek 1 
ister mlsinız! Tabiatın ln:.tiın 
ı lerı k· a L:z.ık "e ktrik 
s- ye<; ".:de d v ediyor Bu 
k vvc !er, fıtratın, t biatın ııı 
t !Dını duzenin i ve kıınunla • 
nnı tem.~ ve tatbık ederler 

Şımı:ekl r, g k giırleın ı. 
va"murlar bu say e olmuyor 
mu• 

hledeniyctın de eaa mı. te 
mel taşlarını kimya, fız.ık ve 
el:.ktrık Ir.urm tur. Ben bu ı 
ıı~ı re, (Ternkkı sehpası) ya 
ni (l!erilemenın · ayaö-ı'J a 
dmı vcmı~k ısterim. 

Bu ılim'er mükemmel tahsil 
edeı;ı ıı;ısa dünya büyük iıı 
fer görebil r çok Z('Dgin ola 
hilır; ins lığa çok güzel hız..., 

çınY'lr. yatınyor. Bllt" 
ya annı venyor_ Dıpl 
ca ask ıi fabnkalar a 
maaıı va?.ı.fe veriyor 

ıhtı 

şu _ ın bJr de ne ri l3ffil 

val'dır. İk; nede elcktrtkçı 
hadf'tnam ı alıyor İsterse 

huküm tımızın, şirketlerin fıı.h 
rı a armda yu - maaşla ış 
gorüyor. arzu eder&: Türkiye. 
ın ht>r hangı bır ş hr -je 

hiir vr ııerb t ol:ırnk ükk n 
u< yor. T~ktr tıkır p:ı.ra k;ıv.a_ 
nı. or. '15 201 sene zarfında 
r.eng'n bır lort oluyor 

Hiç üphe yok kı elektrik~i 
k ımmur c:kUın ve başka sa_ 

n ıtlardan I{ n kat d ha faydalı 
\'e karlı bir meslektir. 

mct edcbilır r 
su l'lduğıı hükümete. 

devlete ve millete danıakı!Jı 
karlı, hayırlı ve yararlı ışler 
başarabilir. Biltlin sanayi ve 
teknik alanlarında parlak mu. 
vnffaloyetlcr kazanabilir. 

Fakat ben öyle zannederim 
ki, bu üç imin rulıu, muhas 
ııilesi (muhassalası) olan elek_ 
trik, günılen @ne değil, saat 
ten saate kıymetini, değerini 
arttınyor. Bütiın sanat şube. 
!erine, ve teknik iı;lerine elek. 
trik kanşıyor. Son sistem. ; 
fabrikalar, atölyeler; tezgih. 
lar elektrikle iş görüyor. 

Tramvaylar, §imendiferler, 
\:apurlıır, ve hattl blitiin harp 
ııanayii. motöriü kıtalar, ve tay 
ya ter bile elektrik kuvvet in • 
den ist:fadc ediyor. 

Yüksek medeniyetin eserle... 
rinı yıkan cins cins bombalar 
bil elektrikten faydalanıyor. 

'deni hayatın eğlenceleri 
ıve çok lümmlusu olan radyo • 
lar, telefonlar, telgraflar, buz 
dolaplan gibi bütiln. medeni 
vasıtalar elektrik kuvveti ile 
işliyor. 

Şimdiki halde Türkiyede en 
lüzumlu sanatlardan biri de e. 
lektrikçlllkttr. Bu giU.el sanatın 
!stıkb:ıli. çok parlaktır. 

Hükümetimiz bunu gözönüne 
aldı. Erkek sanat mekteplerine 
nıükemmel bir elektrikc:ilik şu_ 
~i kuruldu. Ç(ık kolaylıklar 
yaptı, orta mektepten sahadet. 
na lı olan gençleri milli mli 
ılafaı ııa alı.Yor- 2 une yedirip i-

Birden bire ikisı de ken 
elinden geçmiş, harcketsı.z bıreı 
klitilk gibi haydutların l<olları_ 
na düşıuii.şlerdi. Önde fakir ol 
duğıı halde ikı Hindli FerhaJla 
Melikayı, harabelerin dışında 
duran biı' otomobile kadıu gö • 
tlirdüler 

Maksvel ile Nebab daha ev • 
vcı otomobilin ön tarafına ge. 
!ip oturmuşlardı. Arkalarına 

faat vasıtalan olan Fakir 
ikı esıri aralanna alarak yer _ 
le .• ti. !kisi de ağızlarına tıka _ 
nan bc2ın kokusu içinde ölü gi. 
bi ıdiler. 

Davlctlirraiy araballln sağ ta 
rafında oturuyordu. Motörü ha 
reket ettirdi. Li.mbnlan sön _ 
dürdü. Ve kuvvetli makine ha. 
rekete geçer cçmez, raba bir 
iki dakika içinde · zce hara_ 
belerin dışında. kayboldu, gitti. 

Bu yeni kaçınlışa başından 
ııanıma kadar ahit olan Cem • 
ş.idle Ra.lımi birbirlerine yapış. 
mı.ıı gibi sımmkı sarılarak sak_ 
landıklan yerde sanki riiya gö 
rüyorlardı. 

Bulundııklan yerden N be.b _ 
la Fakirin, neler söylediklerini 
duyaınaıııı.şlardı. Yalnız fakirin 
Hindlilere doğru gitt!fini, on _ 
lara bir ~!er verdiğmi, sonra 
Ferhadla Melikanın bir paket 
gibi sarılarak, götürüldügunü 
gönnüşlerdi. Ancak bütün bı.m 
laı- o kııAlar ~bıık yapılmıştı ki 
ne bir qey uılayabilmişler, ne 
de herhangi bir harekette bu • 
Junmağa imkb ve vakit bula. 
bilmislerdL 

Uzunköpriide d~ bir aydır 
rakı ıkıntısı ç kildiği söyleni _ 
yor. Alllidarlat'ln chemmlyet _ 
le dikkat nazaı ına vazederiz. 
~ 

Hatayda eski alacakları 
olan öğretmenler 

Hatay, Ulus ") - 1939, 
l!J40, 1941 yilındaıı Hata.y vali_ 
liğinden m ken b leli alacağı 
olan ilk okul öğretmenlerinin 
bu haklarının t iyesini temin 
maksadile l!l42 yılı bütçesine L 
cap eden tahsisat konulmuştur. 

Bu viliıyette hızınetlcri bulu. 
nan öğrctm nleriu bu istihkak. 

• ıarının derhal odenmcsine baş. 
lanmı~tır. 

----->11.1<-----
Hırsız i ç.i suç 

üstü yakalandı 
Kazlıçe;ıme Deınirlıııne cad • 

desindeki dokuma fabrikasın 
da çalışan işçi! rden Şadiy~. 
dün lışlığı ~ilı.ın altına 
11 adet bobin sarılı yün ıle hır 
kilo beyaz yiln, bir kilo pamuk 
ipliği ııa.klamış ve bunları dıııa. 
n çıkarırken yakalanmı tır. 
Ayrıca evinde yapılan nraına_ 

da da muhtelif bobinlere sarılı 
ylin ve k bulunmuştur. Şa_ 
dıye müdd ·umıuniliğe veril_ 
:ırıiştir. 

Diğer taraftan Barbaros abi 
desi inşaab da devam etmekte 
dlr. Abidenin Cümhuriyet bay 
ramına kadar ikmal edileceği 

ve küşat resminin bu bayrıım 
da yapılabileceği tahmin oluu 
maktadır. 

Vapur güvertesinden 
ı:Uşerek boğuldu 

Evvelki aksam saat 7,15 te 
Köprüden Adalara hareket e_ 
den vapur Kınalında önlerine 
geldiği zaın:ın Osman isminde 
bir yolcu güverteden muvaze_ 
nesini kaybederek denize düş_ 
mü tür. 

Kazazede Osman, yapılan bil. 
tün aramalara rağmen buluna_ 
mnmıştır. 

Arkadaşının sarhoşluğun
dan istifadeye kalkmışlar! 

Mehmet Tavaş, Muharrem, 
Mehmet ve Halil isminde dört 
arkadaş dün gece muhtelif yer_ 
!erde bir hayli i<:tikten sonra 
sarhoş olmuşlar ve beraberce 
Mehmet Tıwaşın odasına gel_ 
mişlerdir. 

liehmed Tavaşın fazla key'.f 
olmasından istifade eden arka_ 
daşları Mehmedin eebinde bu _ 
Iunan 187 lirayı alıp ka~mış.. 
!ardır. Suçlu !F hakkında tah _ 
ki kata lıa.şlanmı tır. 

----... :uı•----
Metresinin 250 
lirasını çalmış 
Cihangirde Zehra isminde 

bir kadınla metres bayatı ge. 
çiren Kaya, dün zabıtaya mü_ 
racaatla metresinin kendine ait 
250 lira paı·asile iki takım el_ 
bisesini alıp kıu;bğıru söylemiş, 
Zehra hakkında tahkikata baş_ 
lanmıştır. 

Kız kaçırma 
Bergamadan yazılıyor: Sü. 

lcymaniye köyünden Hüseyin 
Korkmaz, kardeşi Ahmet Kork. 
maz ve Ahmet Alık aynı köy _ 
den 14 yaşındaki Ayşe Filizi 
zorla kaçırmışlardır. 

Hüseyin kiz kardeşinin imda_ 
dına koşmak istiyen Ferhad Fi. 
!izi tabanca kurııııııiyle topu. 
ğuııdan yaralamı~tır. 

Suçlular Kuzahu Rl<'Vkimde 
tubılınuşlardır. 

Foçada bir cinayet 
Foc;adan y&ZJlıyor: Bucak 

köyünden Necip Çavuş tabanca 
kurşuuiyle öldürülmüştür. Katil 
aranmaktadır. 

Balkondan düşmüş 
Kunıkapıda Nişanca caddesin 

de 25 numarada oturan Nihal, 
dün balkonda çamaşır asmakta 
iken muva.renesini kaybederek 
aşağı düşerek ağır yaralan_ 
ınıştır. Nihal Haseki ha.ıtanesi_ 
ne kaldınlmıştır. 

=Hl T ESRARI= 1-~nı·-
~~~,...,...,,.. 

Zaten, ne yapabilirleruı? Ne 
babla Maksvel'in üzerine ateş 
mi etmeli idiler• I•'akat dı:şarı. 
da, harabelerin dışında haydut 
!arın diğer adanılan olup olma. 
dığını bilmıyorlardı .. Sonra on. 
!arın böyle iki silahla; iki elle 
yapacakları ani bir müdahale 
acaba Kuruhuruları kendi aleyh 
!erine tahrik etmez ve ilk önce 
zavalı iki masum kurban gitme& 
miydi? 

O>mşit ve Rahmi .. ünde 
Nebabla Maksvelin, fakir ta. 
rafından takip edilerek yola 
çıktığını gördükleri zaman ne 
olacağını takdir edememişler_ 
di. Arkadan iki Hintlinin Me. 
lika ve Ferhadı bir paket ha. 
!inde sırtlayarak dışarı çıktık. 
!arını da görmemişlerdi. Buhm 
duklan yerden her şeyi gör_ 
mek için oradakilere görübni_ 
yeni de göz.e atmak 18.zımdı. 

Hele Devl~yin Hintlile • 
rl orada bırakarak iki esirile 
savuşup gideceğini hic düşüne_ 
memişlerdi. Meseleyi anlayınca 
iki hainin bir kere daha gözle_ 
rinin önünde Ferbadı ve Mell. 
kayı kaçırması iki kardP.şi hid. 
detten deli etti. Ralı<ni dişlerini 
sıkarak aptallıklarına küfürler 
ediyordu. 

'Fakat Cemşlt derhal _soğuk 
kanlılığını ilrtisap etti. Karde. 

şinl teskine çalışarak bu haiiy_ 
le dışandaki Hintlilerin dikka. 
tim uyandırmamasını tenbibe 
~lıştı: 

- Ben de senin gibi kendL 
mize kızıyorum. Biz, iki ah. 
mak gibi kaplanın avı alıp gö_ 
tilrmesine ooyun eğdilt.. Fakat 
her ümit henüz bitmemiştir. 
E!imiı:den geleni yapacağız. On_ 
ları gene blıluruz elbet. Hatti 
bana öyle geliyor ki haydutla. 
nn buradaki cürüm orta.klan 
bı.ıe yardım edeceklerdir. Te. 
reddüde mahal yok. Şu sırtlan 
sürüsünü dehşete düşürmek, 
korkutmak Jiızundır. Bunların 
i-çinden ikisini imha ettik mi, 
geri kalanlar ellerini kaldıra_ 
caklardır. Nişan ııJm.ı ya hazır 
Dllsın? 

- Evet ... 
- Şimdi en sondaki iki kifi_ 

den sağdakine ni.ııan al. Ben sol 
dakini seçtim. Haydi bakalım, 
a !. .. 

Bir şimşek gibi ailihlann 
kurşunu, Cemşitle Rahminin 
saklandığı aralığı aydınlattı ve 
bir çift infilak harabelerin yı _ 
lrık duvarları arasında çın çın 
öttü. Hiı.li kendilerine taksime_ 
dilen paraların sevinci içinde 
olan Hintli! r, yerlerinden oy_ 
ıı.adılar. Birden delirivenni ler_ 
di. Korku bu ko<-.ıı n°..maa te bir 

elektrik darbesi gibi çarpmış_ 
tı. 

İçlerinden ikisi kanlar ve a 
cıkl.ı feryatlarla tozların arası~ 
da can verdiler. Geri kalanlar 
bunların halini görünce bü•bÜ 
tün bitkin bir halde ne yapacak 
!arını şaşırarak koyun sürülen 
gibi birbirlerine sürünüyorlar. 
dı. 

Derken harabenin üst ba.şın. 
da mehtabın ışığı arasından 
iki gölge ortaya çıktı. Hintliler 
bunlan harabe perileri sandı 
!ar. İşledikleri günahın cezasını 
.kendilerine tayin etmiye gel»n 
harabe perileri.. Hintlilerde ar. 
tık ne söz söyliyecek, ne hare. 
ket edecek takat vardı. Müthis, 
yırtıcı bir ses çıaladı : · 

- Çakallar, hepiniz yere yı. 
kılınız. Yoksa içinizden hiç bi. 
riniz buradan canlı çıkamıya_ 
cakSlnız. 

Kuruburular hep birden toz_ 
ların üstünde secdeye vardılar. 
O zaman Cemşit kardeşine: 

- Haydi, dedi. Tam sıra ı • 
dır. Aııağıya in. Birer birer hay 
dutların ellerinden si!Mı 1 · nnı 
al. Muhalefet edecek olana, ba. 
~ını kaldırana ben ateı; ede<·e _ 
ğim. Şimdi hepsi oyle bir hal • 
dedir ki sen istediğini yspabi . 
lirııiu. Bunlardan mukavetllet 
bekleme. ilk öniine gelene öt" 

bir selıtp yoktur. ' en b·iyük ışını bırkaç m 
Öğrendı*·mıze göre kömür s 

ahnak üzere lı.m3U.ınuzdan bir- yültecck kudrettedir 70 t n•u 
çok vapur hareket etmışt.r. Bu ağırlığı taşıyabil uc·a ııZ 
meyanda Etıbankuı da dort ,•a- 'ı d'en fazla ask~rı ma.lzcm \ 
puru vardır. Havaların birkaç havadan ısten len y re g• 
gün içinde düzelcce-Jı tahmin cek d melıtir. Amcrik:ı s. 
edild' ği cihetle komür gelmesı- nm hır k lu ı.şe k '1 
nın nilıay t iki lıaı tayı ge.;mı-
yeceği tahmin edilmektediı. r-ıcek 'Jlursa 'bır ıkı yıl 

ştnKırrı llAY.&1 'E bır orduyu Avrupanı'l " "• 
MCŞ th. Dl RlMO.\ ne tabı L ed vernıck hır 

o!ro yacaktır Fakat ~-ık\ 
Dii!er taraftan h bcr ııld gı- ç, ki l'll<>ia bu e e 

mıı.a göre "Şırket Hayrıyc nııı a.dun ik~ısadi "lcnııl·· J 
elinde ikı günlük koın;;r kalmı.ı·
tır. ldarcre kömur taşıy n "Er- bı. ;nkılaba yıl 
ol" lf lebi kom Ur •etirmek' tize- arWt denıx . rde ı J n 
r., Zongulwıkta h lunmakta lS" rab.rda ını . . er v KamV '" 
de havsnı!l muhalefet vti.ztln < ıı lann ı;.zmet ne !uzum k , 
tahm:J nmcliye ının ikmalı c:ıktır. 
mümkiin olamamıştır. nmı~;l•Jl' s 

"Şirketi Hayr y " idar ı ya?. ~-,,...---....,,.-~· 
1 

mevs•mınde gunde \ 120 t. kı ın 
ise (100) ton koımiı sarfetm k· 
tedir. İdare Sınn ı bankn odiııı 
olarak venl.gı :.oo t.on komı:riı 
geri alamadığı tak. lirde vapur
larının seyrüsefer intızamını 
knybetmesi ilıtimali vardır Maa.
ha7.a bu ödtinç 200 ton koı ıür 
temin ed.ildıgr ve bu m iı ld t 
zarfında "Erol.. ılebı de lıma
nımıza geld~ı ta.kdircfo İdare~ 
nin kbmıir aık:ntısı bir müddet 
içiııı ort.ıd:an kalkmış olacaktır 

İktisat Vekilinin 
dünkü tetki leri 

Etibank kouııir tevzi müesse 
aesi tar:ıfından halka beyanna 

' kilerin ellcrinı bağıatacaksın 
Rahmı harekete hazırlanır_ 

ken 
- Şu aptaHarın haline ka 

blarak gülmekten kendimi t.ı 
tabilirsen1 iyi.. -

Dedi. Ve taş merdivenden 
derhal aŞagıya ıııdı.· Ayngının 
ucuna gelen ilk Hintliye bi 
tcknıe ·vurd~ A/ali'ının ucıyk 
kalkmasını ışaret etti. Hin.tlı 
bır ölu gıbı ıtıle k:ıkıla hare 
ket ediyordu. 

Rahmi onun belindeki saldır 
muyı elıne alırken öteki eli~ct 
bulun n brovnıı,:, mehtabın ı;ı 
ğiylc parlıyordu. Sonra H nlii_ 
ye lldindek; deriden ipi IŞ!lt e 
etti. insan bo;:.ızlıyan bıı çcş.t 
Hintlileı-.ıı hepsııırle bu der 
kement v .. rdır. Hı.ıtli bPI de 
hunu çıkaı rlL. R h i elıııın i. a 
retlcrile en yakınında bulıın;ıı 
d:ğ<!r H "tlinın eli rını bu k 
mentle arkadaşın .. ba.,.,nt • vı; 
ılıllımı on aldıı-ara k tcslı 

ettı. 

meler mu!:abılınd(? tevzi 
kömürün son nlerd b 
de buluııanmyı ı ' ·ı d 
çok ntand ıa.r ıstihkak•"tı a 
lam lıklarını ve bu , in 1 
bır ltıld h il ı.le y • 
dar kömür ~oku bulun 
sa halka beyaıına.mt' v 
kıt " tirnıe.mıı m n 
ğı,uıu yazmıı;tık. 

Bu mesel' ıle yakından a "ı 
kadar olan ıktısat vek li . ı 
Day, kömür ışll'rı e•rafı ıi 
tetkikler yapmak uzere dün 
bah Ankaradan hrinıize g 
mı tir. 

Vekil, dün öğl ve d mı 1 
miir tevzı müe- e Rıne gelcr k 
tetkil<lere başlamı~tır. 

B arada va! ı :ve bel 1 
r si doktor L(ıtf' Kır-' ,..n il 
iştinkile bır toplantı v 
ve toplantıda m Oay al" k 
darlardan i1.ahat almıştır 

Bir eve hırsız g·rdi 
Kllçükpazarda Yavuz f'ımı 

mahallesinde 1 numarada ' 
m din evine diin gecP lurs1-:r 
mıq " içerden uı11lı.te'if P • 
çalıp kaçarken han s:ı.hib • 
m t tarafından cürmil m ·~h • 
h 1· ' akalanmıştır 
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Secde halınde bulun n Hınt 
lıler sahra perilerınııı Nrdı 
sard•klanna kan:ı t getrm 
rerrli Ruhlar anrnk ayuı<ları 
nın haf,f seslerile dola rak 
~rer birer cllerinı bağlıy rlar _ 

Hiç biri haşıru kaldırmava v 
bu k· ranlıkta ark:ılarından el 
lerinı bağlıyantarın kimlE'I' ol 
dufrıınu, kaç kı~i b~lundugrn. · 
tahkike cesaret edeme ne~ 

1 A~ONE BEDELİ 
• Tutk ye &:cne-b• 

Se.nel k 1<400 Kr. 2700 Kr 

6 Ayı k 150 • 14~0 • 

! Aylıt< 400 • MO •• 
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"81 'a pi iç çokt r bi e 111" 
Bektaşi dervişi Süleyman 
• her giın kabak yemekten 

~lfilı dem•ş. B.raz da başka 
c.::ıı rlo i ek - tırıp ağ-:11 tatlılandırmnk için, bir uk
~ ?ektaşi muh plcrmden zen-

l:r b r zatın evme mısa:fir gider. 
tı~ Yeden, çorbadan, p s
~ Ytımarta. il etten sonra 
ınıı..., aYa allak knlyesi gelmez 
~ liazrct hemen vat ge
i;;., ~n sonra cl bağ-

şısında duraklar, şaşırır gıbi o
lur ve hayretle sorar; 

- Hayır oln erenler! Niye 
böyle baş kcstln, divan durdun? 
Kabak kalyesine ikbal buyurul
maz mı? 

Dcrvış Stileym2ll gwerek u 
cevabı ver : 

- Aman veli nimet, malumu 
scnıyycnız, kabak cenn ta .. -
mıdır. Ona el sUrınclt ne haddi
mize? Bi.?Jm gibi bekt:a.~ fıkn.r:ı
sına sıska bir piliç cokt~ bile .... 

TİRYAKİ 
kın ~.sahibi bab erenlerin ta
~ bu hurmet vaz.: eti kar-

G -:~ ------------~~------~--~-

Zamanın subaşısı bektaşi 
e· .. dervışiıı oruç yerken 
d Urı:.ıu meşhut halinde yakalaı, 
tli. ~1 uca kadının huzurull'a go-

rur. Kadı curmun mah.yetinı 
SUkJ. Ylnca köpuriır ve karşısında 
Ye ~ püklüm duran bcktnşı-

h dclet çıkıpr: 
gıbbUtanmıyor musun? Sen n 
Ya ır ya.gı çukurda hır ihti
~ı:ııç yemek ya.kışır mı? 

eza 
usu il 

. .,, 
.Mübarek ay ku gibi uçuyor, 
.şte geleli iste gıd }Or ... Şunun 
ı:;urac;ında kaç gun kaldı? ... 
Babı erenler, dının kbpü-

rüşü ue taban tabana .zıd b r 
sükunetle cev bı b &tınr: 

- Erenler, mit rck Rama
IZ !n g:dcr, ert . yıl gelir, yıne 
g:dcr, yine gelır. L. n bu fakı• 
bir kere gıdcrsem bır daha geı i 
gelemem... 1 

l"Ud - B:ııı tarafı 1 )nclCle - 1 ·kt f'a ediyorlar. 1 

k an .do~u~a ası }e ceza malı- . Vntandsşın hukuku .• hürriye-
eın ı.n<le da' ayı açar. tı ve masun yeti ıtıbarıyle müd-

tı .Sorgu hak mı zaoıtanın yap- deiumumilenn uç tahkikatları
nı gı hazırlık tahk.katıyle kal- nı hemen kendileri yapması her 
su z Ve kend sı de ' eni baştan halde son derece n.rzuya şayan
e ;un delılleımi toplar, yC'IIlın dır. Tekr:ır ed lim bu tahkika
va 1 rek şahlUcrı dinler ve da- un z ıtaya bırakılnıay p fü=taf1 tekemmül ettırir. Buna ilk cıı, acllivcye tikal ettirilmesi 
1 t. :ıt derler. Sorgu hakim irabcd yor. 
i nı b tirdigi vakıt rtık (sorı Kan n, znb mildJ ·umumi-
~\ kat) safhnsı lr.ı.şlar. Sor- nın rı l" \e n ı 1 tahkilrn.t 
nu ı!lkıını ıddiasının ne olduğu- y par dıvor fal~nt: bu. sa.rt dl!
deı bıld rı si için dosvayı mu:!- ğ ldır A 1 vazıfe müddeıumu
de uınunuııg-e gonder.r. Mud minmd r ve ıbu ''azifeyi h:;ç biı 
ıııa.:;:1 unü bunun Uzerine iddia- kım e bırakmaransım ıslcmek 
"'ı· d s nı haz11 la.r ve b r sureti- ... , 1 .. c çluy .... hr ı ur. 
}'a . su • a tcblığ eder. Suçll• T i bunun içın müddeiumu-
vaı-1; raz eder, ya etmez. ltiı-.ızı ı· ıml r n kadro unu biıviihmek 
ta~ 1• d ğ 1 e sorgu hü.kımi sun v h men s IYu. h kimler"ni 
ll..ih k.kat karnrıııı ver p davdyı m1d ...umumi yapmak zarurctı 
a~. t a t old~öu ınalıkemede l var. 

1.1 j B:r d bazan suçu zabıta ha-
\rak alıkcnıe dav \: başladırrı her nmz. S kiy çi o-
lan ıt suçun delıllcnnı yeın b ..,- lanlar müddoiumum lı~,, müra-1 
ko ar<Uit.Jnna a ve ınceleme canı e tahkikata gı..rı ltnesiııi 
duiulur v tabı şahıU rı te ua isterkr. O vuk·t mbtl lı>iumumi 

ler. Mahkom ne zabıtan buna dair olan ·sfda!arı ek eri-
ce ne de sorgu hak m'.nın evvel ya berayı tnhkik z..ı.brtayn hJ-1 
b<ı. ,Yl\pm_ış oldugu tahkikatla vale eder. İste bu da ı~, bir u
h Rlı değıldır. S;ınk:i o tahku~ut su! değildir. 
·~kınuş grbı hareket eder. · Çok defa bu hn.valeli istidalnr 

rnak asıl bu noktaya dokı.m- şikftyct<;ilerin eline 'Ver l"yor ve 
:ti d. ~~yoruz. Bır kere şahiUc-, al karakola götür, den:ıiyor. ŞL 1 
\re} USunelim: Bu zavallılaı ev- küyetçinin eline verilen bu silah 
ti a J>olis tarafında celb ve is- pek müthiştir. Şikayctç; hemen 
d Ç\rc; dıldtl , yn.ni ·8 gücleuı- kn.rakola gitmcyıp hazan suçlu
ta k olup vo.kıt kaybettiler. Son- yu sah.san veya bir damı vası
,_. tnd.il ruıi oı~ lıiı.k mi d.ı- t .. siyle tehd·d~ koyuluyor. Yal 
ke :tt.ı . .lle nıhayet oeza mah- şöyle ve böyle yap veyahut ka-
~ ıı çağuıldılar. rakola bu ist: ayı götiı.rürüm di-

~h u ç ıştedı d ye bıçarc yor. Bu şeklin de öni.ine geçmek 
bö . hı knb hati nedir ki lizım ve kolaydır. Bu gibi isti-

y uç defa ve hnttiı baz::ın dalar karakola müddeiumumi-
be ilmcl uzere dort ve~ Uk tarafından res:m n gönderil
&ıış d{:fa lcr u bırnkıp r hat· meli ve şunun bwıun tf nde bı
tlkl olsunlar? Bunların kaybet- rakılma.malıdır. 
kim :.1 Yevm ye ~ v_eyn ~arlan Usule ait bu yazımızı bitir
trı. d~erccel ? ~ı ~hsısat ol- mezdcn evvel mühim bir mcsele
kezn t>ı ıçı.n taıbıi şalutler mah- ye da:ha temas etmek i~tiyoruz. 
lar ecl.en par alamamaktadıı- Maznun mahkfım ve suçlu <demek 

j ldeğildir. Mazmı:n belki su~.suzdur. 
it>. file .madem ki ceza ma!ıkc- ve belkı de mahkum olmıya-ı 
'lin la ilf' rrru hfıldnıi- caktır. Bu maznunu karakola, 
t talık talın: fazln kıymet mahkemeye, tevkifh neye vcy.:ı 
b 

1 
.;;> s n den başlar, o tıl:Jbıadliyc götürmek ıcabcttiği 

katı u .u lık ':e alk tahki- halde neye elıne ke!Ap e vuru-ı 
t ~rın luzumu yoktur demek- luy r? Böyle yapılmakla hem 
cı · aten gerek sulll davaların- kelepçe vurulmak maddi bir e
tınu ~ · b zı hye dav:al&- zi et oluyor. hem de kelepçeli 

a nnidd~umumi, sorgu hft- olarak sokaklarda vürütülınek 
ru~ h 1 eden, doc'i-- aynca b"r teşhir cezası gibi 
dtılc} dogru :a dos}•ayı ait ol- geliyor. Maznunun kclep<;eye 
üav arı nıahke:me ere g0nderıp vurulmamasını istemek pek in-
~ açUnmyor mu? sa.ni ve pek hukuki b:ı vazifc-

1or ııra da davahr uzun sür.il- miz olsa gerek. değil midir? . 
lto : erbabı mcsalıh mahkemtı u11hi Nuri ll.ıERI 
leı r dor.Iarıncıa ı.irimtlyor, şahit 
l1'.a ~h.tllkten .kaçıyor ve orta
~:;-o ır takım yalancı şahitler çı-
ı/ ~ıye şikayet C>dıyoruz. 
UUiıl 'bu şikayetler hakb ve 

t-.'l'udur. Bu f enahk1mın emi.:
!llı :eçmek mümkündür. Evveli 
ı>e 0~. safhasını .kaldırmak 
ınud~~tu.n sorgu hllkimler.uıi 
ttt. ~Ulnumi yapmıı.k gerek
ı:u r>~ . _ıye.n hazmhl;: ta.bkikatı
bilfıH lıs~.ı clınden .alıp bl.ZZat \ e 
~ ınuddeiumumil '\•ermek 
~dır. Zabıta tahkik<ı.t yap
Elttlh hlı. V~lev bir gtin içın olsun 
b.ir flknnı karan olmadan 'biç 
<:tır. i;;UcluyU tevkif edememeh-

Demiyoryollanmız 
- Baı tarafı 1 incide - l 

yaptığı beyanatta, seyahatinde 
Kayseri, Malatya. Adana. Af
yon demiryoll:ı.rı İı:jletme müdür. 
lükleri, dcmiryollaı·ının tamır 
ve bakım; füıyscri, Malatya, A
dana, Afyon demiryolları işlet
me müdürliık eri unmmiyet-le 
demi~ ollannın tamir ve bakım 
işlermi tetkik ettıbıini söylemiş
tir. Vekil sözlerine şöyle devam 
etmıştır: 

~hN.l ~AilAB ~· . . 3 
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M hrumiyetlera 

so 

Bu hücumdan 31 lngiliz 
uçağı .~önmedi 

Londra, 12 (A.A.) - Dusel
dorfa karşı ~ pıl:ın h va akuıı 
mehtapsız bir gecede cerc n 
etmiştir. Bı.ı. akın Dus ldorı 
karşı yapılan hava akııılarınin 
50 ncisini ~k·ı ctmcktedır. İn
giliz mı.Ya nezaretinden bildıril
d ğine göre 31 lngıliz uçngı ka
yıptır. 

Berlin, 2 (A.A.) - tugıltere
ııin cenup kı) .lı r dnk Bourc
mouth limanı dun Al.ı:...uın sa\·aş 
uçakları tırafnd n bombardı
man edilmıştir. B raz sonra Al
ın i.n hafif sava17 uçakları. lngi!
terer in doğ"u-ce mbunda Aye -

1 

Ashford demiryoluna alçaktan 
uçarak hücum ctmışle>rdır. 

--------~:mc------

• r 1 
Mevcud mukavelenamenin tatbikind bazı 

güçlO ·ler çıktı, bir İsviçre heyeti gelecek 

Anka·a muhab"rimiz teJefon!a bildiriyor 

* 1sv ~ ile aramızda m 'cut ticaret mukavelesinin OC"l 
esaslannın tatbikuıde · C!l b:r taknn mü....c:ıkiiliitı müzakere Vd 
h 1etmck maksad y: 1llrteşrin ortnlarında. bir k.viçre heyeti 
rehrrm.ze gelecektir. 

d··nümü h .. yü.k e asi 
l J b·r şeki de tes'id ed· di 

- Dq tarafı 1 cld.ıı -
Londra., 12 (A.A.) - Royter a_ 

junsının b.J muluıbir.ioden: 
Bizz.:ıt vaziyeti öı?renınck ı~ bu 

rada bulunan Türk crı i~ 
dün bı.r ~?ne ya,ptım. Bu:::;Jmın 
nrasımla Ycru Sabah, llltci&m, v 
ve Tnn ı;azetclerinin "b ha.rdr 
leti ile rum reı:mı Ulus -
bcyne!m el mesclelcr 
buhınmnk::achr. 

Bu gazctcciler, o gunac:nı:ıı:~ı 
!ngllte ede bul ~yorl ~ ve Amc • 
rikaya bu ayın sonunda gidecdd; 
rmden bUtun şch.rlcr.i v~ g ek 
İsicl klerı her şeyı. görmek ıçin " _ 
kitl r: ' r r Bır cemıle ~ı ola 
r k ıııt:hb::ırnt ncz:ırcti, keııdJcnnc"" \ 
bir progrrım çizıruşllr. F kat bu 

teşkil etmiştir. Bursalı bayan- programı de.,ı unnck \l! 7:t'Il nieş_ 
lar, ı.;;ükraıı !fadesi olarak süva- • t rmck lıurnyC'tine m llk old ıkla 
ır.lerimize buketler su::ımuşlar- nndan şımd ki ,progr n rmck-

zahı::ratl~ .. tlamışlardlr. Bu dır. istedıkleri ~lerı t:ımamıJ e ihtn 
mutl~ gun ııçın yapılm1s ?la~ . Söz alan hırt:pler bu lfJnleri ctmekte ve kendiler ne her 
tfu'enın en guzel saf.hasuu yırmı y.aratanlan taziz ebnişler ~e kolrıylık g :tcnlmektedır 

gö~üs geriyoruz, 
buna saygı istem k 

hakkımızdır 

Fu r fu b ı ı~ r
nuvası maclan 

yıl ö~ce Old%ÜU gıb· kahraman kendJerine karşı ulusça duyu- Türk gazctecıler.ııe mtilfıki oldu 

1 
~~ :.mız n re girişleri lan m~ti belirtmişlerdir. ğum zan an kendilcrinc> Londrnda_ 

ki h 'rı ata SC'yfı Turg:ıy ret 

Afr.kadaki RUSYA'DA ıaıt etmekte idi v~ .ıfandley Pag~ 
Alrcrttft Compan5 nın monte etm 

Beşikta . 
Alt•norduyu 4-0 
mağlup etti 

h b ı 
(Sonu Sa. a Sü. 1 de) oldugu muazzam urakhırdan bır 

ffi U a re e er len ele geçirmek için yapılmal~ta o_ geziyorlardı. Sır Fredcr k Handl~ 
lan muharebelere dernm cd lınişt.Ir. Pnge, ba geZint ernde kenfu t'.'r nel 

İzmir, 12 (A.A.) - Fuar 
futbol turnuvası ma lanna bu
gün Alsruncak stadında seçki;, 
bir seyirci k tlesi ônün devam 
ed:.lnuştir. 

Bır·ııci maç Beşiktaş ile Al
tmordu arasında ıdı. Bcşıktaş 
bu maçı 4-0 kazan: nı tır 1 

İkinci mac Göztepe - Gcnç
lerbirlıği arasında yapıldı. Bu 
müsabaka 1-1 b rnbere netice
le~ıştir. 
----:ttn<-----

İnönü Stadi 

ingiliz topçusu cenupbı 
bombardıman• 
şiddetlendirdi 

!Kahire. 12 (A.A.) - Orta
§arktaki lng liz kuv\·etleriuin 
cumartesi m~terek tebliği: 

Kcş"f kuvveticrimizm faali
yeti 10-11 eylül gecesmde de 
devam etmıştir. Ş mal esmıin
de düşman dC\7 yelcrine tesa
düf ve bunlara hücum edılmiş-
Ur. Dün bataryalarımız cenup 
lkesimind~ dü: 1nev.zilerhıi 
bombardmıruı etlmşleı dir. 

. !TALYA~ TEm .. tGt 
Roma, 12 (A.A.) - İtalyan 

orduları umumi k traı gıi.hının 
838 numanılı tcbliğı: 

Eylül ayının ilk on günü zar
fında düşman, bu c<whcde 170 
truık ve .zırhlı otomobil kaybet· 
miştir. 

Av uçaklarımız, ad t bakımin 

tur.,, 
\ , bımda 1 

- dnn kendJerinden Usturı. olan 
dlişman teşkıllerı de haı be gi
ı-:u elt dUşma.:: m dart av uça • 
ğını düşürmü§leıd!r. 

en {J~la tctk kc muhwç '.la~ ctıııt 
İstanbul olduğunu 'e la~ et mır.de 
bulunan kluplerin ı; zrydmdt'l1 H~ 
bu kltiplenn çalı.şmal mı.a e yn :ı_ 
ın Iarın:ı mcyruon \ermek ıcin ımı_ 

kcllefıyct mesck<rlııin ıe ıs ve ida_ 
me cttirılecek, klUplerdc t ı.ıp ve 
halletmeııın hem doğru, hem :zaruri 
olduğu kannatıude bulundllğunu ,i_ 
fade ettikten sonı n ozlerine bylc 
devnm etmişt..r: 

"KlırQgUmrtik ıçin 7u bin lırn ar_ 
file bir saha yapılm.ıkuıdu. Oradıı 

bir lokal tesuı cdıl<-cekt ·. Buı ya 
mukted•r bir hoca bulunacak., iCll~ 1 
ler o da çalışa Unı dır ., 

Maarif Vekıl,: "l t.mbulda yapı_ 
1acak İuonü siudııun b ı n e ~eı 
itr.ı m ~ meğ bir vnzüe t wk ·ı e -
a·~oruın,, demi •ır. 

Dr.Funk 
- BaJ tarnfı 1 ınchte -

Bu fıkir teatısı onu d ı cihet 
mfişahede olunmuşttu ki kı mıllet 
harp gi.ıdumi.ınun ıktı ı:ı ı te nellerinl 
temin ıçin bırlnı:ı derecede eht-mm _ 
yeilı istihsal m:ıddelcr n n mub de_ 
les..nı daha Ll:I ade- faz.lala tırmnk 
için mu un bul nan hC'r eyı yup 
mağa hnzırdır. 

Göriiz clcr c 
da. pre~p itib ile 
edilecek para ve uy t ıy 

bahs me'liZUU ed"lı ,. Bu 
tam bir fıkir beraber\ !ı nı ı 

r1 

B. İktisat Md. lüğ··
nünmaksa ı nedir? 

- B:ıı tarafı 1 incide - 1 
sa vrıziyetın Beledıy iktısat mu_ 
dlll'lugunden sonnuştuı. 

tktısat mudürluğu baı;lıca gıoa 

nmddesiııın toptan satı fıyatlarmı 
tesbıt ederek bir Jıste hazırlamış 
ve bu lıst<'yc her maddenın e kı ka_ 
ra borsa fıyatla ını ıl.ı\c ederek 
diın Ll.1tiı Kırdara b ldınnıştir. 

Valıyc gondenlcıı lıstede gıfüı 
maddeleri fıyatlat ı aoyle gfısterll_ 
mistır: Pirinç 125 - 130, fasulye 
(dermnson) 48 - 50, nohut 50- 65, 
mercimek (yeşil) 55 kırmıu m~r _ 
cınıck (piyasad.l yoktur). putatcs 
25 -32, beyaz peynir 120, koşar 
peyniri 195 - 200. Dıyorbakır 

355 - 360, Siverek 380 -- 385, 
'!Tabzon 320 ( kı ,gun zarlında 
30 - 40 kuru yuK elınıştir), Kars 
\e Ardahı:m 350 - 60, b • !}' 1 

125, sabun '78,5 1.."tmlş. 

Yaptığımız tetkikatu n z..ıran vali 
Lôtf1 Kırdan tnkdım cd len bu rı_ 

y-t lıstesi btlbün u pzy11$C1!! n du_ 
nundndtr, Filhakika bu i 'lımk p k 

lıca gıda madd~erının topf.en fıyırt_ 

lnrmı :iU yolda tnyın etm~tır: Zey _ 
tın ya.gı 130 - 135, sabun 81, bcy,ız 
peynir 130, k:• .ar 200, Tnıbzon yn_ 
gı 290 - 300, Urfa yu.gı 3110 - 410 
ku~. 

Fiyatlar her gUn bır m ktar dııh:ı 
yulcscldığıne göre, Tı ıırct Od mm 
bir hafta önce gustcrdi&i bu y Uar 
blre.z daha artmıştır. Boylc olduğu 
halde .Beled ye ıktısut mucl r u_ğu 
nuıı bildiı-diğ1 :tiyatlm, T.ı aret Oda 
srnın bır hafta uncc tcsbıt ettıiı fı 
yatların dahi dunundadır. -

Du,.ınanm şaşırtma hucuntlao pus_ bizzat l'<'fnkat edıyordu 
kürt.ülmuşLlr. Turk gazetecflerhıdeıı ı V tnn 

Rus donanmııaı denize açıldı 
Kudüs, J2 (Radyo) - Novoro_ 

si k ~ehrinin dtr.:ınesı ür.erıne Rus 
d.ınanması en son d kikayn kadar 
Alman kıtalarını bombard\mnn et_ 
miş ve som·n denızıe açılmıstır. 

Stalıngrad önünde 
Bcrlın, 12 (A.A ) - Stuhngrad 

bnundckı tcllkimat bölge:; dahilin 
de çeUn mull2l'Cbcler de\ am etmek 
tedır. D1:1şmarun şaşırum hucumlan 
piıskurtulmuştur. 

Stalin.gradda vaziyet 
Mo.,ko\ a, 12 (A.A.) - Stalinı;rnd 

da sok k muharcbel b tün ~d-
detılc devam ediyor. 

Bir çol..: sokaklarn gırm e muvaf 
fak olan Alımın krtrılıırı piiskurtül_ 
mliştür. HiUcrın ne pahnsıruı olursa 
olsun za,ptıru enırct;.ıı,{ı bu chi.r Al 
man kıt.ılarıııa kışlık 'au!cst ,:ore= 
cckt.ir. Stahngrad b lınrdımanlar 

ne · de .ş..mdJ. harabe h Undcdic. 
~osko\ n, 12 (A.A.} - Sovyct 

teblii!ı: 
stıılıngrndın batısında Sovyt't kı_ 

taları Alman P.J' dc:anm bır hUcu 
munu nUsk· 1m clir: B kesim 
de Sovyet ru:ker ve tnnkl r 
m tik tu!ekler kull 
tal:ı arasında 

Madagaskarda ı 
- Elııı; t.ıırafı 1 ine: de -

mekte ve lngiLz kJV\ tknnc c d_ 
dı kayıplar \ crd:innektcyd eı , 

Lo dra, 12 (Rad5 O) Mndagns 
kard h ekfü.ı mu:vnifıı.kı~:cilc de_ 
v:run ohlıunaktadır. 

Dıe,p Sınır~ şi.mlli:nde Bı tanya 
kuV\ Ucri ilcrlcı tcd..r. Makineli 
tuteklerle muccnhez bır Vışı kuvve_ 
tı bir Br"ufu..vıı de\ y i pu ya 
du urmı.t de :ı.at yokilll'. 
Brıtnnya ku etleri dlin udanın 

şimal doğusu iş.,al C't.ıu ~dir. 

V jl 12 (A.A.) - Mada~nr 
" ,. 

karşı yapıhın Yani 1 " ln 
kaı:şısı d Frun ız hilltü 
rwnu~u blld!r.ımştir. 

.M. Lava! ~ •· k · 
Y nlnrilar k;rı:sıısınıda 

başmuharı ıri Ahmet Em n Y 
nııınla Tan başmuharrlt ı 
Sertel bır l:Ia aks 
bir uçuş yapnı tel .ı 

tiler. Bu tip tayyare cırt 

bombardıman tayy ~1 ın crı 

Alman Yı 
ynpılrın h..ıcuml.:ırda kul 
yük bo balat ı nakled~ 
lcrdcnd r. 
Sambaıdıman uça 

Ahmet Enıın Yalman, 
dedı: 

'Böyle bir uca ~a n 
ni cmnıyct i<;mde hissed . 

·~-----------------

- Baı unıfı '1 ine de -r 

lan kısımdan h.izumlu hubub .. 1 

lmnları ve ekmek ıht~· çl ı 
ternın eylem elen • vaz f · nı de 
vennekted r. 

TlCA ET \TEK.1.t 
Si~ A TE ÇI l.l'Hn{· 

Ankara, 12 (A.A., 'Tıcaı t 
Vekıh Doktor Behçet "r z. y. n 
snb h şchı.mızden haıcl et ed~
rek Kayseri, ü ulnsl , il\:ony ı, 
Ak. ehir, Af on, Burdur, İsr>at
fa, Antaiyn, Aydıu, hm ı, M -
nisn, Bo.hkesfr ve Kiıt:ah} aya 
gıdecclct:ir. 

Doktor Behçet Uz, bu sevahu
ti.nde borçlnndınhın m h'Suliin 
teslim variyetini ve U>.eh ı iirlt--
rin se~mı tetk:.k eı ktır. 
HUBUBATIN MUIL'1!~AZA. 1 

tçJ T 'Il~BİRl.IAt 

Ankara, 12 (A.A.J - Rıze 
verilen ma1ümata gö . ... ... ıra.at 
Vckiılet.ni:n lüzumlu gördıi~'ll 
tohumluk hububat Ticaret '\ e 
kiıletince tahs...., ecFlmış ve mli
racaat vukuunda tes imi iç n 
Toprak Mahsulleri Of ınce ter
tibat nhnmıştır. 

Ticsrc't Vekfıleti, diğer taraf
tan alelumum hu'bubatm en i} ı 

Eo~iin SOM E 

cının 

indista& da 

Sinemasında 
Yeni mevsimin ilk güzel filmi olan ve 

JOAN BLONDEL ve MELWl'N DOUGALA~ 
tora.:fandan emsalsiz bır tarzda ~araWan 

KOCAMI A IYORU~.1 
Neş•eli ve sevimli f lın.i gid p g ir · ıüz. !ıave olarak hır 

musıki htuik ı: 

--CAZ - SWİNG -MUSIC - HALL ,-sa:;arıt1 

««· iM 

Si em asına 
Koşuyor Vıe 1 No lı Cang,,,t;er ..• Kanun Düşmanı ..• 

EDWA D O İ SON 
• :u~·• , ;ındru oymınan 

O N C E ADAL-ET 
( 1 AJ f TIJE J.A..'V ) 

Ha.rcketıi ve gti.zcl Can r1 filmini lbüyük bir -.. •••IWI•-... .a.likn ile scyreili:..or. 

:::Dl ___ , 

GRAI\U 

lbt z~a Yalnız haber aldığı Vfl.

ıltıuı u~ i~lcnildıği yere gidip 
ll\lr-1u~ kaybed hncmesine ve 
ıc.J~ kaçmamasına ve ya
tayduıa a v~ ilk ifadelerin 

"Sivw:ı, Eskişehir atelyeleri
ni ve Mersin, ls'kenderun liman 
işlerini tetkik ettim. Ağustosun !!!!!!!!~~~~~!!"""""'~~~~~ 

cidden iyj çalışmaktndu'. Bu a
telyclcrd işçıileriın yetiştirilnıe
smde de büyiik gayret sarfmrı
me'ktedir. 

1 

lalıır;ı~~ tmelitl r. Yok
llnı ~ beh al nı . ddei-
tlır.~e~ taraflııda.n Ya.fJılmah. 
\l~ ise ekseriya müddei 
bı~.., bu gibi tahkikatı za-

a eıwr ve havale etmekle 

son günlerinden itibaren demn·
yollan na.ktiyatı son haddıni 
bulmuştur. Yolcu nakliyatuıda 
da büyük i2xlihnm VB.Iıdır. Dc
miryolları müdürlcrinkı vazifc
lerhıde ibüyUk ga,yret sarfettik
lerini gÖI'düm. Bu sene• ikinci
~rin ayında .A.nka.rada demir
yolları hastahanesini açacağız. 
Sivas ve Eskişehir atelyeleri 

Demiryoll rrnda hareket, cer 
ve yol şubelerinde miıtehas ıs 
memur yet:ştirmek üzeıe Anka
radn aça.cng-ımız mektebe l2 :r.c 'Rinde 
ile 150 ax smth talebe almağa kıızaaç temıni malcsadile aatuı vllP_ 
cili~cağız... , tiklan aa ma~. 

2-CAZ FIRTINASI 
FRED ASTAlRE -- PAULETTE GODDARD ,. 

Bugün AL sinem asında 



~ayrı:ı : ~ 

Aınavutoğlu, Yörtiğlin keıttıı- la_"ll!1> Yörük Aliye karı:;ı olan 
neden tek kolla içten kapıp yarı yegane kusuru solak obn.ısı idi 
d<inerek fcvkalf.de ustaca kal- Eğler Molla, iki taraflı güreşçi 
kı$na hayran olmuştu. O, bile ~uş ~sa idi, onun önüne gc 
seslenmişti: çılemezdı. Dalıası var, Yorük 

- A be, güzel be!.. Alinin bafJ güreşlerinde okuya-
Yöriik Alı ense bağlayıp dur. caksınız .. Y;örüğün Kel Alıçoya 

du. Kara Mustafa, eskisi gibi karşı koyması neden ileri geli
lranılelcrine devama başladı. yor? Hiç kinısc Kel Aliçoya kar 
Fakat o, hız yoktu. Hamleleı i- şı koyrunazken neden Yörü!{ 
nin dörtte bir hızrm kaybetmiş· koyuyordu. Ve, Kel AJiço, Y:-ô
ti.. Ayak güreşi epeyce sürdü rük Ali gibi .Jıa;fif adamları e
Bu ,SureUc güreş bir saate gel· zerken ve meydandan t.emelli 
di. Diğer çi.t'tler de boğuşup du- bir surette <,µkarırken neden Yö-
nıy.ordu. En enteresan güreşi ti - · 
D li Mu tafa ile Molla.."lın gün:- r gi.ı çıkaramıyordu? Bütün 

bunların bat;lıca revabı solak 
şiydı. Bı1 de Şahinzade ile Kel olduklnrındn ıdır. Yoksa Kel A-
Mem· in ctuo..:fii nazarı dikkat; lıço da usta ad. mdu·. O da reh
celbed1yoı du. Çingene Şopaıla livan oğlu pehhYandır. !patçı 
Uzun Basanın giıreşi de hey~- bır güreşçidir. F'akat yalnız sa•" 
ca.nlı idi. Şopar, Uzun Hasaııa dan güreşçidir. Bu sebeple YÖ~ 
ağır basmağa başlamıştı. Yaka ··k A 
cıklı Kel Hasan da Hacıyı üZüp 1 u · liye bir türlü giireş uydu-

ılENI SABAH 

//,, 
1 1 

B ,, 
Bu Marut marka Aşağı

daki Hususat icin :m , .... b.tr 

Teminattır. 
Ü ""©U > 

era t1 .~at 

""e kolaylık >Jı 

iO 
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1 e 1 rde satılır. 
Yeni te~kiHı.~: ~ttığı her ORl_ON Radyosunu garanti eder. 
Bugünkü ınuşkül şartlara ragmcn vedek parçalarmı ve ye 
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8.30 Program. 119.0fl (Ziraat sat\ 
8.33 Müzik (pl) ti.) 
8.40 Haberler. 19.15 Saz eser. 
9.30 Müzik: leri. 

~ar. 19.30 Haberkr. 
12.30 Program. 19.45 Serbest ıo 
12.33 Karışık pro dakika. 

gr.ım (.Pl.) 19.55 Muzık. 
12.45 Haberler. 20.15 Konuşma. 
13.00 Miız.ık: şar_ 20.30 MuzıK: düO" 

kılıır. ve soleıl:ır · 
14.30 Raccyo sa_ 21.00 (Evin ·' a. 

1ou orkes_ tı.) 

trası. 21 15 F:ııııl heye~ 
1&00 JPro:ram. 21. 50 tstanbul al 
18.03 Radyo daruı yarıı;;I;ırırıın 

orkestrası. 1 nctlceıerı. 
18.45 Mi:ıtlk: &ar_ 22.00 Mü7.ik (pl./ 

kılar. 22.:W Haberle.· 
22.50 Knpanıs. 

Sermaye aramyor 
Senı•dc yu7.de yüz kiır temin e<1eı 

garantıli \ c kazancı emın bır ılie 

ON BiN lira sermaye aranmakt.:ı 

dır. tı.lıplerin (sirkeci Liman han 

ııı;mn kat 63 numarada komısyorı. 

lU Emin Kınaymana) mlıral·•afü.ırı 

Motorda ııırsızlıl< 
Arnavutköyünde kömür İ!'; 

kr\"sinde bağlı, Osman reıst' aıl 
SL·~.rnet motöründen 16 y:ı.şla. 
larında Hüsevin makinist \'asJ. 
fa ait içinde· 87 lira bulurırıı 

dunıyordu. Hacının ustalıkfarı ramaz halde idi. Ve, bu sebep
Yakacıklının yanında hi~c düş- le de Yörüğü ezemezdi. Aksine 
müştü. Deli Mustafa, Mollaya Yörük onu ezerdi. Ve, güreşi 
neler yapmıyordu. Molla, Mu~- J{el Aliçoya tnşıtırdı. 1.şte ara
tafanın del! dolu girişlerine sı- dr.Jd farklar böyledir. Molla, 
kılıyordu. İstediği gibi oyun tat Deli Mustafalaıa, Kel Aliçola
bik edemıyol'du. Molla. Musta· ra, Karagöz AJ lere.. .lbolnra, 
fr.yı bırkaç defa ustalıkla altına Bnltacılara filan tam biı peh
almıstı. Fakat Mustafanın doln livaııdır. Hepsi yağ güre~çi ol
dizgı~ hareketleri kendini kur- duklan cihetle ortada fazlalık 
tarnuştı. Bir keresinde Musta- yoktur. Nasıl olsa güreşi idaıe 
fa. Mollayı çaprazla, sünnedc.n etmek kolaydır. li'rı.Jrnt Yorüğl! 
olduğu yerde bükerek altına al- knrşı güreşi idare etmek ola
dı. Ye. derhal küntcledı. Şaka maz. 
değil, Mollayı götürüyordu. Aı- O, biaiin güreşin ağırlığını 

Nişantaşı, Çınar caddesi, Hususi •-==mı•!!Dlı::ıııl?lıııllı_ .. _, 
cüzdanı ahp kaçarken suç iis · 
tiindc yakalanmıştır. 
~---~-------~--

n,l\rı.ıtoğlu, seslendi. hasımlarına ta§ıtıı.. Molla ve., 
- Ha, Mustafa... Şahinzade gtbi adanılan Mu. a- ESi • 

1 
Fak.ıt Molla, içten dolama falardan ayırmalıdır. Çünkü Ana, ilk Orta ve Lise - Yatılı, Yatısız - Kız, Erkek paı;a b~ğlıvarak, d:zlcyerek bwıJar kafj.ılariyJe giueşen a ~ 

doğruldu. Mollanın ust.alıklım damlardır. 
meşhurdu, O, en tl'hlikPli anlaı- ~örUk Ali, hem ltasmiyle gü
dn bu gibi şahesLr oyunları bu :eşıyor ~·e hem de aı-a.sır~.J\fo}l~ 

Tnlebe kr.yıt işlerine hc•r giin !J nan 17 ~ı..· k~ıdrır bakılır THlı·bl'rnıze cı .. rs s:ıatlerıne 

tlcretsiz yııbancı dıl kurl:.rı .ıl·ılı.ı·aktır: Telefon: 80547 

hır. tatb k ederek hasımlarınm ıle Deh ~ustafanın gure~ını ı --------------
clint.lcn kurtulmasını b"hıdi. İki' kontrol €dıyordu, Mollanın us- H ı mı:=~~;::a~ LE y L ~ ve NEHAR' 
h. ım a\·~kl.ı buluştular. Ense tıaca ~reştığı.ni ~ö~yordu. arp Dur u Sen Benua F A s z Erkek Lisesi 
em;e\c geld !er. Mustafa. fırsa- Delı Mustafa, ustustc hamler 
t' açınnıştı. Fakat ne yapabi- lerıylc hüsmını _allak bullak e-1 Ge ı·şıem emAı· İstanbul Galata Posta Kutusu ]330 lırdi? Çiinkü hasmı <:ok usta idı. <l yo~_um. zannedı) ordu. Halbu- ~ 1 İll: ve orta metlebi bitirenler için 
An a.vutoğlu, gülüyordu. Ve, kı kos dınlemış olan Molla, va- h İh?..ari Fransızca kursları vardır . 
. (·:> ln:~ordu: kıt ve zamaı:ım beklıvordu. Mol· arp gayreti KLASiK ve MODERN TEDRiSAT 

_ A\"'n'•l' ' ... Adamı Ö'-'le al. la. budama ile tuı:-tafayı altına ı 
" 04 • .J Jı ı d h ı OJ01ınluk imtihanlarına hazırlar. 

d 1 1 K"" t ·· l · a r a ma.z er a sannaya geç- - Ba§ tarafı 1 ınc•de - • b' • tır.r l!-1te... W1 e oye mı t• V k .. tc d ld rd J ·k· ınuamclc~i Pnznrtesi ve Per~<mıbe gunlerı s.ııt 9 dan 12 ye kn. 
do.du. ıl •r ... Arık vcrılir mı hasj Mı. tae,f undyı 0 u ,,u. o"a :n yalist gönüllerde yer almı~ bu_ dor yapılır. Okul 16 eylulCaı~mb:ı gunu ,çılac.ktır. 

' "' d ld . b .. " 1.- .ı: ur; a urur mu . er - lunu~·oı du. m ... ı, ın o ı.ı ma?.san o.J " h ı t k ·ı be b h 
1 

. . , a . opu • ı e ı a er asmının Hazer tatbilmt ve manevra-
0 .ıı Hte ··• . Uzerine döndil Molla sarmnyı !arı dn. hr.rp snnntını öğretcbi. 

Pom.ık Muıat da. b ·ı ld - ·h ı d ressamı alınacak 

i15veıen 

• Z AY 1 
15 inci ilk okuldan aldıf;•ı!l 

şahadet.nameyi 7,ayi ettim. Y~-
nigmi çıkaracağım<l:ı.n za)' ıtı 
hükmii yoktur. 

Bi!-far oğlu s~t 

.Traş bıfallları 

Ci:di tahriş et111ez, 
cildi yumuşatır . 

Her yerd~ 

P O K E R 
traş bıçaklarını arayınız. - Da ıa ogrı.:necek hunları.. ag amış o ugu eı ete·" o a li:-di. Fak,\t, Jtalyan ordusu, 

K d f ··arett•""' p.... :-sarmadan sarmaya donerek bu"!.ünkU b. dire'-•e atılmadan, • 1ı aç e .. o,., ........ •• t 1 ·· t ktı ... 1 t f b ~· J " I b / / ı.ı ik l ~ •• / •aııı:ı:~:c:::s::::i!:::=::ı:a:c:E:::::a;i;d:z::;;ı;z;llClı~c:::;:~c::mıE:si:ıı:::G~~g~ k. t .(clcd u. d lil ktcn ne ya,, p mır us e __ çı .. · ~·us. a a 1~ bir çok y€rl .de, yeni ideoloji. JS an U e e1t r, ramvay ve .1 une 
•.• b. , k ko""rl·or"t"ıne o·ı·. kcr€ daha doneyım cıedı, faka~ Jerı· de hakim kılmak ka.ygusi i I t l i ı A:nhara inh. a I ~ u~ını Jffi )Or ' . ,., muvı.ffak olamadı. Çunkü Mol- le, kanlı denemelerden "~kin: ş e me er Umum nıiidürlüg''ünden 1 n ıs r ar uaş 
ı l şıyor... J k Jd· k k b ·ı ~ • 

1)
. ı· a, onu o an ·npnra ag a- meınişti 1 Mıı"dı"ı"r/ı"ı•gvu•"nden • 
Cl 1• mıı;tl. Mwcadele miıthiş oldu. ltalya", durumun olgunluğunu İşletmelf'rimiz Ş•şU tamirhancsiııın tanıır \ c ımcıl:it IŞll'rını.: cııt re • , • t 

Mo la, bu sırada Mustafayı Mustafa durmtı\•ordu Ktıclur- bek "b" . slınleıi yapmak ve ista\ı t.iklcı·i kontrol c.>tmek uı.cre ıniırnonk. ılı. bır l - Snrı:ya1'n tuzlaı;ınd 1745!! lırr 40 kııı ,ı'it:ııı ıb 11 t>t keş ı h•'< dl" )I 

k 1 • lemek gı ı. y1Htsek }lolıtika · tek çapr~:;ı:lt1 budnyara a trna muş bir beyg.r gibi sı<;rnyıp <lu- makine re amı alıııncal{tır. ımilh:mdn gos1ere~ı·!n rhlıyeıe gorc 400 ku_ meırııır '\iP tııı .. nbıırcı ı•vi insnatı !"tp<ılı 1..ırfla <'ksiltmcye kcnulmıı01uır. 
almll tı ~· olla. :ıccmı hJ mına giit.mckte de mahirdir; bu har_ ı uşa kadar j,e\•ıniyc tK"ret 'erilecektir. 2 K.1p. ı. wı r <'koı Itır es ne 24/'1/!142 Pf'ı en.be gu·nu ··dt J" rie :B ,,. 
• • · • . ruyordu. Niha;et Molla, sarma be, büyük komsusun>ın semi_ .. ., lt::.I~ ~ıkın ı cckıyordu_. Bır a· dan bo "'ndı. K ........ "ne~·e geçti. AskerliK e al.'ıkası olmıyan isteklilerin mui.l:.t evrakilt! bırlıl tc mucloı Jugu: 1 le tt ,11. mı • • k 1<01 ı.s~".md. ıcı ,, cd le<.'ekt 1 • 

ı "" _,._ - gfın olduğunu gordüğü anda cJnmın .. }ı, sını kuvvet ı ve. :..z ~1nkMdı baı:ık,·ı ı"dJ·. Azgın hfil· 14.9.942 pazaı1esl güniı sarıl 14 den 17 ye k;ıdar ıdawnııı Metro ll:ıın ,, • 3 Ke •C .-1.r.ıkı f.~ mtıduJlııı.:umuıı:lı: ınş.ı.1t kontrollucund:... e ll· 

1 l d 1 J• .,, kar1ştı ve 1912 de çizdıgi istila çuk J!Ure~ten anlar ve, c e '. o 1 mını ezmek J{ızım ucJ~ vordu. mi~ kniındaki Zat işleri ve Sıcil MıWiıı Hığıine mıiraea:ıtları Juztınıtı lul_ ırıurı ınurlm lııglim.11rlı• ınş:ıııt şulı,.~irırl<'n alırıııbılir. 
k n1 h 1 ,., J çemberini genişletmek üzere, ohu·;,,ı _ _tc·m \e, .us rı ır a Molla. kemaneye gertıktE:'n son- dirmr. (99'ifı) 4 - Mm. klt.ıı tcınınat 1310 Jıı Jdır. 

d~m ı.,ıı eş d"flklt.>,tır!:lcLH' kel · nı bıdenb.re kurt kapanına at- harekete geçti. Draç kıyı.arın_ 5 Mck!hrn ·"~:ı:-i nıı hiı lır .. lık iş y.ıptıklnrına daır veskı11ıır1• 
J k t 1 ..-. k f da baş!ıyan teşebbüslC'rin a. c •• • ın ı <'e.•_er. ua_gıııı ·, u- lııdı. A uakl ... ıını hasmının ka- J An ı.,8 .-~ V.d'llı•lı•gvı•nde • 11 t-k ılınıt tarıhınd n o;;ckv. gtlı ,., VPlıne kr-dar um ım mudurluğumiiı r· 

r,ı.z d guıes b ~ır lm\.\'Ct- sıkların~lan geçirdi, kollarını da macı, talyan göltirJJC kontrol ,IQ • u u: n .:ı.ıt ı;;ııbc·ını \t.'l'fllt'lt:ri \ı or. dırı frnni ı>hlıyf't \esikası almaları J!h:ımdır. 
lı b ı h<h!I ı yoLı g<'lıncevc lrn budayarak uzattı. Mu~tafa vam tesisine matuftu. J<"'akat, Biiyük ı - Çubuk kazası d ıhilınde ycnfdcm inş.ı cdılccck Hukümet kowı"t f' - 1 trklıleı ın kap;ılt :wrr t>'klıf m .. ktııplorını ekııiltınc -gıinıi bellı 
d . ın 1\lll yor ar. Ba~:ı hayvaıı· yassı yere uzarunu;tl. · Britanyanın C.'ln damnrı da o_ binası inşa tının ihalesi 16/9/942 t:ıı ihiııc .-ıırtlıy.m Çıırı,;::ımb:ı r.unu saut ..-:ınıt~n tıır s:ı:.t e\'\ C'lıı.ı krıcı,,. 0.,., ınudıırluı;uıntiı.dc komiı.ıyon bıı~knıılı • 
l:ıı da "ıyledır. Ayaktan ve, bd- radan geçıyordu. Macera, çok 15 de Nafıa Müdilrliığil odasında toplanacak konıı~yon ı::ırnfmclaıı .vııı..ııl- gırı. "nrnl'lr>rı \t' IJ)ostadııkl gcıukmelı r kabul cdılmıyeceğl illın olunur. 
ar rn ıv. ,1 hayv:ı.nln.r vaı dır Şimdi gırtlak ha'\1• sı ve, bas- su götürebilirdi. O sularda sa. m~k üzere kapalı z:ır! usulilc eksiltmeye konıılmusuır. , 7638_97o6> 
Yunıyı.i"'c ~ıkarsanız biı tür ıı· kı wru olacaktı. Molla, şezdir- vaşmak, çok kanamak gereki _ 2.- Ke~f bedeli c14290U>. c70' lira ,.e muvnkkat te.mınau •8395' ııra :::::;.-
rwn ..uıa gelmez ... Eşkiı ter. tı- m "den yavaş yav.ış hasmıbt yordu. c49> kurustur. 1-.ı.T• • •• .. •• .. •• v •• ırıslar durm. Neden sonra kendi rahYana geünneg-e <;alrşıyordu., Genç imparatorluğun müs_ 3 - tstekli_ıcrin ~klif me~upl;:;rını; muva~k:ıt t•~ınat mektup vr._v;ı 1vışanlaş f(ız EnsfılUSU Mud11r/ug11ndefl 
k( ııd ne ralı\ .ı.na g<'l=r ... Siz ne Bellı etmeden e iyordu. Belinin lak bel sınırlannın emniyeti, mnkbul.larıle Ticaret. Od.ısı vcsıkalarını ve ~afııı Mııdurluı:undC"n bu ış H'ııı Npv'ı vm.ıı Mlktıırı 
k:u\n.ı zorlaı,;anız zorlayınız o, üzerine, nefes borularının irti-l Gnydanın da dedtği gib., Akde_ ala<:aklnrı :fenni ehliyet V<'Sikalarını hfımilen yukRrıdrı adı g~·n gunıl(• novınc Bakır t~nccre 22 s. Kutru 30 
b,r t.tirlü rah\'chUl düşmez ... t~tc kaz noktalan olan amudi fık.ı· niz kapılarının açılmasınn ve saat 14 de kadar komisyon rcisllğıne Hnneleri. > , , 30 ~ d - o d ;ı:.,,.., 24 s. > 
pehlivanlıkta da böyledir. Ba- nsi üzerine ve sırtına ognı zor- kyanuslara ob ... emin yollar 4 - Bu işe ait keşif ve şartnameyi her~tin • ·afia Mudurluğümit ı•ou ... , > > > 2 > 
KUTh'llt?., karşınızdaki hasım ga. luca, zorluca c:cki taşı gibi yük- edinilmesine rabesteydi. Habe _ bileceklcrı. «121~9328> t > > a:. ~: , 

t rt k ti. o-1 b;r oü lenin duruyordu. Biryall<lan dn şistan ve Libya orduları, ma.h. =========~=========================== Y"' s ve, uvve ı a,.., r ,., - . d hed fl d 
1 

1 

Yuv;.rlı-ok tepsi :rn. s. > ııo 

30 
30 

reş dir. Böyle olmcıkla beraber gırtlak dolamasiyle hasmını zor 1 ut e i e sayı mıyan ta ar_ 7t.7Ji l K E l •t •• •• .,.,, ••d •• , .. v •• d ·..:l'srıw h:ıkır tC'psi mııstrıtil 24X30X5 30 
ı,ri.ircşı t"İzin kadar bilmez ... Ze luyordu. Mücadele Getin oldu. rw:lar çıkardılar \ıe vnrisin1 ı~ıŞ8R BŞ lZ 1 RS l USU ı.r.ıU Ur UgUn en Dovrnl" b:ıkır çukur sııhnn 20. s Kutru 180 
kası da kıttlr. Fakat delişme.ı. Mustafa bir türlü kurtulamıyor h~kkını s~lamıy ?nem ver_ 100 X80 XôO eb'adındn bir fmrılı, 4 ocaklı musluklu bakır su deprı:..u • Yuknrıfüı mıkt.-ır ve vasın:rrı ynılı b<lkır kaplar açık eksDın1e.Y6 

dr. Oradan buradan k'a1Tııaka- ve, ez;Jiyordu ~lolfa, azgın has-- dıler: lngılız Akdcmz donan_ ve bir kül s;ındıiıııı ve ı M. metre knıınlıl:ında Etı<:l.. y:ıpılmı~ 25 adet ıwnulmuııtm. 
nştk gi.ireş 1 durur. Bir tiirlü O· nımı böylece \·e, belki yırmi da- ması bir yandan mulıar<'be dı. mutbak yemek sobası ncık eksiltmeye konulmub1ur. 2 _ 11ıah• ııı. ı,yliıl. l!l42 Cnrş:ınıb:ı ~unu saııt 14 de Yuksek Mekteple!' 
yuna gıremezsiniz .. Çünkiı bo- kika kadar inatla ezdi. Ama- şı edilecek, bu maksatla Siive _ 1 - Muhııınmen bc·dcl 3750, muvakkat t.E-rnınııt 282 lir:ıdır. Mutın 11 Jıg. bın.mn<la tcıplnnnc:ık kotnıf.yon ı .. rafındım yapılacnktır. 
zar, knçar, kırar... Akıllı bir vutoğlut tebessüm edıyor ve, yş de kapatılacaktı. 2 - El<siJtme 1942 ı-:ylulüı.tın 21 inci Pa1.<ırtcsi gunu ı;.,:ıt 14 liı> 3 - Muhııınnwn bedri 1580, muvakkat teminat.. ı 19 lirudır. 
r~·hliva.n böyle bir hasma güresi söyleniyordu: Afrika yakasında cer:eyan e. Yillu;ck Mektepler Muhasipli(i binasında toplanı;u Korni.svon taralmd:ın' 4 - Şnrtname okul ıdarP ınde goıiüebilir 
denk düşürünceyEt kadar onun _ Ada.mı böyle yola getiriı · den muh.~robelerin biıtün saf!ın- yapılacaktır. • 5 tsteklılerın ehliyf't, teminııl mrıkhuzu ·ve Tıearet Oda-<\lnın yeni Y~ 
suyuna doğru gider VP, gür~şi ler işte! .. Aptal oğlan!.. Kafa ları ~e~uz hatı~ardan . sıhn • 3 - Şartn:ı"l'C. ıle krokisini görmek i"teyE>nlerın tıkul idare inf' ve '"C"..J1'ns ılt b rlikte belli .ırıin vr .ıı•tt.c- komisyona gf'Jnı~leri: (9443) 
idıÜ·eye çalışır ... Fırsat bulduğu yok ki! .. Ahmakça saldırmanın memıştır: Habeşistan '.~ı ordu, eksiltmeye iştlr;.k c.>deccklerin ele bu işi yap:ıtı!INı•k ehlıyetı hııız r.ı.ı•.k_ ~ıa;;a:D!i::illll:lDIS:ml&malii!lıll!!!!:m:!•••••••m•••ı• 
r.ama::1 calışır... 'rıl ki ı:ı;ün.~1 sonu ooylecfr irıte! .. Molla, peh- anayurttan yardım gormemek l::ırrnı tevsik lıden \esikalarJ ve Tk:ıret Ori:ısının tll42 yılına mt k:ıvıt "ıı 
denl:Jeşl·rın<:cye kadar. Böyle liva.ndır. Bak, neler yapıyor?.. yiizünden de, İtalyan askerlik raknsı ile birlikte be111 f.Ün ve ıı::ınitc Komisvonn mürncnaUarı. •9G6h · 
ho:t5D1la güreş şöyle denkleşiı: Murat pehlivan da: tarihine parlak sahifeler ilave • __ _ 
s z idare edersiniz .. o, mütenu.- - Evet! .. Usta: .. öldilniyor.. etmekle beraber. eneli. Lıbya 'stanbul Denı·z rromulanlıgvından 
dıycn sallapati çalıı?ır ve, güre.<; Hem de sindire, sindire oldiirü- ordusu ise, saflannda g<.•nış .l~ ıı 1 

uzadıkça bu, bed:ıva ç;aluıma o- yor güreşi, ne rı.pt.al adam ... De- boşluklar bıraktıktan sonra, Ynşı 32 den. fazla olmar ı, k i12erc yedek subaylar dan kabul 1ıntıhıı-
nu yorar, yavaş yavaş hamlele li dolu, neticesiz saldırmadan büyük ortağın kahı·amıınlığma nında muYa!fnk olarılard:ın yirmi~i cienız ordmm jçiıı he~. p \e mımınf'
n ortadan kalkar ve, güreş denk ne çıkar?.. daynnaı ak, mca ve cezirlerden le memuru yetİştırilınck ııı.ere alınal.1ktır. 24 cyluı 942 uır,hınc; ~rad<•r 
Ieşir ... lşte o 72.man bindiıirsiniz Arnavutoğlu, oğluna hiç ~cı- sıyrıldı, şimdi kutlu ülküyü giıt_ miir;ıc:ıot edilmesi lazımdır. tstckHlerin lrnyıt ve k:ıhul şartlrın hakkın-
gün .. -şi... Hem de istediğiniz gi- mazdı. Onu~ akılsızlığına lozaı- mekle musirdir. da mahimnt almak üzere komut.anlıı;ımıı. ... ınuracmıtlrırı. (9321) 
bi.... dı. Bu ne sersem adam, diye da.i· Paylaşmalar, nihai zaferi ====================================== 

İşte Molla ile Deli Mustafa- ma söylenir dururdu. Ve oğlu- takip ederler. Bu, değişmt.·z bir • 
nın gürc."'i böyle idi. Moll'a, has- na her vakit, verdiği nnsih11t şu siyaset icabıdır. Ancnk, adil M.M. V.Denız Dikim evi Müdürlüğündeıl 

d 1 diz · hamleleıini ı"di: bir paylaşma, çok defa müycs_ . ·. . . . . . . . . • . . 
mının o u gın ser ol"mamı~tıı·. Bahıs" mevz lll Subay isk::ırpmlcrı ılc talebe ıotinlerı ım~ılatı ıçın KundJrn ışçıf m 
kıru·eyc qalışıyordu. Ve, güreşi - Adalenle, okkanla güreş- ~ T ıı ı ı b nıhayet Mustafaya taşıtıyordu. me ! ... K:afa:nla güreş... yerlerin, hürriyet ve istildfıl U:tiy.~c~. vardır. a P er n er gün Kaııımp;ışadn Denız Dikim Evi mu_ 
'Usta pehlivanlar böyle yapar.. Fa.kat nasilmt para eder mi? a.5kiyle yanan ve uyamk cıa sa. durluğune mur:ıca:ıilan. (99t.7) 

Güreşi hnsımlanna taşıtırlar. Yaradılış bu ... Allah adamı ııc yılmaları icap eden, sakinleri 
Kan ı.rası geldıği ?..aman işlerler. yaratmış ise odur. Eğer nasihat ve sahipleri vardır. Vakitsiz 
Boşuna ~lışmazlar. Yörük Ali- le insanlar doğrulmuş olsa idi, ötüş, z.ararlar do~'llnlr. Dünya. 
nin güreşleri baştan başa böy- bütün dünyada bugünkü karga- nın haritasına cihan harbinin 
le<"lir. Hiç şüphe yok ki, Molla şahk vücut bulur muydu? 1.nSan hesaplarını tasfiye için topla. 
gıb adamın da güreşleri böyle ne yara.blmış ise odur ... Cibilli- nacak mutenıer, tahtit edecek. 
<,lacalıb. Çiinkü o da usta ve, yeti ne ise onu gbstercccktir. tir. 
zekıi bir adamdı. Mehmet Mol- (Arkası var) Gerçekten silahından kurvvet 

G z Ta 
DR. NAZ&Iİ .Aztz 

• 
1 

alanların, sarih iddiları da bi_ 
linmemektedir. Bıliık:ls, her mil 
Jetin yaşamak hakkı, gaJib!n 
de. acı dü ünceler v olaylar. 
dan sonr~. polit"k ı. delerin. 
dC'"' sa vıl alıdır. 

güçlükleri yenmesini bilenler, 
kesin sonucu elde edeceklerin. 
den emindirler. 

• 
TÜRKiYE CÜMHUR YETi 

RAAT BANKAS 
Kurnluı;; taıihi: 1R88 - St•rmayesi: 100.000.030 Türk lira.il 

Şube H Aj:uıs adf':di: 265 

Zirai ve ic :ıri her tiirlü banka muameleleri 
Para biriktiı enlere 2&800 lira ikr:ı.miye veriyor 

Ziraat Bankıısınd:ı kumbaralı •e kwnt.ımasız tasarruf hesapların.da 
en ;ız 50 lira.n bulunanlara srnecle 4 defn çekilecek kur'a ile aşa~aP 
ııliına göre ikr«miye dagıtılacnktır. 

4 ad..S 1.000 UNlık 4.oılO Lira ~ '°" adtMI IO Ll.lillld& .... .,.. 
4 • ... • a..oot • .,. • • • ..._ • 
4 • - • 1.000 • 1t0 • • • .... • 

40 • 100 • 4AOO • 

O 1 K KAT: H~pJanndtıki pa al r bir S<'nc 1çinde ı::o liradan ıı,i41:rı 
düısmiyenlere ikramiye çıktığı ~:ıl(1ırdc % 20 fazlnsiyk! verile<>cktir· 

&ar'alar .-ede dört defa 1 l't .. 11 iluina, J1 .,. 
lill ve il Biriücliifı.-:un tarı~ r:.ıd ~:a~·. Haseki fastclııuıe i Göz 1\HWerl~s:ısı 

Her gün saat 14 d~ 18 e kadar Beyazıtto. Çarşıkarıda 
hlamvay durağı karşısında 99 numaralı muayenehancz.ınde 

.E:ğer. İtalya, orclıısunun şe. 
h met ınevda:nl ıııcl •• gö~terdi. 
~i yar"l.rlıklarla mt:}tUrtJanclı. 
rılnr.aks::ı. emin n1m:ı ıd r. h..ı.zi. 

çesini :ı.lacaktJr. Faşist kütleler, 
doğuda ve' orta şarkta çarpı~_ 
tığına ve Avrupa sükfın ve in_ 
tizamında da rol oynadığına L 
nanmaktadırlar. Fakat, onlar, 
bugüne kadar büyük bir zafer 
dasitanı ya.zmıs değillerdiı·. 
Gayda, suyu görmeden paça _ 
)arını sıvayanlaıa benziyor. 
Harp, bütün şiddetile devam e_ 
divor. Ve varıııı kestlrmek kim_ 
senin kari değildir. Ge ç.i, ltal. 
yan ordusu çok kana.mıı;ı ve a. 
ğır kayıplara ut;rrJ.:nuıtır. Fa_ 
k:ı.t. uzun süren t."r l rptc az 
h•rpal:ınnn ve islıkbalin de\· 
muh:ı.rc·l.ıe'crinin doğuracnı'Tı 

Propaganda, bu ölüm kahm 
harbinde, 8 milyonluk bir ordu_ ı 
nun cephel<~re silrUlebikcE>ğıni 
ya.muşu. Harp, üçüncü yılım' 
bitirmek üzeredir. Bu ordu, j 
ancak Libva :;.ırurları.nda ve 
Libya için "savaşmak yolunda ! 
dır. Denilebilir ve beniın~mc _ 
diği orta ı:;arkt.n yürUycceği 
yollar~a. hala çetin \'e çapra_ 
şıktır. Zafer ha\'nsını, mermi 
w bomba iniltilerinden hem D'!iilm!'5:E'iZ2'3~~::urm~::z~~I= .~=-~ın· 

A. C. ı.:oledcJn S•r•çoli v: çok sonra Ga ·d~lar terennüm 
P<lt:rler ! 

' hnst.ala:rını lra.bu.1 ede • 

Neşriyat Müdurü: r.ı. Sam' 
"aaıldıii.ı ver: IH. Bekir GU• n '-'t.nt:a ,. • n S ~a":~ • M ~ 


