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·~a\'td hatıralarına ıu matahazayı kaydedlyoı': 
.,Donanmadan batı.olunurken, m-Ohim bir Ş9Te 
Yakıf oldum ve Enverin bu sabah sadrhamda 
Vukubulan içtimada bundan haberdar · ofduiu 
hf\lde bize bahsetmeyişine ve yine Suchon'u 

müdafaa etmesine hayret ettim. 

Suchon maiyetindekilere Karadenize çıktıkları vakit 
herhangi bir Rus gemisine tesadüf edecek olurlarsa 

onu topa tutmatarmı emretmiş! Cemal Cumartesi 
günü bu emirden Enveri haberdar etmiş. ,, 
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13 [*] 

İDARE YERi 

N u.rtlOND8niye: N o. 17 
Telgraf : yeni Sabah • • -' 

Telefon : .20795 

: •• .... • • : • • • ~ l :__ ~· ' • •• .. 

Her Yerde 5 Km-at 

istanbul Belediyesi 
-------------------------

erilen kararlara uyarak hubu
bat mübayeasına hazırlanıyor 

~~~-~~~~-~--.... ~-~-~~-~~~~-
Ticaret Vekili Doktor Behcet Uz dün Orta 

Anadoluda bir tetkik seyahatine çıktı 
. 

Toprak Ofisi ekmek fabrikalan açacak 
Ankara, 13 (Y€ni Sabahın 

hususi muhabiri bildiriyor) -
Ticaret Vekili doktor Behçet: 
Uz, bu sa:ba.h, yurtta bir tetkik 
seyahatine çıkmıştır. 

Vekilimiz, •Knıyseri, Akşehir, 
Afyonlcıı.rahlsar, Burdur, lspar 
ta, Antalya., Aydın, hmir, M:a
rıiSa, Balı.kesir, ve Kütah:paya 
gidecek, mahsul Y9.%lyetinl: an. 

baoian teftiş CÖ':t'ektir. 
Şehirlerimizin ekmek ihtiya -

cını temin etmek )Çin belediye
lere, yurdun her tarafından hu 

(SOIHI la. 3 SU. 1 de) 

Cephelere göre 

SİY ASİ İCMAL -Gf.mOn birinde Romanya ne Macaristan birblrintn 
bo!azma sarı\acak'Jardtr. Bakaltm bu seierUk ba 
tlhllkeyl Hitlerle Mussolini v.iyana mOdafaa racı-

likatmda nasıl baştanndan savabilecekler? 

Yazan : SUPHI NURi iLERi 

A janelann verdiği haber_ Herhalde Japonya ilea lngil' 
Jere göre Hitler ile Mus • leri Hindistanda korku 
solini Viyanada toplanıp başhyan Gandi ve arkadaş) 

birlikte müdafaa planları ha _ plfmlannın boşa çıktığım ha _ 
zırlıyacaklarmış. iki sene evvel pishane parmaklıkları arasın _ 
ayni yerde ayni liderler topla _ dan görmeğe başlamış olsal~ 
nıp taarruz planlan hazırlClmış gerektir. İngilizlere Hindıstan• 
]ardı. Demek oluyor ki arlık ta_ hemen bırakıp gidıniz di) e ce _ 
arruzdan ziyade müdafaaya lü. vap veren Gandi kendini müda... 
zum hasıl olmuş bulunuyor. fao.dan aciz olan biıyük vata _ 
Bmıun sebebi herkesin malfı_ nının kapılarını Japonlara bq 

J 330 senesi evlülünün 71 
ıncı ı):w .. ar gimu sabab

lı Yı.n ~Hdrazam Sah Halim Pa
!#tnın cvfode m1ihim hır ıçtıma 
VUku ~~lmışti. Çunkii amıral 

kacak olursa bilabıu-e lstanbu- RUSY ADA' 
la avdet edememeleri için bo· ------

( 

Madagaskarda 
PA8iFİKTE 

mudur. Çünk:U bir yandan Sov~ suretle açtığının farkında bile 
yet Rusya orduları mağlup \Te değildi denebilir. 
imha edilemcdi ... Te öbUr yandan lngiliz düşmanlığı Hind kon_ 
da Anglo _ Saksonlnr nihayet gresinin göz.i.iııü kapamı!l ve ar_ 
yeni harplere hazırlanmağa mu tık Mihverdlerin hakil i tehli _ 
vaffak oldular. Buna bir de yi_ kei-lini göremez olmu$lardı. Fa. 
ne müthiş bir kışın başlamak kat 80 milyon İslam Hindli bu ' 

• ~Uclıon'un t.'lnr ve hah ciddi 
r mesele teşkıl etmeğe baı:ıla

:rnu~. Alman amıl'alı yalnız 
A..hnan knrargiılu umum1sin
~en, kendi impaı-.norundnn ..al -
~1J..'1 eınrı dinliyordu. gm:t!r 
~ donanmanın l{aradenize 

<;ıkmasını teklif edıyorchı. Ftı -
:kat aıniraJ Sucbon un hali göz
~nunde tutulunca bu teklıfıu 

ahulune ımkan gorubemcıdi. 
Enver, A m i r ~ 1 Sucho-

nu.ıı Kara.el ruzd Ruslara tc
~aviız ctm.ıyecc·ğıne daır asl{cr-
1.1~ namusu uaanınn söz ver·ch -
g"Jıu bıı söze ınanmnk Jiızım 
gcılihğuı söyledı ıs de .arka
U<!.<ı,farı bu İıokta.J m.zara ı.ştı · 
r, l etrnedu:r.ı . 
il' ~AmıraJ Suc ! en don· nma ik 
"~&radc: eze k }lu:; do-
~ . tıc. et gcrnı -
crın , h.ırı Jımanlannı topa 
tııt< ık ulurs: bm da.u mtitc -
Veli t mesuliyct.ın kabul edilc
~~l'<'r>g; Herı &\ırüliiyordu. 
'>'Wıku Alınan ı d::ı bız bir an 
~l harbe bulaş umak arzu -

l>tınun hükum sur-dügü anlaşı -
hp duruyordu. Onların hırsla. -
rıtıl kurban olmaıkt..:ı bır mana 
Yoktu. 

""' Bııntm Uzer ne, Enver Paşa, 
QUclıon s o z dınlemez de 
~ r.uJeı mı , lıI l\arad ze <;ı
( al"!)a ne ycı.pllac..ugmı sordu. 

u.\ .t ittıhaz c..dtl€ kaTard.ı 
tnıuıtıJ..i olmak ıçı.n. :Karadeniz 
~-g"dJ>.ına €mır ve. ılmesini. 
"\.:FOCtben ve Breslav çıkacak o -
~ ~ hrsa topa tutulmalarını tek-
·~ ettı. J."'akat bu emir şuyu 
buuıı mülahazasıle d"ğcr·naf rlar mü nasıp gör.ın~ll'ı . Ha
ıl Bey Suohon Karadcnize çı-

~~n kıapatılabileceğım söyle
di. Cavit Goeben bir kere çık
tııktan sonra Almanya ile bo -
,,;uşmak için bunu yapmağa ce
saret cdem.ıyeceğiınizi söyledi 
ü~ de heyeti Yilkelaca. Halil 
Beyin mütaleası kabul olundu. 

O gün Avusturya sefiri 'lıa. -
lata müracaat ederek, Berch
told namına, Romanyaya kar
şı b!r niimayiş olmak ü1..ere, 
dona.n.mamn Karadenize çık
ması lüzumundan bahsetmiştir. 
O gi.inlerde Romanyanın Tran
silvanyaya yürüyedeği he.vadisi 
kuvvetli olarak dolaşmakta ol
duğu için A vusturyahlar bizjm 
tt>hdidimizin Romany:ıvı böyle 
bir teşebbüsten rnenedeceğini, 
.:lannediyorlardı. Cı>mat Pa~a 
ne Roımınyanın, ne BulgariS
ta.nın donanmamızdan trorkmı -
yacaklarını ve bundan dolayı 
meslC'kl~rini deği~irmiye<-ekle-
n kan, :ı .. ·1:de b. uyardı. 

Cavit hatıralarına 8U müla -
hazayı kaydediyor: 

"Donruunadan b.ı hsolunur-
ken, mühım bir :;eye vakıf 
oldum \'e Enveı ın bu sab ... h 
sadrazamdn vuku bulan ic;ti
macb bundan h::ı.bı>rdar oldu
ğu halde bizı; bah$etmeyişine 

ve yine Sucho·ı'u müdafan et
mesin!;? hayret ettim.,, 

~uclıon ınnıve.tindekıtere Ka
radenize Ç\ktfkları vakit her 
hangi bir Ruı; ı;emisinc tesa
tlüf edecek olurla.rsa on1ı topa 
tutnularını , .. nıretmiş: Cemal 
cumartesi gilniı bu t>mirden En
verı ha:berJa.r ctıni~.,, 

(Devam ed.cc-ek) 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

(•) Bundan evvelki yazılar: 

31 Ağust0$, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 10; 
12. ve 18 Eylul s.ayı•ı nilshaluımız_ 

dadır. 

Milli Müdafaa tahvilleri 

Bu sabahtan itibaren 
sahşa çıkarılıyor . 

J A11kara, 13 (Yeni Sabahın 
ı;ısusi muhabiri bildıriyor) -
l ıuı Mudafaa tnhvillerı bu sa
l'11'tıan itibaren sauşa cıkarıl -
n:ı, t.r. -

1
. Bu lahvıll<'>rden yüzde 7 faiz 
1 olantarın kupürleri 20, 100', 
~~O. 1000 ltradır. İkrarnıyeli v\l 
fli7:de 5 faizli olanların kurıür
crı de 20. 100 ve 200 liradır. 
lıu'm"niyclı tahvill<~rc her ay 

Ç.ıka<'::ık i.J..7UJDıvclerıın vekünu 
~ lCJ0.000 lırova vnkındır. Bu 
• ~vıllere yüzde 5 faiz verildi
gll?e goı ·faizli tnhvillerle, fa
~ ve ık .. rmiyeli tnhviller ara
~ fa z farkı olan yüzde 2 

20 lira kıymetinde bir tahvil 
için 40 kuruş tutmakta ve bu 
4-0 kuruş tıthvil hamiline sene
de 2 defa <;ekilen ikramiyelere 
iştirak hakkım vıermektedir. 

'Yani bu hesaba göre tahvi. 
lat hamilleri ikramiyeye UJti
rak i<;!ın faizin 20 kuruşundan 
feragat etmektedir. 

Yeni ~villerin getireceği 
faize gelince, bunların ihraç 
tr}~t.ı üzerlerinde yazılan mik
tardan yüzde 5 noksan olduğu 
na göre, 100 liralık bir tahvil 
95 liraya satılacak verilen 7 
lira faizle ha.kiki fa.iz nisbeti 

(Sonu Sa. 3 Sü 4 te) 

Darülaceze himmet bekliyor: 
• 

~ "-l"lıklı hemıerilerimiz bir defa için bir 
aryola ve 35 lira vermek suretile bu 

lefkat müesse&emizde adlarını hayırla 
andıracak birer köıe kurabilirler 
~lerde ''Darülaceze,, yi Filvaki !bugün Darülacezenin k:n.ret edenler .bu hnyır ve şef hem müdürü, hem de başheki-
t tnü{;SSesesinin sessiz sada· mi oln.n doktor Bekiı· Zaferle 

b ı l~kin W>atlı ve feragatli gerçekten ~ymetli mesai arka
~ diduı.:mo neticesinde son yıl da.~ eski Sı:!.drw.a.mlarımız. 
ll'li Zarfuıtl:ıı erişmiş olduğu te- dan Halil Rifat Paşa merhu
ı..~, ~ k ve t.clti'u.a.ülc hayretle mun lsta.nbu.la hediye etmiş 
oo.uıı.t olurlar. (Sonu la. 2 su. 1 de) 

Almanlar Stalingrad 
kapllann~ yaktaştılar 

lngitiz kuvvetteri mu
kevemet görmeden 
adanan merkezine 

dotru ileniyor Berline göre 

ileri kuvvetler şehrin 
cenup kasmma girdiler 

Kafkasya ya 

\ Fransız kıt~lan 
dağlarda müda

faa tertibatı 
alıyor 

Bol kar yağıyor 
Berlin ıa (A.A.) - Almac ordu _ 

ları başkumnndan.kğmm tebliği: 

Terek nehri uzer.inde Alman klt _ 
aları kale »ekimde yapılmış olan 
düşmarun biı· kaç ıneızJini yarını~ _ 
lardır. 

Stalingrnd önünde hücum kıt'ala_ 
rımız di.ısrnnnın inatlı mukavt>meti~ 
ne ı·ağmen t;arpışar:ık şehrin hudu_ 

duna daha çok yak.laşın~'lr ve bir 
çok muharebe tesislerini hiıcwnla 

, 

(Sonu Sa. 3 SU. 5 te) 

Büyük 
Mogolistana 
doğru 

Hükumet reisi, son 
harbi alk,şlıyor 

Tokyo 13 (A.A.) - Domei a.. 
jansının bir mümessiline beya _ 
natta bulunan muhtar Mogolis_ 
tan federal hükumetinin reisi 
Prens The şunları söylemiş _ 
tir: 

Yeni ve daha büyük bir Mo_ 
golistanın vücude getirilmesi 
Mançuko için pek esaslı bir hi. 
dise olmuştur. Bu harp bizim L 
çin şarki Asya ırklarının hür • 
riyeti demektir. 

o 

Laval Amerika işgU
derile konuştu 

Nairobi 13 (A.A.) - Mada_ 
ıaskarda Uerl hareketlerine de_ 
vam eden İngiliz ve ımpnrntor 
luk kıt'alar~ zayıf bir ınukave -
metle kurşıl~maktadırlar. tngl_ 
liz umumi kar.ırgtıhı tarafından 

P..ızar giinil neşredilen tebliğde 

(8oAU S.. 3 8ü. 4 hİ 

Vilki Bağdatta 
Amerika Cümhurreisinin 
mümessili şerefine Kral 
naibi bir ziyafet verdi 
Bağdad 13 (A.A.) ~ Wendel 

Wilkie, Irak hUkfunetinin misa_ 
firi olarak Bağdada gelmiştir. 

Irak Başvekili Nuri paşa M' 
Wilkie'yi hava meydanında kar 
şılamıştır. Karşılayıcılar ara _ 
sında. yüksek devlet meınurla:rı 
İngilz elçiliği memurları, Bağ _ 
dad valisi, ordu ve haYa kuv _ 
ıvetleri mümessilleri de bulunu_ 
yordu. 

Hava meydanından Bağdada 
otomobillerle gidilmiş ve ilk o _ 
tomobilde bulunan M. Wilkie 
sokaklarda halk tarafından at 
kışlanm~tır. M. Wilkie evvela 

(Sonu 8•. 3 Sil. 6 da) 

Kafkasyaya bol kar yağııyor. (Gazeteler) 

Japonlar Salomonu 
isfirdala ca!ışıyorlar 

Bab Pasifikte 

Otuz yedi Japon tayyaresi 
tahrip edildi 

Buna'ya akın 
çok şiddatli oldu 

Londra 13 (A.A.) - Alınan teb _ 
llğlerc göre, cenup batı Pasffih.-te 

Müttefik ~akları 37 Japon uçağını 

hrip etmişlerdır. 

Juponlırrın Sruoı:non ndalnrını ge _ 
ri almak için gayret sıırfcttikleri gü 
rülmektedir. 

Amerikan si!AhendazJ.arı Sııloınon 

adalarında temizleme amcliyelerine 
de-.•nm etJJM>ktedtrh!r. 

f Sonu Sa. 3 S O. 7 de) 

Almanların 
Lüksemburgu 

tazyiki 

üzere olduğunu ilAve etmeliyiz. milli tehlikeyi diğerleritı len da 
lşte bundan dolayı artık taar ha iyi gördüğü i~in 1no;; tereye 

ruz arzularını bırakarak müda_ maddi ve manevi yardıı larda 
faaya koyulmak için hazırlan _ bulunup onun tarafına gc>Çm(lt_ 
mağa başladıkları anlaşılıyor. te gecikmedı. Milli İstiklale ma.. 
Yani ba..~ka bir tabir ile harbin Iik olmak ile o istikIUli kullan., 
kazanılması ümitleri azalıyor mak ve ondan i"tifaclc etmele 
demektir. başka ba.,lrn seylcrdir. Gandi ıı 

Harpte pek çok düşman top. tediği ve hic: şüphesiz hnkkı <\ 
rağı işgal etmekten ise düşma laıı, istiklali bugün eline t!eclr1 
nın ordularını mağltıp ve imha seydı nca ha hemen iyı 'e f Ry • 
etmek 18.zımgeldiği hakikatini dalı bır surette kullanabıl C'el 
anlamak için erkanıharp olma_, vd.?.tyette ın ı olurdu; 
ğa artık lüzum yok. Bu itibarla Hi<;: 1.annetrniyoruz. 
düşman orduları bugünkü gibi Gandinin Hindistnnı A • p-lo • 
aynkta durdukça ve hatta bazı Snksonlar iÇin zayıf \'e tc hlıke. 
bölgelerde taarruza da geçtikce li bir nokta olduğu gibı Mıl ycı 
Almanların bu harbi kazanmış! ciler ıçın de Şarki Avrup. mc•m 
olduklarına kimse inanamaz. lcketleriniıı hali ayni wçhile 
Bir de şurasını hesaba katmn_ zayıf ve tehlikclidır. 
lıdır ki Alınanlar Stalingrad E,~ ela ·u Romanya _ Mac:a_ 
muharebelerine son fötiyat tü ris an zıddiyetıne bir b, kalım. 
menlerini de soktuklan hnldcl Stnlingrad Cl'phcsimle kardeş _ 
Anglo - Sakson orduları he ce döviişÜ!) silah arkada lığı e_ 
niiz Avrupada lıaı·be girmedi den bu ıki memleket orr11lan 
bile. • kendi vat.anlarında birbirmo 

Bize bu İkinci Umumi Harp, karsı fena komşudurlar. 19'10 
kardeşi Birinci Umumi Harbe, dn Hitler ile Mussolini Vhnna_ 
bu itibarla, pek benziyor g,ibi da ha.kemlik ederek Romnny _ 
geliyor. J dan aldıkları Transilvar yayı 

Japonyayı Avrupa harbinin ı .faC"aı ista'la vermişlerdi. Fn . 
dışında bırakıyoruz. Onun vazi_ kat Romanya bir türlü bu ha -
yeti ve akibeti bambaşka şart_ kem kararını kabul etmecı: . He 
lara bağlı olacaktır. AvnıJ>adaj le Mihver uğruna 8ovyet Rus .. 
harbi herhangi taraf kazanırsa yaya ordusunun 50(f bin J.ic;;isi_ 
kazansın Japonya daha bir mi.id 1 ni feda ettik~ n sonra bu kara_ 
det kendi başına bocalıyacak. rı hi<; bir tiirlü kabul edem vor. 
Onun hakkından Amerika kuv İı,te bıınun iC"in Romanva ile 
vetleri gelirse gelecek. Fakat 1.fJıcaristatı Almanyaya dnhıı da. 

HuH, Lüksemburg genç- herhalde bugün Japonya ne Si faz.la a ;ke.- gönderlceklerin or 
lerini tebrik ediyor beryaya, ne F,Iindistana •ve ne dulnrını Transilvanva hudııtla • 

do Avustralyayn taarruz edece_ rına yığı •orlar. 
Vaşington l3 (A.A.) - Bir_ ğe benzemiyor. Tnarruz değil Bunun manası ve tel lıkPsi 

1eşik Amerika hariciye nazın h tt• ç· 'd ··d-&aa a bil0 j b·u·"·u··ktu··ı·. Gı··ınun·· bı'rı"ndr bıı ıkı· M Col'd n Hull L .. k m.b a a m e mu <1.1. y '- J 
. e ' u se urg mecbur oldu~ !!Örülüyor. <Sonu Sa. 3 s . ı de) 

Di.ikalığmdaki son Alman te • ------~-~------------------
şebblisü üzerine Amerikalılann 
duyduğu nefret ve infiali Lük _ 
semburg elçisine bildinni~r. 
Amerika hUkiımeti, Almanların 
Lüksemburg halkını esarete, 
gençleri Alman ordusunda biz. 
mete mecbur ettiği ve bunun 

{8onu S•, 3 8ü. 6 da) 

Başveki- Saracoğlu -ittifakla Fenerbahçe klubünün 
Re .isliğine seçildiler 

------·------
Dünkü Lig maçlarmda Fenerbahçe SOleymaniyeyJ 

Galatasaray Davutpaşayı ve kasımpaşayı yendi 
Liğ maçlarının ilk hafta.Bı kilde 4 - O Farıın-bahçenın lehi 

karşıla,'}lll!aları dün Fenerbahç~ ne rutti 
ve Şeref stıadlarında yapıldı. Sarı lacivertli ta.kıriJ, şu şe -

Az bir seyirci kütlesi topl::uı kilde sa.ha.ya çıktı: 
m.ıştı. Müsabakaları sıra.sile bil Cihat: Hilıni, Murat; Aydın. 
diriyoruz: Ali Rıza, Esnt; Fikret. Naci,, 

Ft"nerha.b~:e staduıda (Sonu Sa. 3 Sü. S te} 

F~rbahçe - 4 SüLavmaniye - o Bu G o· N 
Fenerl:Jahçe stadının Hk kar-

şılaşmasını Fenerbahçe ile Sü
leymaniye takımları vaptılar . 
San lach·ertlil...rin zayıf raki
bini farklı sayı adedile mağlup 

Eski Ramazan Geceleri 
ededekleri tahmin edihyordu. "Tiryaki", size geçmiş R.ama. 
Faklat, çok canlı bir oyun çı _ zanların gi.izel hususiyt t ve 
karan Sülcym.aniye defansı, ka kıymetlerini hatırlat.ırak bu 
leleri öntinde beliran bir çok mübarek ayın eğlencelcr!"ı an. 
tehlikeleri ~. Fenerbahçe latmağa başlıyor. 
Halid.in attıtı yegane goue bi- Haftanın Sakaları 
riııci devreyi 19eak 1 - O galiı> ' 
bttirebildi. Arkadasımız Naci l:::adullah'ın 

İkinci d6A.l.e saı 1 lacivert- bu meraklı ve sürilkleyici yazı.. 
iller savı adedini Melih, Halit, sını mutlaka okuyunuz. 
ve .tbrahlmin vapt.ıkları goller- 1'\ 
le dörde çıkardılar, r.1aç bu şe uçilncü sahifede 

17~===-=~====~~==~~:-=-~-, 

Şu fölek aylığı arttırdı, sevindirdi bizi; 
O avil'}C t ı n a el l m zde ı alch; 
J.ı.ıfıtac•>ıdan \ı f .1ru vükL it... f 

Kış l:/a.ba - 1813 de bütih kttvv~t ft kudrE.timle (Naptıleon D' ric'ati~ ismindeki bu levha
!Yİ yapmıştım. Bak da ders nl! .. 

Sa'lh :;ağ r.lle •c ı• ' rdi, 

JH ı.: .11!'\ n 'AT ıA.lmn.n - Ben o dersi geçen yıl aldnn baba. ~ de sa:lqn b'.1.şka mariti tleriJi gö.stcr
blliye kalkma. 



af nı ' z 
yuc 

• - tarah l tnclde - bir iftiharla, bahsediyor. Ku- al m 
,o!chığu bu hayır müessesesiııi maş ve ipliği dışarıd:ın verilen 
pmmmaz b?r pıe sokmaya · tnknn i6Çi tulummıun İIIm • Diyor 1 : Bu terkip, Lans ş-:.hri, n butta insan k 

haldk:aıteıı imrenilecek ~ liye ücreti ob.rak (25) kı.ıruş um. süı1ıi ve modern bir :mlles- ollY-Or:lamufl ve bir kısmı eı e- .Jstihla in fazlalaşması yüzünden pi- HaliçHler namına bir ların yaptıklar1 merasimlere iJdiğine uygun 

lı.a:1lııe getirm.eğe muvaf,. meği ola.nık çal$n a.cereye <hr mühim dilek 
tak olmuş ibulunızyorlar. ğıtıı.l&n bu parayla nümunesin- ya ada bulunamıyan rahıda da 

isimdir. Fakat ne yazık i, iş çabuk nlaşılmtı 

Eski vali Muhittin üstflnd&-. den üstün tı!m.izlikte iş ver&- i h .:ı. ... d Dün Ilallç Fcnarlnde garip ve 
ğınlburnunu tılda.yarak öv ü- biliyorlarmış. ti ı< ar başla l garip oldu!u kadar da acı b.ir tın_ 

ve şehrin bu alayh nazel ri çok sor: iş !.. 

ne~ ek girip ç i t l ğ ı - t!isc olmuştur. YAZAN: 
l ~ ve ortası da- 1 h 8 a a •d • ,f t 1 • Sokak ortnsınd:ı bir genç klz 

Vım knry-OlnliuUa yatan ya.- ~ ezeıın:n n:::ı ~ , IS r r f res nuen gay e a enı or bnyılmış ve derhal ayı~k ü_ nmsad"' ''Laruı,, §chri, ölüla-hıi serbestçe gömüp, 
ıtıa.ıak, alil bast:alann m1de bu- ..:ıı_ ..... _ ..,_"-1-A .. - b;raz· d-'L.- C"·" zere en yakın bir eczaneye kııl _ 1 be :la.ndırnn bir taa.:ffiln havas.il~ m .r~ ;rnA ~ dı.nlmı.şUr. Fakat, cczaa clind Alman işgali altmdadll'. erme &er stçe dönüyorl 
~--.:ıı c++;~ ................ 'L._ p~ dan '81~ olması bu şefkat Son ay\ar .zarfında bütün bulalım .fn.knt be:ı Je pahalıya gcl yardımı ... :r.. halde Fakat hııdutlann tesb~.:ı.6 Bu sommcu cümlede '' 
~ile ~..r~'bmı;.blı- ~~~,!~~~- yurdda rakı istihlfilrinin 7 mil_ aldım" diyerek 8S kuruşluk ra.. ıo:1 a)'1lımak :::ı:;-- olmam= gösterHım iliz-._. ...... ~ :r,~ ~ kelimesini teınır t 

... uo._.. =ı:.wı.w ... ~ ~uu yon litreden 9 milyon litreye çık kıyı yüz kuruştan aşağt verme_ 6 
.... ~ J-- ~ kulliı.tıJuım. b · d -

=kem hastanemizlego .. ğsiinU •--~~~ teşkil ediyor. ücssese müdil - tığını yazmıştık. mektedirler. Zabıta hastayı en yalan bastah:ı_ den. bu §ehrin mezarlığı, ~ se epsız 
__ ~ .p;; ~ Jd: ne olan Balat Musevi Mstahımc,. altında ..ohnıy.an Fz:mısada kul <lir. Bilakis maksadım, bu 
nıulm~ imtihanına m-..ı..a.... w """"""' İstihl8.ltin böil birdenbire İnhisarlar Vekili Raif Kara_ sine kaldırmit.. istemiş ve ı Jll,lŞtlr limeyi tekrarla.ya tekraıfa 
bek bir~ temizlik ve Jnf;;;;d~ - Parn 5erıı~ Darüt~&- artması dolayısile piyaşada bir deniz ge ·en hnfta İstanbul mat gelen muamele;:;ini yapm..,Ur. Bu_ Şimdi, ·~ §ehrinde 'bir şu ."ölii ~~ ~W: ., .. 
dır. • ze gibi çok ;insani ve ulvi bir rakı darlığı baş göstenniştır. buatında b y natta. b.llunduğu rnya r.adar her iş yolunda git _ tF.ransız ölünce, vaziyet bir is zermde zfünınızı bırıu: fazl 

Bu"'Ün Dariillcezeırin kOVU.'T ga.ye uğrunda çalışan bir mües Bir çok akşamcılar heceleri sırada ga~ tE.cilerc raio ıstih _ miştir. Fnkat, bundan sonra, tşin tidayla iın;al kuvvetleri kuman oyahnuı.ktır. . ~ıra humyet 
ları tem.iz, acezenin yata.klan, sese hcsribına olsa. bile, bize mey'hruıe, meyhane dol<l~t1ğı hal lakinin artması dol!ı.y!sı'e ihtl acı ve feci tarafı başlıyor. danına blld:ril.iyor ve ölüyü bu kadar hazın~ bundan o~ 
üstlcrı bruşlan tertemız, basta- p-..Jt ağır ıgeliyw. İstiyenler, h- de bir ufak şışe teiarık cJcme_ uacı karşılamak üzere fnümilz.. o-öınmek için izin isteniliyor- vcl deym~ oldugunuzu sarunı, 

ı--ıı --ı • ...ı- de -...:ı·- ed b.lir .J Baygın kıu, nşagı yukarı on b ır.elen, heliiları tertemizdir. He- 'Uil ~ı Y<.UUULL e ı - mcktedir. Bu rn.kı buhranı kar deki sene istihsnliitwırı 10 mil_ muş. Zira işgal altında bulu- Y<>rtQn. 
le kimsesiz vuvruların bakılıp ler, şüphe yok. Ancak ballomız şısında piyasada .uhreoek mad _ dakikaJık bir yer tutan, Musevi ,,.,,,., --'-anın hudu'"'-- 'L..-:....:_"' Fakat ne tuhaftır ki, heı cen~ 

J 'b. ..__.....__n_,._ bul .1 •J yon litreye çıkanlacağını ve bu hast:ıhancsine götünnck 'çin ne .........,. ı:;a.u u.cı.u uı:ı.c.lCill!:: . _ 
büviitilldugu•• ~·· ÇocuJtlar P \?VtlTIU ;J:e .a~'7lell ~-;ı·~...,. un - d 1 • •h "kA d b d 

1 t>ıkmak nnnak hus··-~ musa.a·· de ze meras..mıni ffiUt.ea.kip, ''LBD3t1 
J-. 'J,.,,.. k tile ·::ı •• lemi ecek d e erı ı tı ·ann an sonra ir e nun için şimdiden hazırlıklara cankurtaran otomobili ghı~~ır,· ~ ......... wsı eh . d b. h ol .ı 
r türlü takdir ve sta:yisin üs- ma sure 01cu Y e- rakı vurgunculğu başlamıı;tır. geçildiğini söylemişti. İnhisar """' . ..,.,. almakla mümkünmüş. Bu iti· & rm. e .acayıp ~ .. al. uyoıı 

tunde bir titizlikle idare olun- reced:a büyük yardnnda. bulu - Bazı rakı bayiler·ıe bir kısmı lar idaresinin piyasada dofran ne de karnkolda hasta naklet - barla, her cenaze mera:smti n- muş. Fnınsızlar, olüleonm 
maktadır. nabilir. Biraz ihsulye, kullanıl meyhanelere ...... n.. .... caa~ ednn ~ j mek için bir sedye Tardır. ca'k kumanda...... istenil""" bu dındtn mntcm tutncaKbrına. ~..... •• _ ~ bu rakı ilıtikfırını önlemek üze_ H 1. . .ki sahilinde otur • .... u ...... ~)Aki 

1namn ki bu satırlar basına mış eihisc ve çamaşır, ne bile- kimseler rakı istedikleri zaman re acilen tedbirler alması bek _ a ıcın ı • nn müsaadeyi verişinden sonra. ya- u;aa ·.,., ~ :ti>plantılar yn~ 
p bir teşvik dest.eklemesi yim, gönüllerind~ ne koparsa "kalmadı, manmafın sizin için Jenmektedir. • Türk vatandıı.şlann 00şma gele_ pılabiliyormuş. Müsaade kopa.- Y<?,rlar, ~ki b~ . ba~r~ ~u~ 

degildlr. Bız gittik, gördük ve verece.itleri şeyleri ibiz adam cek herhangi tın' :felAket k:ırşı.. nlınc'a. biçare Fra:nsızlar da ce- nundey.mişler gıbı, gulup cgle 
hayran olduk. Aynı :zlhmeti ih-ı gönderir. onlardan cldınrız. sınd3 hiç bir Y"rdım görmiyccclc mı.z.elerini yükleniyor.laı; şehirle 'il.yor' T1l1lŞ "lans., hrin1:11 ya 
M~ı.r edecekler hem temiz bir ha Hatta, büsbütün bzda.v verme mi? Hic ohnnzsn kara.kollarımı_ rinlı;ı y.eni hududu dıyına ser- vaş yavaş nazarı d kk tı cel-
va almış, hem d~ şu hodga.nµık ğe de lüzum yok. aliyet fiya- 7.<ı birer sedye koydıınılamaz 8:>cstçe çıloyarlar, kendi mezar beden bır garabeti "?.ltn ,. vu-
ıyıllannda yoksulun, fl.cızin de tına \•erilecek zaruri ihtiynç mı lıklar:ına serbestçe ~i'fOdar ltuatının sılc.la,,'!lllası, ustclık cif 
U!lutulmadığıni görmekten do- maddelerini şükran ı;e mınnet- Biz Haliçliler, ha,.atım.wn em_ ------------' nüfusun bu yü.wcn azalacağı. 
Wa.ca.k ~ ve ~asum zevki le ka.rşıhr.ız. 'Bu da büyük bir Bir mOddet hayat geçirdig .. i kadının kendisinden niyet albna alı.ımmsım etllknd:ır_ Sabahtan Sabaha na, biliı.kıs h:abıre coga m.nsı 
tatmn.k :rçı.n ıbir takım fe- yardım olur. . . . . lardan rica ediyoruz. :İ:rfilş. -
ragatli insanların ne temiz bir Gümrük idaresi, gümrük de- ayrılmak ıst mesı üzerıne biçağına sarıldı, sonrada ·-------------'""" ~ Nih yet, tahkikat netle o· 

kla qai stiklarini o-örmüş ol.ı polamıda sa~yip .~ala~ ETI"Clki gece Şehzadebaşmda bir türlü ele geçirememiştir. Ni Hastaya gitmek istemiyen uarp. e s·ımı· d • ışi.n i~yiızü anlaşılmış. e-
caklnr. .. . - h1;1rda. eşy~yı ıbize tıOOeITü et'?· kanlı bir vak'a olmuş IY'e genç hayet evvelki gece kendisini is.. b. d k n ğer, vatanlnrının işga.l alt rıds 
. Jn~ıyorsanız, ~u., ala~~ .et Bilseniz ~ a beş para bı.- bir kadın ~kla ağır surette temiyen sevgilisine rastlamış lf O tor -- ohnıyan kısmım kaçmak ı ti· 

u.,imizi sanıyorsanız. Gıdin le vcn.lmıye~ bu şey~en bız yaralanmıştır. Hadise şudur: ve yanına yaklaşarak: }en Fransızlar, "Lan ,. •hr n~ 
v~ gorun. kadar wtifade ettik. bunlar Mcr h t . . de b. ad Evvelki gece Sürpagop sem a, p O l geliyoı l:ır, ve orada Y• l ı.. k· 

M.. . ve bfınisinın ısmini ne kadar işimize yaradı. a a. 15n;>;ın ır k JU ....... Çel evvelki teklifimi kaba1 tinde oturan bir vntruıdaş Kni n I" 1 D tan ölerek, ( 1 ) ta uu~ 
s tc kadar rahmetle an· Her yurttaş üç beş l!ralık b_undan bır muddet evvel F1a - et, senini metres hayatı yaşıya olarak..bir kriz geÇirmiştir. Has Sovyet ere h - cu- !ben ('!) al yı \~la 

dıraeak olan Dar.ülaceze-lStan- bir karyola gondermek sureti tı.h~ ~r satıcılı~ _yn.paıı Ne lım. Ben seni mes'ud etmek için talığı gittikÇe artan hastanın geç yorlarnuş. 
bulun en titiz bir iııtızamla Ü· le burada ismini yaşa ca.k ve cıp ısmınde topal birile tanış - bfitün gelirimi sarfederlın. aüesinden biri ayni semtte otu.. mu e o du? c e n a z e merasın 

nı ti~.enilc.n ?ir hayır ~e bayırla andıracalt bir k. ku- mıştır: A • Demişse de kadın kabul etme ran Ermeni bir doktora miirn - A merika gazetelen Sovyet n\ il t e a. k ı P şehrı 
·at muessescsı olup çıkt.ıgı- ra:bilir. Bir m:nmıuı·nm aylık Topal aşık kısa bır zamanda miştir. Bu vaziyetten fena hal caatbı. evinde bir hasta olduğu_ n e Q e ıse bitta 1 b 

n kaydettikten so~ bu gen · masrafı (35) lira kadar tutu _ icadına fena halde mtulmuş ise de canı sıkılan NOOip bıçağına nu söylemiş, fakat doktor: sefirine soruyorlar: ley. b r defa daha y t 
&at .ocagının damları altın - yor. Kafün ve erkek acezeden de gözü do.ha paralı kimselerde sanlarak kadım muhtelif ~ _ --- Japonların Sovyetle - ya V<' bu eyede b r 

da ~~enı bır faal vetin ba la~ l:>eherın:n aylık masrafı ıse olan Melahnt artık kendisile ko lerinden nihr surette yanıtamış - "Ben gece uykumdnn ola. re hücumu ıçin mevsim geçmış d a selamet.lemi) m • 
ıldugunu da habcı verdım: (27.50) liradır. Bir karyola nu<::unnıyaca~ını sövl .... -~;.... ""O mam" diyerek mtirncaatçıyı sav değil midir? oima.mn sevme.'Ym ! 

zh ak d 
~ ~ J <0.UU!l...... tır. Suçlu yakalm:ımış, yarah .mıştır. B - '·~· · n.;.....",,.ı 

~go ane, m me. aı.resı, hediy ve ayda (lJ) lira mas. Buna fena halde kızan topal M ah h Sefir Litvinof'un verdigı cc _ u V&ö.<LYI. .. 6 .......... g rn 
d k mha.n~, kun.du~ daır<ıSı ve ı~a.f.ı deruhte cimek suı etile I itşık kadını takip etın:iş ise de el• at astahaneye kaldınl - Doktor hakkında t-ııhkiknta. vap sundan ibaret: kadaı "cenaze,. ve " ) , 
c r p atölyelerı ~n geçt..k.çe 1 bu hayır~ damı ----·----------mıştı-_r_._________ başlanmışbr. - Harp nıo~·sım ronınıaz. lrmele~ini ya.nyaı.ıa gclm 
• zı ı arttıran bır tcmp~ !le altında ayrıca .kendi ism ne bir O üd h lk · d k' Bu söz, başlayan, de\•unı eden met: d:ıiına yadırç- .rtiım 
ç. "Ttlal ... tadırlnr. Mm_ı nuıu ok-' fku.t '-öşasi kurup hayata göz y nı' ara rdan so r I za t'nyag .. ı rekolt sı• S ar a 8 in 8 1 bir harp için pek doğrudur am_ "Al y,, kclim nın, ' ,.. ' 
s l nn, b.r eh ke~. yah~t laini b.r mezbelelikte veya ti mtisamere ma açilacak ~ır harp için mev _ kala.balığı,. man . !.a oldu u 
a dan sakat acezenın barız bır okak köxsinde a<'&l bir ta- u sun aramrunak kabil m dır? kadar, "ıstıhza,, ve ··ı 
bır n e, evet yanlı okumadı - lısız m.in.uıiniy· büvut ye_ Dün Uskiidar Halkevinde pro Japonyanın Sovy t Rusya i ni.anı:ı.lannst gdd r, e 
nız. bar. bır n ıç nd çalı - ..+~ e alet olmak bır z · ğ b fesör İsmail Hakkı Baltacıog~ _ le yalnız Uzak ;arkta hududu -..ııı:z::ı=ıı::ıı-.C•So•n .. u .. ~-·.,4.,.· •6..,_.,.;:;'"'""" 

k1 1 eı h 'J'"'• ...... eytınya ı ve un çın Eg d bu yı1 otuz -u arı to Y em muesse- maz 1 yet midir?... lu'nun ''Ka.fa tamircisi" piyesi vardır. Uzakşarktn ve Sibırya -1 
ye, h m de çal. ı:a hı c- istihsal mıtakalanna ton kadar tahmin oynanmış ve öğleden sonra da da karakış günleri -bastırmak u_ k rtulc1b ldi. Bilük s son b r 

ı inde bu kara \ e denız p 
dLr b r tem ttu temin e-debı- • * sı·par·ıc:ler başladı d · ı · zeredir. Bir ay sonra bumda ge 

cd 
' ö -1 .. . . ltıl ı y e 1 1 y o r gençler arasında tertip edilen lt.: ek bir vaz:} tt r er. g e guıne.'}lnm p:ı.rı arı - niş harekata imk" n bulunıımaz. 

I B k Z "1 ı tmd · ·vd ı k ı satranç müsabakasına devam e. ) rtor ır ır, o ye e- a ın gu yı çınara- Ticaret Vekaletince zeytinya._ İzmirden bildiriliyor - &. _ dilmiştir. Halbuki boyle hır lıarbc çok _ 
.n ı <lc.>n, manmn:l:ıra nn öbek obek gölgt>led1 ı terte ~ --1.... kon • fi bun v.e zeytinyagı· fiv tıannm tan karar vermic olm"'"'l ı· zım 

h , dcrill hır im n ve mnsum mız ıç bahçede· üstlen b :m gına ve ıs<U.1:.ma an azaım - serbest bırakılması ~ h _ Şirincillği Franco, ikinciliği gelen Japonya i~ın pek kıymet_ 
tcrtemız ıhtiya.r n n ' h ya- ı yatm kaldırılacağını yazmıştık. mir piyasasındn. bir tercddilt Ahmet Tevfik, üçünclllüğü De_ li zamanlar geçmiştir. 
tının on yıllnr nı y, ayan Bundan evvel, tüccar 1Btı:tn _ baş göstermiştir. Tüccar elinde mir Sayman kazanmışlardır. Japon ve Sovyet münasebet _ 
beıı b lriık ihtiynrıar Y vas bul piyasasını düşuk bulduğun_ bulunan maıım sntmak istemi _ Ozum _ incir piyasası ıerini gözönuu.e alalım: Japon _ 
.adTınıltlar bird ı. ŞI) rlar.d da.n zeytinyağı e sabun getir _ yor.. ya üçlü pakt devletidir yani 

• a ı uzun miyordu. Fiyatların serbest bı_ Ege bölgesi zeytin reko yakmda 'açılacak Sovyetlcrin düsmaulnn tarufm 
ömürlennin unu be ryen .24-30 ton kadardır. Yeni mah dadır. Bütün davasını Sovyet _ 
~ı t,a t iZ fak t şimdı. e, ;:~ rakılması üzerine şehrimizdeki sul piyasaya çıkınca fiyatlnrm tzmirden bildiriliyor - o_ lerle mıiltefiklerınin mar~lubı • 

tüccar ve komisyoncular Edre_ 20-25 kuruş dlışeceği tahmin zilin ve incir piyasMJnın 22 Ey_ yetine bağlamı tır. Sov\:etlerin 
lard:ı scf 1 ve yo'ksul mit, Ayvalık ve hn.valisine kili edilmektedir. lfilde açılacağı mnnedihnektc • bir an evvel yıkılmnsıni ıstcr 

surünen d b r k çm ka.t- li~i miktarda yağ ·parişinde dir. Piyasnda (13,000) çuval ye ve mulıakkak ki böyle bir yıkı_ 
mak aizın l ·.., e. Hem de bulunmuşlardır. • ............... ni mahsul üzüm ve 1000 çuval lış için müttefiklerine e. I 
bır d }a nınl2 us olmak üze- ılgar·stan iden kadar mcir vardır. tinden gelen yardımı ta • 
re bir ·r o hediye et Müstahsil yağın çıplak kilo _ ahlflit etmiştir. Şimdiye ka. 
mek, (35~ lira b varlıklı hem sunu yerinde 125 kuruşa ver - heyet döndü Bu devre Şehir meclisi dar hiç bir harekete giri emiş 
şehrilere hl de gelmiye- mektedir. Buraya kadar yol ise bunun sebebi Sovyetlere veı· 
:!ınJlıku~~ı es·rge- :masrafı ise, 20-25 ~tut_ M=::: ~eti~ azası faz( k di~ söz olmasa gerektir. Bu _ 

1 

B'r mma.nlıı.r hayrat Qe.,'IDle- maktadır. Bu yıl fiyatların şim_ mize dönmüştür. Ekmek dağıtma işinde, lstan~ nun sebebi olsa olsa girisecek 

Bal 
................. 

1 
ler yaptıran. imaretler kur- diki fiyattan aşa.ğ:ı düşmiyece _ Öğrendiğimize göre, ~ bul nüfusunun 130 bin kadar ~~:i~~~z ay~~~~n~· f~~ : ı 

ka ı'l<ı" duran, öksüz kı:tlnr gelin eden gıy· v.e 140 kuru.,.... ...... daha u,..., 07.. nnlaşmn neticesinde Bulgnris _ arttığı tesbit edilmiştir. Bun _ hattan fütuhata koştu. Fal.at avma ÇI n hnvır sahipleri ncrdesı.niz? Da- sı..__. ~ ta.n.:ıı~- .,~,,rlmim kUlliuo+ı: mik d dol Şeh. Meclis' . bu 
.J bek iyi yağ bulunamıyaçağı anlaşıl_ uun S"'ll , ... ~ an ayı, ır mın ne Pasifikten miitteff1deri sö 

gencin başma gelenler ~}!~eze siz;n himmetin izi . tanp mangal kömiirU ghlecek - devresinde iıza adedi fazla ola küp atabildi; ne d beş yıldı; 

B"~d~k·~rtf~~~- ---------~--m~~-~~=·~~~~·~~---ti-~9·-~~~~-----~c~~--·--~~---~-~~-ş-1au~a~~~~-~~·n~~b2cl_i_ın_n=d~a~n 
Dl d nız . ke esi civarında Va. r rı 

ı bir sandalı kiralıyarak Hepın in bcllerındeki kement_ 
b tık avın çıkan AnkarapaUıs ler arkad lnrmın elleri~i b~-
sahibi Hıkmet ve Fant~an sa _ lannyn yaramış ve yirmı dakı_ ~ 
t:. · ıldıktun sonra her na.. ka ıçinda hepsi &ilfilılarından _ 
sıl sandal devrilmi ve iceri _ tecrit edilnuş, sımsık! bnğl~- ~~~--
sınde bulunanlar denize dökül _ mıştı. Rahmi bu baglan bır _ 
m lerd.r. Kazazedeler &.ar _ rer birer tetkik ediyor, Hintli. 
d:ın yeti enler tarafmd n kur _ ye daha sıkı bağlamasını işa -
taı im r. ret ediyordu. 
---~ Rahmı büilln Hindlilerin bağ 

lannı bir r bll'6r yokladıktan 
Bir sarhoş bir aya 1 sonra oıılan bnğhyan Hindlinin 

mahl{.ı.m oldu ellerini de gene elındeki silahın 
u tetdidi altında bizzat bağladı. 

·s.rk cide Urfa kebapçısı Ha_ Avluda b r )~.Tuı kama~ sal _ 
lil evvelki gece ıki arlmdaşile dırma ve k mend toplanmıştı. 
bir hayli içtikten sonra sokağa Rahmi artan bu ltemcrıdler v.e 
çıl ı dır. Halil bu sırada. ö_ iplerle bUtün irleri ikişer iki_ 
tcdcnbcri nralan açık olan müs şer boyunlarından birbirlerine 
kıtı:ıt b ·~/ N riye :rastlaını§ ve ba.ğl eh. Bu §erait altında esir. 
ara nnda hararetli bir ağız lenn kaQIDam mümkün-olamaz_ 

mütereddit olanları uynndırı _ 
yor ve aksılik edenin dakika _ 
sında yere serilecegjııi haber ve 
riyordu. 

Böylece Tabun Nebabının cii 
riim ortakları o saltin ille par _ 
lak gece, daha pek nz zaman 
evvcl kendilerini dünynnın en 
mes'ud adamları farmderken 
karanlık hir ikibete doğru yiL 
rUyUp gittiler. 

XXlll 

TABUN NEBAB!'NIN 
ES1RLERl 

ka't' b mıştır. Halil bir - dı. Kaçmuğa kalkl rlar.sa ipler 
denb re hıddetlenerek bıçağına ken ler ni boğabılirdi. Zaten Hakikatte Ferhad baygın de.. 
sarılmışsa da n.rkadaşlan tara - elleri arkaların bağlı olduğu ğildi. Yüzllnii örten ört.Uniln al_ 
fından m dilmiştir. Suçlu H::ı. için koı; al ı da kab11 değildi. bnda pek az .zaman kendinden 
lıl dünkü clııruşmnda bir ay iki Cemş:it an işlerin yo _ geçer gibi olmuş, sonr.a derhal 
gtin hapse nıahkUm olm.u tur. ı hında gJtt.iğini görunee siliihını kendine gelmiş, kendini kurtar. 

---->m• yerine koydu ve: :mıştı. 

Dll·şerek yaralandı - Hnydi · dedi. Şimdi yola. Ferhad bu mayfuı tesirini bir 
tki kardeŞm tehdidi albnda kere daha tatmış olduğu için ay 

Şı lıdc Hacımansur sokağın _ Hindliler n,ğır ağır taş merdi _ ni nkibete uğramamak üzere 
d 66 numarada :Muhterem is _ venlcri çıktılar. hemen tertibat almıştı. Ağzına. 
minde.birinin inşaatında çalı - Cemşit tüfeğini kardeşine ve baygınlatıcı mayie sokulmuş blı' 
&an amele Kazım dün saçağa rerek bu tnkım.ın önUnde ytirli_ bezle kapatmaya memur Hindli 
kiremid tnsırken açak birden_ m.eğe başladı. · ise eıı ar_ yanına yaklaştlğı zaman hemen 
bir · kmu tür. ı kada gidiyordu. teslim olur gibi görünmüş, yü _ 

Bu o me netices!nde düşen Bu garip kervan bu halde ha_ zil bir örtii ile kapanınca bir baş 
Kazım· m ıhtelif yerl<'ri den a rabelcrin iJ.µnden çıktı, müın _ hareketile bu bezi bertaraf et -
ğırca yr rnlnnmış ve tedavi edil kün olduğu kadaT slir'atle Hay miş ve bu sırada nefesini tuta -
m k ı ç Şi Ji hastnhanesineı darfı.bad yolUH.u tuttu. Arkadan rak teneffüs etmemişti. Bez yan 
k ı ıı ılmıstır. , bazı tekme. ve dipçik darbesi tara.fa kayınca kısa bir nefes -

ten sonra boyun ve kulaklarm 
yardımile kokulu bezi tii ense _ 
sine kadar at:mağa muvaffak ol 
du ve ondan sonra sanki b:ıyıl_ 
mış gifü dimdik kes.ldi. Bütün 
hareketlerini kesti. Derin bir ö. 
lüm uykusunda imiş gıbi görü_ 
nüyordu. 

H1lbuki örtilpün altında 
şeyi ~itiyor, etrafında cereyan 
eden vak'alan ferkbdiyordu. 

Otomobil uzun bir müddet 
hızla yurüdü. Bu ırada Ferhad 
yanındnkilere, baygın olduğu 
7Jmnını vermek için yatınıdığı 
yerden kaydı ve hakikaten ba.. 
yılmış olan Melika 7,avallısı 
manasile bayıltrcı mayiin tesiri 
altında idi. 

Fakir iki esmn arasında 
bir kefım,e söylüyor, ne bir ha._ 
rekette bulunuyordu. Örtünün 
bir aralığından Feı d Fakirin 
kendisine bPJrnıaöğmı gördü. 
Ayakları serbestti. Yalnız elle_ 
ri ağlı idi. Eğe · ellerini de kur 
tarabilecek olursa demek ki 
kendisini müdafaa edebilecek _ 
ti. Birden Fakirin belindeki si _ 
laha atılacak, bir hamlede bu 
silihı ele geçirince bir darbede 
Fakiri hareketsiz bırakacak, 
önde biri clireksiyonln meşgul 
olan iki düşmana arkadan ııa . 
kını olacn:ktı. Planı k· r u fakat 

tatbiki kolay değildi. Fakinn 
belindeki silfilu almak, göz açıp 
kapa,yacak kadar bir zamanda 
ve daha öndekilerin farkında 
olmadan Fakiri bertaraf etmek 
sonrn onlara dönmek güç de _ 
.ğildi. Fakat ellerini namı kur 
taracaktı? -

Ferhad, ellerini iplerden kur 
tarmak için çok Çalıştı. Çok sı_ 
kı bağlanmı§tı. Hem sıkı, hem 
mahirane bir .bağdı. Kabil de _ 
ğil, çözemiyordu. Diğer tar f _ 
tan. bu bağı çözmek dahn do<Y. 
rusu gevşetmek için harekette 
bulunmak da münıkünsüzdü, O 
zaman Fakirin dikkatini uyan_ 
dıimış olurdu. Nevmid oldu. 
Vazgeçti; hadiselerin cereyanı_ 
na tabi olmnğa karar verdi. 

Yiiztiııdelti örtünün aralığın _ 
dan Fakire baktı. Ii1aldr de ses_ 
siz, hareketsiz, bir taş gibi Ne_ 
baba ve Maksvel'e bakıyordu. 

Galiba otomobilin hareketini 
ve volunu takip -ediyordu. Bu fe 
ci da bile Ferhad Fakirin ka_ 
rışık yüzünil, hayretini, lfıkny .: 
disini, oezbesini tetkik ederek 
gülmekten kendini alamadı !.. 

Ah, bu garip ve esrarlı Hin_ 
clistan ..• İşte şu sahne bile bu _ 
lundukları memleketin emsal _ 
siz hususiyet·n" bir dclil değil 
mivdi ? .• Ferh ıd, yani Sükfın 

dem Mahalli Senk Hazretleri 
otomobJ e bu unuyor, f \ t n 
sıl? Bir Fakinn yanında idı, , 
diğer yanında bir prenses bu 
lunduğu, bu prenses bir ilaç ,ı 
bayıltılmış olduğu htı.lde ve bir 
Nebab tara ından sevk ve ida 
re edilen otomobıl ıle gıdiyor. 
Hem de elleri bağlı olarak .. 

Haşim ve kumpanyası sirki 
nin sabık canbuzı bu hali epey_ 
ce komik bulmuştu!. K eli keu 
dine va.ziyrtin kom ·k olduğu ka 
dnr dram tik olduğuna da bük 
ll}etti. ~imdiye kadar dil lüğü 
vazıyetlerm en müth"si bu idi. 
Nasıl çıkacaktı bu vaziyetten? 

Genç oldugu halde canbazha 
nenın verdi;;;i cur'et n~ tehlıke 
den yılmamak hassaları onu ge
ne korkuya düşmekten, yılma 
tan alıkoyuyordu. 

Bir k e u yanındakı Paki 
ona bli.külmez, kırılmaZ,ı yıkıl 
ma.z bır .kuvvet s hibı gıbi gö _ 
rünmemeğe başlamıştı. Harn _ 
beleı· i inde kendisini tesiri al 
tına a!ma.k tccriibesini çüı ü • 
Fcı hnd olmuı)tu. Demek ki bıı 
herifin oyunları göz boyn.cılı 
önlenemez bir ey değildi. On 
dan korkmu}ordu. Cr0lkQna h, 
rabel inde Fa.kirin m ·feti çU 
rü v c km.ıştı. Tabun N ..., .... ..,,.'°'" .... ', 
g ı · ce bu h '"İf k in 
f k edeb · rdi. Faka 
F r d o u da C<' ,. 
dine itımad ed 
ğa hazırdı. Bekl 

lermd gerilemeğe bı e b 
vustrı:Jyanın yanı b 

· g 1 ettigı mühım ü.sl ri A 
rikalılara kaptırdı. Sa.low 
dalarına Amerikalılar çık ıl r 
ve .JRpon deniz _ hava kuvv 
lcri bır iki defa burada ~ ' 
ları taarruzlarda muvaffak ol 
madılar. Bır. aydanben • o • 
mon adalan mtıttcfiklenn ehı · 
d~dır. Eğer o sularda den z ve 
hava hf1kimıyet.i .Japonlann e -
lınde olsaydı Saloınon ad arı. 
nı Amerikalılar takviy 
me.zler ve buradan çek· m e 
mec.bur olurlardı. Demek kı I 
sifik'in ccnuı> su.."ııruıda J 
ların sözü germez olmu tuı 

Çine elince btr müdd tt 
Çnnkltyşek ordtiıarı iter· J • · 
lerini iliın ediyorlardı. Bunu b 
Japon malmnn ihtiyari ri<' t. 
şeklinde :itiraf etmef!c me!.'b " 
oldu. Gayet mühim sahaları Jıı 
ponlnr m:ıhza cephelerini da 
raltm.ak, kuvvetlenni topl k 
ıçin terk tmişler. Bütün bunla 
ra bir de Almanların hfilii So 
yet ordularını ezememeı rint 
lave etmeli. 

Hfüfısa Uzahru;.r b 
imparatorluğundan karan 
ber1er gelmcğe ba !arken So 
yet Rusya ile harbe uıtusm 
nı beklememek lAzımdır. ,. 
bund n dolayı Uzakşa.rktn yı" ~ 
b•r lıarbin baslaması mev mmı 
(J"cçmi~ -biraz daha iht 'ı 
konu alım- gecmek uzert> bu 
lunmu addederiz. 
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ı~ Mısırda keşif 

hareketi oldu 
PASİFİK' E 

' 
r - Baıı tarafı 1 incide -

yle den:Jme::::tedir: 

1 Eskiden sinemanın se.<;/isi değil, t!lessizi lıi/e henüz ı 
taammiim etmemiş oldıığu için çocu.kların eğle11ce
sn; kukla, karagöz, meddalı teşkil eder, bügiikler 1 ı 

de ortaoyunlarına ve tiyatrolara giderlerdi 

Muhtelif yurüyü' kollarnnız n. 
dnmn ıçindc yeni tcrnkkıler kay_ 
ddmct.e de\ am etm.lslerdir. 
Ş mulde cenup i ~kametinde 

sa p sahılleıi tnk b n ilcrlevcn 
kıt' ı-rımız dün şchrın Giffialln_ 
de hafif bir muka\ cmcti yendik_ 
ten sonra Anbaja'yı işgal ctm _ 
h dır. Şımdıye kadar iki tam! 
h ç bır kayıp kaydctmemış1a", 

len biz muharrirler bile (Yıl _ 
dız) kelimesini yazamazdık. Be 

' ş"kta,ta bir Ramazan arifesin_ 
de bakkala: 

- Yüz dirhem yıldız şehri _ 
yesi ver! 

Diyen müşteriden birının o 
akşam ..sürgilne yollandığı meş_ 
hurc1ur. 

Bunun dolıa meşhuru var: 
Mülga maarif nezar~tindeki tef 
tiş ve muayene azasından birı 

bir hesap kitabındakı zaid ( .f- ) 
işaretini, şeklen yıldıza benzi _ 
yor, diye çianif:ti. Hele: 

- Yıldız uçtu, yıldız düştü. 

demek büyük bir tehlike altın_ 
da kalmaktı. 

Kara.gözcüden, orta oyunun _ 
dan, meddahtan bu kadar bahis 
kafi. Biraz da Karagöz ve orta 
o}runu fasıllarından, meddah hi 
kayelerinden dem vurmak la _ 
zım geliyor ki bunu da bundan 
sonraki sohhctlere bırakıyo _ 

TiRYAKi 

aşv 

Cenupta Ambozıtra'yn gıden 

~ol uzunlut:undo yapılan h re _ 
ketler de muvaffnklyeUc devmn 
etm~ktc lir. 

lnglllz Kuvvetleri Adanı" 

Merkez ne yllruyor 
Lo"ldra 13 (A.A.) - Mada _ 

g .. r d-sında tn Uz kuvvet _ 
Tamırive 

V şlnin Tebl fji 

Vı 13 (A,A.) - Mndaga kar 
hıırekatı hnkkındo neşrcd len 
b r tebl je yle denilmekte _ 
d r: 

MaJUP .ı bblgesıııde kııyda de_ 
'<'r b r de •ı klik olmamı~trr. 

B tsıb ka nchrinı bır kaç 1n liz 
Uıııkı ge mc•..,f.' muvaffak olmuş 

ı <' de bu tanklar Mııe\• tanava 
bölge: ndekı hafı( ıst.hkamlarla 

k..ırşılaşm ıdrdır. Frruısız: k t a_ 
rı AmJnrıı'yı tnhl ye ctmı lt-r \ c 
da lrrda mildnfun tertibatı almış 
lıırtbr 

Lavaı Amer ka lıgüderllo 

GörüıtU 

\ ı 13 (A.A.) - Başvekil '.Uı_ 

vaı dim. Amerlktının V deki 
tşgud~n M. Tuck Llt- Almımyn _ 
nın VıŞı konsolosunu knbul et _ 
mı<ıtır. 

c 
- Baı tarafı 1 incide - ~ Veli Efendi koşu yerınde yapıl 

Melih, İbrahim, Halit. 1 dı. 
Galatasaray - 5 D. Paşa - O Haf~ içinde yağan sürekli 
Fenerb;iliçe stadında ikinci y?,ğmurh.rdan sonra koşu pisti 

'kar~ hışma Gala.tasarayla bu çnnur ve su içinde kalmıştı. 
SC."lıe b"r,nci kümeye geçen Buna ragmen yarışlar çok he-
Davutpa.şa arasında yapıldı. .} eoo.nlı ve mU!lltaza.m oldu. 

Sarı kırmızı tıakim sa®y:ı Koşuların netlceleri: 
şu şekilde çiktı: Birinci ko u: Üç ya ındaki 

Salın; Faruk. Salim; Musa, s f kan arap ~kek ve d'şi tıay 
Enver, Kemal; Bilan t, Arif, !ar arasında kli. 1 O mcb·ede 
Cemil, Muzaffer, Gazanfer. yapılan bu ko uya ile at girdi 

Gai"t.asarayın ~ı.yıf rakıbı ve netioodc 1 - Dabı~ 2 -
lc:irşı ında esasli bir iistünliık Rınt, 3 - C n oldular. 
temin ederek açık farkli b r ga Kru un ganyanı 125 kuru . 
ı bryet clde e<t.ceğı beklenıyor- 'erdi 1 
du. Fakat sarı kırmızilılar mn- 11,i. ci koşu: İki ycı.:: ndaki 
qın her ikı devresınde de çok ve k elan 400 lirayı gcç.mi-
sünük br oyun çıkardılar. Haf- ) saf kmı 1ngi.Lz er ek ve 
tayımın orta.ları."ın dogru Ce- d ta\'l n arasında. 1200 met

- nı lln uznktun .snvurdu~'ll şiltle re iızerinde yapıldı. 
ilk sayılannı kaza11dılar. Çeık heyecanlı bir mücndel.ı 

Fak t bu suretle Sırp kardeş 
lerine karşı Bulgarlara gördü _ 
rülmek is .mileıı rnzıfe pek a _ 
ğırdır. Manevi mes'uliyeti pek 
bil)üktür. 

Mar ::ıal Pcten'ın korkak ha_ 
reketi ile General Mihailoviç'in 
c ur m'ıd faası mukayese cdi. 
lecck olur Sırpları takdir e _ 
d rken Fr.a.nsızlaı a acımamak 
cld n t: elmiyor. 

Sıyas· vukuatın bu icmalini 
bitirmeden evvel komşumuz za. 
vatlı Yuuanistarun baıjına ge • 
lenlerdcn burada bir daha bah_ 
setmek ıcap ediyor. 

Vakia mağlup olmak galip 
olnıak gibi tabii bir haldir. Fa. 
kat mağlup oldu diye 'kahra _ 
mnn Yunanistanın açlıktan ve 
hastalıktan mahvolmasını gör • 
mek .,...ek acı bir mecburiyettir. 
Bu komşu milletin dost halkı 
bugün galiplerinin gözil önün _ 
de maddi ve manevi bin bir tii:r 
lU felaket içinde can çekişiyor 
BUtiln insanlaı ın Yunnnistanın 
hakiki ve korkunç elemlerine 
yardım etmelerini istemek he _ 
pimiziR borcu değl anidir? 

Suphi Nuri iLERi 

ul Bel 
Beledtye mübaYQayı ya ofis 

kana.liyl veya mwnlcketin 
muhtelif yeı lcrin,e heyetler güıı 
dermek suretile yapacaktır. 

Bu ~.rarna.me ile belediyeler 
miihim stoklar yapacak ve buğ 
day, arpa, mısır, ç.lVdar ve 
bakla satm alabileceklerdir. 

Toprak mahımUeri ofisine 
bUyük şehirlexde ekmek fubri
ldiları açmnlt ve işletmek sa
~ v-01"'..lmiatir. 

Ofis, bu hususta lftzun gelen 
tıatk5Jaa.ta 4iBş1amıştır.. 

Ba-az onra y .. ne Cemil pen- e s m ren bu şu şu neti -
altıdan ta.kımının ıl ncı goltl - cey verdi: 1 - Vardin, 2 -
nü a.ttf. Pınar, 3 - İz. Koş'!lllun gı.ın -

Devre 2 • O Galatasarayın üs yanı 160, 160, p clcri de 350, 
tünl"ğü ile bitti. lkıncı devrede 610 kuruş verdı. l 
s'hl'ı kırmızılı takım ,çok gay- 1k i bahis (4450) kunı ka-
ret etmemis olmasına rağmen 7.ruldırdı. • 
randımanlı bir oyun çıhı.rnnın.- Üçüncü k şµ: Dört ve daha 
dı. Gazanferin ayagilc üçiıncu, yu .arı yaştaki saf kan nrap at 
Hikmetin arka arkaya yaptığı v kısraklarıillll 35 metred.., 
sayılarla dördüncü ve be! · ci y ptıg bu koşu, hem çok zor 
sayılarına kavuşarak sahadan ve hem de çok müca.d clı oldu. 
5 - O gıalip çıktı. Net'cede: l - & v: 2 - Tu-

1st. Spor - O, Beykoz - O na, 3 - Tomurcuk old lar. 
Fenerba11çe stadında son kar l{o nun '"' y n 220, 220 

~cmn 1st. sporla Beykoz ara- plaseleri 180. 350 kuruş verdi 
&ınch yapıldı. !kili b:ı.his 1650 kuruş, il-inci 

Her iki takım da bütiin guy ve tiçi.ıncü koşular üzerındcki 
retlı:ı ine rağmen sayı yapma -ı çıfte bah:s de ( 400) kuruş ~r 
imkaruıu elde cdem'!diler. Ve di. 
sahadan O - O berabere ayrıl- Dördüncü koşu: Üç ve daha 
dılar. yukarı yastaki yerli saf kan 

ŞfTef Sfaıilinda: / Ingillz ıat ~'C kısraklarının 24001 
Vefa - 2, l\\:lsunpaı • l metrede y~tıgı k~ uyn d rt ~t 
ş_cref stadının son karşılaş- gu'di ve neticede: 1 - Karabı

Imilı Vefa ile Kasimpaşa ara- her, 2 - On.vı:ilnciro, . - Dc
smdn yapıldı. Maçm ilk devıe met oldular. 
si O - O berabere bitti. Koşunun ganyanı (370) h"U -

!kinci devrede Vefanın hız · ruş verdi. İkili bahis (1025) 
l:.i?ld:ıği, sağli sollu yaptiği ~ kuruş kazandırdı. 
Jnnb.rda rakip kn.leyı zorladığı Besinci koşu: Üç vıe daha 
görülüyordu. l'Ukarı yaştaki ycrlı yarım kan 

Haydar ve Şükrünün yaptık lngiliz at ve kısrn.kla.nn · 1 giı · 
la.rı sayılarla O - 2 galip vazi diği, bu koşunun mesafesi 2400 
yete girdiler. Oyunun sorrhrJ · metreydi. 
na doğru Şeref Kasi;nıpasanııı Koşuya döı1. at girdi ve ne
yegline golünü attı ve .maç bu t'cede: ı - Alceylan, 2 - Tir
~de 2 - 1 Vefanın Jehıne yaki, 3 - Acar gdd let. Ko~-
bürt.i. nun ganyıanı 120, kurus .. ve::ıı. 

Fenerbahçe konnresi ~ili balı~ 1.70 kuruş, .do~dun-::s cu ve beş.mcı koşular Uurınde-
Fenerbahçelilcr dün lokalle- ki çifte bahis de {510) kuruş 

rinde f evkalil.de bir toplantı k&ZUndudı 
ya~ışl~, idare he~tinin ~!ı DUnldi koşulardan sonra ~ -
f>Cllelik Jcrtmtını t.etk.ik ve mµ - 'bul at yarışları sona erdi. 
na.kaşa ettikten sonra ~ni i · 27 eylfildc Ankar.ada so b3.har 
~e h:yetinin intihn.bıne. geç· -at ye:nş!.arınn. b ıanacakhr. 
mışlerdir. .:.·.:.:....:::..._.:_ ___ ..;..... ____ _ 

ın!~y:~:=~- . üd fa tahvilleri, 
limiz Şükrü ~ğlunun inti- j 
habı tezahüre.& ,~ ohnuş - Bnı tarafı 1 incide -
ve diğer azalrkla.ra da H Cl vüzde 7 36 i bula.ccl\tlr. lkrn. 
Bckiı Ali Muhit.tin, Muvaffak İ:UY~ 'tıili~erin de•hak' i ;.~; 
Mcnemencioğlu lsın:rll Bukkı zı yüzde 5 ı g :mekte ve l uz
Alacttin, ~Tekil ve nr: de 5,263 il bulm~· 
Nurettin getir.üıniştir. Uşak şeker fa.brıkasının 

At yarı,ıarmm son haftası ilk 942 verimi 
İs bul at meraklılarının i- U§nk 13 (A..A..) - Uşak şe.. 

ki buçuk aydanberi heyecanla ker fabrikaları 1942 kamp:w.ya_ 
t:ı.ıdp c;tt;ikleri at vnrışlarının sına başlamıştır. Bu yılın ilk 
eon haftası dün fevkalô.de blı kesme ve toz §Ckerlotj 12 EylCıl 
kakd>a.lıian h3.Zlr bulundugu ' saat 8 ae altnmıstv. 

.buriyeti 
---0'---

Kc m ve eı kek buton 
Fransızlar hizmete 

alınabilecek 
Vlşi 13 {A.A.) - Resmi ga_ 

zetede cıkan bir kanun ile mil_ 
letin mrnf ati bakımından hü _ 
kiune in elzem saydJi:rı i§leriıı 
başarılmasını kolaylaştırmak L 
çin i çi kaydı ve kullanılması 
bir nizama bağlanmnktadır. 

Bu yeni kanuna göre, 18 den 
50 yaşına k dar bütün Fransız_ 
larh 21 den 35 ya ına kadar 
bütün evlenmemiş kadınlar bu 
işler için hizmete alınabilecek _ 
Ierdir. • 
~-

Bulgar 
Parlum nfosunda 
Ekseriyet partisinin 
toplantısında nazırlar 

söz aldılar 
Sofya 13 (A.A.) - Parla • 

mento ekseriyetinin toplantıla_ 
rı sona ermiştir. 9 saat deva 
etmiş olan son celsede 5 nazır 
söz almışlardır. 

Bahriye nazırı memleketin 
her tarafında sükun htiküm slir 
mckte olduğunu ve yahudi me _ 
selesinin yeni kanun mucibince 
tamamile halledileceğinı söyle _ 
miştir. 

Harbiye Nazırın n .S6::leri 
Sofya 13 (A.A.) - Parla _ 

mento ekseriyeti toplantıları _ 
nın son celsesinde beyanatta 
bulunan harbiye nazın, Bulgar 
müs IU.lı kuvvctlerının tallın ve 
tech'zat bakımından mükemmel 
olduklarını ve korkmadan her 
ihtimale karsı koyo.cak bir hal_ 
de bulıındukl rını soylemiş ıve 
şidd le nlkı l nmıştır. 

RUSYA'DA 
- e il tarafı 1 incide -

krcür. 

Geri Alınan Tepeler • 

Moskovıı ıs (A.A.) - Moskova 

1 gilizler Tohruku, 
Ameri alılar 

Giridi bombal dı 
Roma 13 (A.A..) - İtalyan 

orduları umumi karargfı.lıının 
839 numaralı tebliği: 

Mısır cephesinde normal ke_ 
§Ü faaliyeti olmuştur: 

füwa ~erimiz Mikabba 
üzerinde gece bombardıman _ 
lan yapmıRlardır. 
Düşman uçakları Ragusa do_ 

l.nylannda köy evlerini §iddet _ 
le mitralyöz ate.şiue tutmuşlar_ 
sa da hasar yoktur. 

Tobruk 110 Girid bombalanch 
Londra 13 (A.A.) - !ngilız 

hava kuvvetlerine mensup u _ 
çak1ar dün yeniden Tobruk li _ 
manına taa1Tuz etmişlerdir. 

Yangınlar çıkarılmıştır. 

Ayni gün, Amerikan bomba 
. uçakları da Sudn. körfez.inde 
Mıhver gemilerine ta:ırnız et _ 
mislerdlr. 
Kahıre 13 (A.A.) - Orta • 

şark İngiliz kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinin pazar günü neş _ 
rettikfori müşterek tebliğ: 

1111..2 Eyliıl gecesi devriye 
kollanmız faaliyeti devam et _ 
mifrtir. 

Cenup kesiminde dün kara 
harekatı olarak yalnız top ate_ 
şinin teatisı olmuştur. 

----"""'"""'-
Almanlar Liik

semburgu 
tazyiki 

- Baı tarafı 1 ınclde -

Dükalıkta grev ilfuuna sebep 
olduğundan- haberdar edilmiş _ 
tir. 

M. Hul1 şunları ilave etmiş _ 
tir: 

"Bitlerin LUksemburg genç _ 
!erine karşı tatbik ettiğı csnret 
muamelesi ne olursa. olsun, A 
merika milleti, Lüksemburg 
gençlerinın dnima memleket _ 
}erinin istiklali için mücadele 
eden hür insanların cesaretilc 
hareket edeceklerinden e.'Ylın bu 
lunmaktadır." 

Vi1ki Bağdatta 
- Ba~ tarafı 1 incide -

saraya gitmiş ve s nra kral 
Faysal'ın kabrine bir çelenk 
koymuştup. Bu akşam Irak 
Kral Na hı M. Wı kıe şerefme 
sarayda b r ziyafet vermiştir. 

- Ba;ı tarafı 1 lnt•dc -
M ut'tcfik Karargahına Göre 

Londra 13 (A.A.) - Genem] ~ 
Arthur kornrg hından bildirllıyor: 

Müt<..cfık uı;akLlr Bwuı'dak.i düş 4{ 

nıan üssüne 4 şidd Ui h;n akını y. 

mı.şlıırdır. Burası, Port Mo~b 

yap.ılmal..-ta olan Japon ilerle 

)'işine üs vaz.ıfcsiru ı;5rmektcdir. Ha( 
va al:ınma 20 ton bom attlmı:tırJ 
Çıkarılan y:mgmbr O kilome 

ötc:daı gorülmckte ıdi. 

.lıpon H;ıva Hucumlım 

Vaşinı:ton 13 (A.A.) - Bııh~ 

nazırJığının hlldirdığ.in{' gorc, Jn • 

ponlar cenup Pasıf e AmerıK. 

kuvveUcnnı Gu dalcanal ve Tulagı_ 

den çık.nrmak içın bu k gayre er 

sarfctmişlerdır. Bu kesunci düşm 

hava hucum arı dM:;ım eylemekte " 

dır, 
/ 

En ,flddetll Hucum 

Belbunı 13 (A.A.) - Muttdik u 

muıul karargahınd..ın t b g edılm • 

tir: 

Buna'ya ynpılıın h:ı hucu ~ ye 

ni Gınc çevrcs nde n.d ye k 

yupılnn hucumlıırın en ddctl 

ınustur. Gun do&,; ken lıyan 

kın ıki r, 

Amerikan Tebliği 

Va 

Neznrctının Cum rt ı 

retti.i:i tcbl ğ 

Cenup Pasıfık. 

1-~ 

\c Gu ıd 1 

T l !l 

nan Amerı 

rınden 1;1 

gayretı 

2 - Bu ce~red 

kaışı d ı n h 

etnıckto.'.'d r. 

3 - Gcceleyın d 

misleM ı, 
. 4 

ıkıı ed 1 tır. 

5 - Am nknn 

A.«: ı 

e 

İst!anbul elli dbrdurı u .ı >
kul müdw-ü Zühtu ı.; n u Vt .ı.t 
ctmişt r. 

CenUY..csi 14.9.lt 2 
günii snat 12,30 <l ı 
taşı Dol p cudd ı ı 1 mar 
Kfunil B y ap ~rtımnnı d n 
dınlarak ce.na?.e nam zı 
cam'inde 'kılmclıkta.n 
h.tliğe dcfned lcoclrtır. 

I• · ~ t-ocnld l 

Irak gazeteleri baş yazıları _ 
nı M. Wilkıe'nin bu ziyaretine 
tnhcis eonekte ve kendisine hoş 
geldmiz demektedir. ar.ı;;z:mın:ım1~11:m~~~sz:~:::a 

Yarın akşam 11 t b r ı 

SÜMER İ 'EMASI 
Mcvsimın Fcvkaliide gfiltinçlu ilk fıl nf 

başhyor. Ik Roll rdt': 

JOE BRO N ve ARY CARLISLE' 
radyosun gore, Sovyet Bırlıklcrı 
bır knç gün suren ç mıillırdım Soıısu.z kRhkab::ılar ..• Emsalsız b r n e. .. Su nzler._ 

sonra Terek nchrı ceph nd !bir • -.-ıım•.ıttmm Ycrlerinızi e\-vcldrn aldınnıı: 
çok tratcıık ehemmiyetı han tepe_===================--:=::....:::.::.._ 
len gen cılm\ rdır. 

Şiddetli b r Al an muka\emet _ 
n r g en Rus kuvveUerı das geçi_, 
d d geç'?D <' muı;;ıffak olmu _ 
l rdır. 

Ruı Donanmasının Yardımı 

yanyaruı çm-pışın ı·tndnl:ır. . 
Fin C~phcs nde 

Moskova 13 (A.A.) - Moskova 1 
radyosuna göre F n ceph nd Illl!;I 
ltUV\ elleri fcvknl de Uı k e<Llm 
milhim bir mukn'\:ccet no ~ı ge 
r1 nlnıı.trdır 

istanbul Daf terdarlığından 

lstanlıııl Def ferda rlığından 
luh n en 

Bedel !cnun \.ı 

oka_ 
1G528 

12~96 930 
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Oksürük ve Bronşit 

TUR AL 
---------

lstanbııl Sılıhi Müesseseler Artırma 
ve· Ellsillme Komisyonundan .. 

llaydnrp:ı.şa .Nümunc Hastahunesinin 52 kıılcm ecza:vi tıbbiyesı nçık ek_ 
siltmcye konulmustur. 

1 - Eksiltme 16/9/942 Çarş::ımba gunü saat 16 dt> Cnğaloğlundn Sıh 
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında toplanan Komisyonda yapı~ 
ı::ıcııktır. 

2 - Muhammen :fiyat 52 kalem ec:uı~ tıbbiye için 1363 lıra 25 
kuruştur. 

3 - Muvakkat t~ıninatı 102 lira 25 kuruştur. 
4 - lstcltlller .şartnamesini hergün Komisyonda görebilirler. 
5 - istekliler 1942 yılı Ticaret Od8Sl vesikalarile 24110 sayılı kanun 

d;ı yıızılı vesikalıır ile bu işe yeter muvakat teminrıt makbu~. veya bank; 
mektubile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. c9255• 

M.M. V.Deniz Dikim evi Müdürlüğünden 
Subny iskm,pinlct·i ile talebe fotinlerl lmalfttı için Kundura işçisine 

ihtiyacı vardır. Taliplerin her gün Kruıımpa.,,<;ada Denız Diktm Evi mil 
diirlüğtine mtiracaatları. (99117) -

Coğrafya Fakültesi DekaRlığındall 
Ankara dil ve tarih - Coğra{)la Fakillteb"ine talebe knydına ~~ 

15 inci günü başlnnncak ve biriı:ıcite:rırı sonunda nrhayet verilecektir: 
F'akültede tedris olunan zı.ımrelcr şunlar.dır: 

ri.irk dili ve edebiyntı Fcls<ıft• 

Fnmsu <lill ve edebiy::ııı Arkeoloji 
lngili'•. dili ve edebiyatı. Sumeroloji 
Alman dili ve edebi~tı Hititoloji 
Arııp dili ve edebiyatı Slnoloj; 
Fnrs dilı ve edebiyrıtı Hindoloji 
Rus dili ve ede~atı Hongaroloj{ 
K lk.G fUolo.ll Antropoloji ve ~oji 
Tnrıh Coğrafya 

~ 
1steklileri_n bir dilekçe ile li!e ve olgunluk di"ptomalnnnı, ıtŞJ 1 ~ sıhhat raporlarını lwığhyarak sah ve cuma günlen seut 9,30 mın ~.ıttY 

kadar fakülte müdurıı1.ır:;ne Rllİramıri etmelerı H'ı.zımdır (736~ ...... . .~ 

Kız 
Erkek 

iLK - ORTA - LiSE 

istik Al Lisesi Yatılı Yatısıı 

Talebe kaydı iı.;i.ıı her.gun nıı'irat>t<at edilebilır. Eski talebe knyıtısrfflıd 
yenilenme ine dcvcım edılmektcdir. 

ŞEHZADEBA"i, POLl8 KARAKOLU ARKASI 
m:ımı•m•mBDDI Telefon: 22534 ~ ,/ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 

Pendik Balıteriyoloji Enstitüsii 
Yühsek Ziraat Enstitüsüne talebe 

k t il b 1 tl Müdiirlüğünden _ _.el 

Bgl Ve 8 U fBT arı 1 - Pcnrl ik Bakteriyoloji Enştitiı su Içın yuzdc onu~~ olrrııılıı: ıw· 
Yüksek Ziraat EnsUtU.'iilnün z;rnat, Orman, Veteriner Fakültelerine 200 boş ycrlı damı kapalı ~arf usulu ıle ekslluncye kunulınu~tur 

parasız yatılı, pnrolı yatılı, yatıs ı;ı: talebe alınacaktır. İsteklilerin 30 Eyhll 2 200 b d h · ._~_. ı 16 6'"' ı d - a,s anarun ta muı LK--uC ı . v v ıro ır. 1~ 
942 akşamına kadar en~tittl rek!iirltiğtine aşagıdaki vesikalarla müracaat 3 _ Eksıltmeye iS1iruk edec~k olanlar rıunnka.,oyn girme 11:ııt ,.,1ı1 
etmeleri lflzınıdır. haiz vesaıkle birlikte 1170 liralık teminat bcdelını ve yahut mcktutıunli ı;tıtl 

l - İstenilen vesikalar, A - kendi el ya:ı:ıs'.le hangi fakülteye, nosıl nııkıısadan bir sant evvel vezneye yatırmış ve ınuhiirlii mektuplarını 
tnlebc olnrnk girmek istediğini bildiren bir dilekçe, B - Lise bitirme ol-

ın Şakaları 
, ıılma knm!ııyonuna ıhalcden bir saat e\ ve! vcrmiS bulunacakb:J'. • ıı: 

• 
9 19 

re- gunluk diplon1murı veya noterlikten tasdikli suretlcrı. C - Nuhıs tezke- 4 _ ihale 16/ 9/ 942 Çec.şnmba gı.ıni.t s nat ı 5 de tstrmbulda cntııı;.-ııı 
, ,~ ~ ~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~111111!!~~!!'! ! resi, D - Aşı kiğıdi, E - ömegj ensLtüden veya vıliiyet orman,· \'ctcriner, do erkek !isı..>si yanında yüksek mektepler rnulıascbecilıglndc Pcndık 

Komprim len derhal keser. Her 
cc'l.ancdc kutusu 35 kuruştur. 

ziraat mudurlilklerinden alımıcak sıhhat roporu, F - Belediye veya P<'- nyoloji EnstHusü satın alma komısyonunc.ı y pılac::ıktır. r 
-~---

(Baş tarafı 2 inci s;ıyfada) 

nürdiim. Ve bu.mn ;ç\ndn lti, 
"cenaze alayı,, terkibi içine gır 
cLğ ;;nmnn, bu k ) fü·lü kf'li-, 
rn.· ha.na daınra., b:r ölilnün ar
d nJa ı sınlıyonnu.ı;; gıt>i goıu-ı 
ı.ı ,, Ü. 

l•'akat "cenaze alayı,. terki -
b "Lans.. ~hı .nden ta.b.ıtla: 
im; n kaı,ırunlann yn.ptlkiarı 
mı·ra" rınlerc alabılöiğ;ne uygw1 
'b r L•,·md r. İlk dofad ı ki, "a 

. b .. .. v Jay .. kc m sı, ır cenaze • a 
mnda sırıtmakta., hatta kaUla 
k .. na gülmekte yerden göğe 
k;.d !!' haklıdır : z·rn "cenaze., 
nııı bıında.n daha "alay., hsı ... 
(·an rl gl•ğıd.r! .. 

Ne vazık ki. "Lan..ı:;., ~hri
nın bu· eena7.e alaylan, yahut 
bu alaylı cena~eleri çok sürme
m~ · Ve hakikat meydana çı
k1ınea, sıkı tertibat alimp, ya· 
lanc..kta.n ölmek,. şiddetle me
nolunnıuş. 

F'a.lmt b nce Almnnlar bu 
1-:ara:rı vermekte haksızdırlar: 
'Z ra Avrupalıları her şeyin 
'"I~rzat.z .. ina oniaı· alıştırdılar. 
Her şeyin "Erzatz" i .oluyor 
da. ecel şerbetinin.ki !!liçm ol
masm? .. 

* 
D ikkat edilirse görülür k) 

:Mihvcrcilcr, kazançla
rını büyük ve .kayıplarını küçük 
göstermekten yana. Der:nokra
siler<lcn ~ok baskın. ~Uph~z, 
onların bu muvaf Pakıyetlerı~
de, dünyanın belli başlı n~1r j 
va.sıtalarm<lan çoğuııu ellerin
de ve mühim bir kısmıni kon
tTollııri altında ibulundunna.la.
rımn da tesiri var. 

Mihver, söylemek, duyur
mak istediklerini eli altındaki 
müteaddit radyolar, gazeteler 
vat?ıtasilc yapıyor. Ve bütün 
buıı.lara cevap yetiştirmek, 
ekseriya, tek ba.<jınıı. Lonilra 
m~osıma dil§üyor. 

Bu yüzden, Mihver, daha 
çok konuştuğu halde, -: . kul, -
la.ndığı a.:.~ tenevvttU ~-

• yesmde. - konuşrnuyorm~, la
kırdıdan ziya:de fiiliyata ehcnn
miyet veriyor.muş gibi görUnü
yo't'. Buna mukabil, Demokl".asf 
cephesi.ün ekseriya ~ .. a -
lan hatibi "Londrn,, ıse, mutc· 

LAYI 
zı resmen söyleseniz bile, bizim 
için kar-dır. Hiç olmazsa, mil
Jetlenmiz.ın maneviyatı sağlam 
laşır. Düşmaınlanmi.zln manevi
yaU sarsılır. Fakat siz, bun

mnd.iyen geve-.lelikle müştc~..ıı dan bile kaçıyor, hatta "Sov
sa.ıulıyor. yet - Japon,, münasebatımn 

Mihverin bir muvaffakıyeti normal yürürlüğünden bahse· 
de, knzançlannı olduğu gibi, derek, yüreğiınfae indiriyorsu
kuvvetmi de büyük gösterebil- nuz! .. 
mesinde, ve kayıplarını olduğu ''Fırsattan istifade, kendi 
g bi, ~:tflannı dn ya tamamen davalannızı, koodi menfaatle 
t\•altabilmesin<le, yahut da büs rinizi güttlinüz. Şimdiye kadar 
butün giz.liyeb'lme<>indedır. temin cttiginız kazançların, -

Me.:;clü; şu mahut "İkinci bizim o sıralaı·daki durgunlu
cephe., meselesi bütün dünya - ğumuzu gizlemekten başka -
~a usanç verdi. Bugün bütün Mihvere ne faydası oldu? Böy
dünya biliyor ki, bu cephenin le Mihvercili.k olur mu? Nere -
biı türlil açılaıınama..c;ı, Dcmok- deyse, size di.'J bileyesimiz ve 
rasi ıçin, tehlikesi her gün bi- kazançlarınızın birer birer eli -
raz daha artan bir zaaftır; nizden geri alındığinı gördük-" 
bir acizdir. çe: 

Sovyetler habre: "- Oh olsun! . ., diyesi.miz 
-" İkinci oophe!._, diyip gelecek!.. ' 

dumyorlar. Ve re.<Jmi tebliğle .. Son ~a olarak sonıyoruz 
rırulc, Alnı anların şark <!ephe- sizden: Bizim "İkinci cephe,, 
sin~ taze kuvvetler yığdıkları- ne olacak? Açacak mismız, aç
nı tekrarlaya tekrarlaya, müt- miyacak mısinız ?. 
tefiklerini Avnıpa kıyılarinda "Siz o cepheyi a.çaı:;aksınız 
büyük bir Alman kuvveti kal~ diye, ıbiz, variı:n.izi yogumuzu 
madığına inandırmaya ve onla harcayip, ta Kafkas tepelerine 
ri harekete cesal"'etlendinney~ kadar yayı.ldlk, ''Ka.f,, da:ğlarnı 
çalışıyorlar. da., cinler, periler içıne düştük. 

Fakat İngilizler, bu havadis- Petroluınuz, lran.ımız, canımız 
lcri okur okum37., Avrupa kıta.- kesildi. Hnnideyse, dizlerimiz 

t.lıtma.z olacak. Bize nefes al-
·na derhal yeni bir keşif kolu dırmak için d:ıha ne bekliyoı· 

d:ı.ha çıka.rip vaziyeti bir defa swıuz? Bize oynadığiniz oyunu 
da yerinde inceliyorlar, ve kil- açığa. vurup teslim ohnamızı 
çük bir mukavemete rastlar 
rastlamaz, ""'ikle"*ird.i1deri ka- mi? Ha? Söylesenize? Hani bi-

~ g.. zim "ilcinci cephe?,, 
bukllari içine dönüp: Evet, bugün vaziyetin böyle 

''- Vakft henüz gelmemiş: olmadığını ve Almanların yü
Sahillcrin bazı yerlcrınde hala reklerinde de ''ikinci cephe,, 
tek tük .Alma.n askE-.ri kalını~?.,, isimli bir yara kanamadığını 
diyerek, beklemiye koyuluyor- kim temin edebilir? 
lar. Mihvercilerln de sırtlannda-

Şüpbe6iz bu vaziyet., Demok- ki yükü hafifleteeek bir "ikinci 
rasi taraftarlannı uzen btr va- cephe,, ye muhtaç olm:adıkla
kbadiT. Faka.t §U u.nda., bir Al- rını kim iddia edebilir? Ve 
man diplomatının Ja~ büku- kim iddia edebilir ki, Afrika
meti ;nezdinde şöyle konuşma - daki cephe, Almanla:r.ın şarkta. 
d'ığuu kim temin edebilir: aslını a.çbramadıklan "ikinci 
"- Hani ''ikinci cephe?n Siz cepiıe,, nin mcdbuı·en kurulmuş 

bu işOO, kaııdilorile al.ay edilen bir ... "Erzatz,, i değildir. 
lngifu;lertlen bile geri kalmadı- Zira benim bildiğim hakiki 
nız mı? Vakia onlar, henüz "i- bir cephede, stratejik kıymeti 
kinci cephe,, lc.ıini açmadılar. tistün ıınahaller "iı;;~al,, olunuı. 
IF~ ihiç olmazsa, hazırlandık AfTikada.ki ''P..ommcl,, ordulc.ı.rı 
lıı.ruu gizlemiyerek, yürekleri- ise, ayl.ıu·danbcri, "Sliveyş,, k~ · 
mizi hopla.tJyorlar, ve müte- nalını ve İskcnderiye lin ;.ı.nu ı 
ma.di dencmler yaparak, bizı değil, tane.ak... zih:nleri "işgal,, 
;r.ah.atsız ediyorlar ya? edebiliyur! 1 

"S:z bu kadarcığmıi da :'Jnp "İc;g-ıl., in bö~l "'' • "cephe.,. 
miy.oı:sunuz ya? Hatta, g\inüı nin ''Erzatz" lığına dplalet cl
birindc Ru.,yava salclırac> ğıpı - mcz mi? 

listen alınacak iYi hnl kağıdı, C - Altı adet 4,5xG fotograftır. Evrakı .5 _ 200 boş ynli \'e hass::1s dıınanın hususi ,.artnom~inı goı JTlcl< 
1
J11 

tam olmıyan, Yaktindc gelmiyen pulsuz dilekçeler kabul edilmez, hususta iz<ıhnt almak istiyenler her gtlrı Pendi.• BakterıyoloJ ı Erı 
2 - Par:ıs•o; yaulı ginnck istiyen talebelerin 25 y ıııd:ın büyiık olnın- Müdilrlügune m\ıracaot edebilir. «9404> / 

ması ve seçlnı imtihanında nıu~ffok olrmısı şarttır. Secim imübruılnrı An- ·~ 
karn Yüksek Ziraat Enstit.Uminde, tst:mbulda Sult;ınahmet Yüksek Ti('4tret ========================-=== 1j 
ve tktıs:ıt Mektebir.de aşağıdaki glınlcrde yapılaı-.aktır. 

7/10/042 Çarşamba saat 14,30 d:ı Türkçe kqmpom\Yon. 
8/10/942 Porşembc saat 8,30 la Matematik (Emsali ikidir). 
8/10/942 Perşembe s;ı, t 14.~0 da yaron~ı dil (l~ransızca, Almanca, 1n

bllizce dillerındcn biri). 
9.10.942 Cuma saat 8.30 da biyoloji. 
9.10.942 Cum:ı saat 14.30 da fi1.i1·. 

atlı 
• 

Pirinç ,.e bakU' çivi ilr y:?.pılnlL'- )o"t'lkene, nıotöre \e kiı~ 
ı..-elir, yepyeni, kelı>pir bir tekne satıbktır. Gönnel< ve ııJJıı:ı 
isti~·cnleıin Ifalamı~'ta. lUarangcn Y nJ Us~~ a miim<',aatll\r&· 

10.10.942 Cumnrtesi saat 8.30 dn kimya. 
3 - Paralı yablı ve yatısız talebeler seçim imtihrının:ı tfıbi dcğl!dir. il:mımmım:ııı•••••••--m11111•e11&11-m:ımm•••"..-00ı~ 

Pıırnlı yaWı tıılcbeden tatil müdcl<'ti hnrıç bir sene ı<;in üç taksitte 300 lica Neşriyat Mil dürü: M. Sami Karayel Sahibi: A. Cemaleddln saraç ,ı' 
ür.rct alınır. (0700) (8891) Basıldığı yer: ( H. Bekir G;lrsoylar ve A. Cem•leddin Saraçol:ll~ 

POL}S 
Cinsi 

Ekmek 
Beyaz karanıan eti 
Sadeyağı • 
Kuru fasulye sçalı 
bırim."i> 

Pırinç cBursa> 
Nohut 
Patates •Adapazarı• 
Kuru sof:an 
Zeytinyağı ~al&k> 
Sabun 
Beyaz peynir 
Yumurta 
Taze bamyn 

Miktarı 

Kilo Gr. 

50000 adet 
600-0 000 
3000 000 

3000 000 
4000 000 
2000 000 
4000 000 
3000 000 
1000 000 
1000 000 
1000 000 

20000 adet 
500 000 

Sakız kııbagı 3000 000 
Ayşe kııdın fasulyesi 3000 000 
Taze oorbunya !a_ 

sulyesl 
Domates 
Dolmalık biber 

JılEK11 EBI MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Tahmin 

Lr. Kr. 

o 
1 
3 

o 
l 
o 
o 
o 
1 
o 
l 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

16 
24 
70 

50 
20 
44 
33 
18 
27 
81 
24 
05 
:l8 
15 
30 

30 
15 
17 

D. 
Sn. 
25 
00 
00 

00 
00 
(10 

00 
flO 
00 
00 
(1() 

00 
<JO 
00 
00 

00 
00 
00 

Tul.arı 

Lr, Kr. 

8125 00 
74-40 00 

1110(1 00 

• 
15(10 00 
·1800 00 

880 00 
1320 00 

540 00 
1270 00 
810 00 

1240 00 
1000 00 

190 00 
450 00 
900 00 

ıse oo ' 
300 00 
170 00 

tık teminatı Eksiltmenin ne Eksiltmenin 
Lr. Kr, suretle: yapılacnğı 

609 37 Knpalı zarf 25.9,942 

558 00 > > 25.9.942 

832 50 > > 25.9.942 

6i8 00 > • > 25.9..1142 

324 00 açık <'ksiltme 25.9.942 

2(ıl açık eksiltme 25.9.~42 

nııt 
tarıhl ve ,;, 

9. 30 
ıo cıo 

1o Sil 

li oO 

14 oo 

0500 000 
!!000 000 
1000 000 
sooa adet 
0500 000 

4 
66 

00 
00 

200 00 
330 00 

Patlıcan 

Ayva o 
' 1 - Mddebimizin 942 mali ydı sonuna kadar ihtiyacı · olan yukarıd& cins ve m.ıkiarı yazılı 20 kalem yiyeceğj açık ve kopalı cl· ··•Itme.Ye ı-oı" 

mUjtur. ş 
2 - Eksiltme hiuılarında ı~Hcn gün ve .saatleFde Beyoğlu istiklal caddesinde i (nnbuı Liseler l\luhascbecıliği binasında toplanacak sntıll~ 

Komisyonunda yapWıcaktır. 
3 - Taliplerin ,ukarıdn ıöstorilen ilk teminatı sözü geçen Muh~ebecilı:e yabrmnkrı. 
4 - Bunlara ait şartnameleri ıörmek isteyenlerin Yıldtlldaki Polis mektebi nıuha~cbcsine rnüracııntları iUn olunur. 


