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24 E Y L 0 L 1942 

PERŞEMBE 

iDARE YERİ 

Nuruosmamye: No. 17 
Telgraf : Yeni Sabah 1ııtanbu!i 

Telefon : 20795 

Beşinci Yıl No. 1577 
GÜNDEI.IK si:v Asi HALK GAZETESi 

Her Yerde S Kuruç 
• 

uhteşem 
birlik 
~ büyük harpten sonra 

llliiteıvefta Beis Vllb-O'D'un lıa
l#oa ~len akılıeün ~ 
~~yıacağının eaniı de6Ji, Vıl
b'1' So~et toprakl&noda 

l ıılllllmtl6Jllır. 

~ üyük Britanya hnpa.ra
~ torluğu, Mister Çörçil'in 

Türkiye bir lahza bile hariçten gelen 
t':'-zgikler karşisında boyun eğmemiştir 

BOtOn Balkaniılar AtatOrkOn ve lnönünOn doşon~ 
dOkleri gibi bir Büyük Balkan birlik ve beraberliğ~ 

kurarak bu güzel yanm adayı da, aaadete 
emniyet ve istiklale sahip kılacaklardır 

Yazan : SUPHI NURi iLERi 

yüksek idare ve mahareti 
k~Ye&inde kendiıtine en kuvvetli 
hır dost ve Müttefik tedarikinL' 
ınuv11ffak oldu. Şimal Birleşik 
.ı\rrıerika Devletleri 1ttihad1 W· 
ı·ir:c·n ve Cermenlerin m iitemadi 
Ve· mükerrer tecavüzlerı netice-

Bu siyaset Reisicümhur ismet inönü'nün ve onunla beraber callşanlann 
gösterdikleri azim ve iyi görüş sayesinde mümkün olmuştur 

B aşmuha.rrıiı1iılriz Hüseyın 

Oahid Yalçın Türle gaze
tecileri ile İngiltereyi ziyaret 
ederken Londraya iltica etmiş 
ola.n Yunanlı ve Fransız vatan· 

:perverleriyle de kardeşçe görüş
tiikıerini gazetemizde çı.Jmrı bir 
telgrafiyle bildirdi. 

söylemeleri icabetmiyor muydu ?1 
Dün za.if bir Balkan kla.rde.,.. 

Jiği, bir Balkanlılar birlig~. müş
terek bir Balkanlı menfaat ve 
ideali Yardı. Bu harntc• kendini 
P-Österemiyen bn kar<lc·şlik, bu 
birJ,k, bu menfaat ve bu gaye 
J118rin sulh gelir gelmez yefübruı
tan yaratılacak ve yaşattlacak
br. Çünkü bütün Balkanlıların, 
hatta Bulgaristan ve Romanya-

sınde nihayet harp mahrekine Vi;fı, 23 (A.A.) -=- Başmakd.· tarafından da aynı metanetle ğişiklilı. yoktur. 
ı::;di ,.e ~inıdi geni.ş m;kyasta lesini Türkiyeniı:ı vaziyetine muhafaza edilmektedir. Harbin Bu siyaset müsellah bir bita
butün kıt'~daki sava~lara işti- tahsis eden Le Tems ga7,etesi a· inkişafında görülen tahavvülle- rıı.flıktır ki manıısı, Tiırkiyeıriıı 
•·ilk Hrrıektedır. şıı.ğıda.ki makaleyi neşretmiştir: re, Türkiyeye komşu bulunan ancak kendi milli toprıık'tarında 

Londm ve Va!jingtonun har- M. Von Pap<n ta.rafından ya- memleketlerde~ <t"lomatik fa- taarruza uğradığı takd:irde mü-
lıın idare ve sonu hakkındaki pılan son demeçler Türk.ve va- aliyetleri, med ve cezirlerine ve dafaıaya geçmesidir. Böyle bir 
~;, ·· ı · · ·b 1< 1 1 1 d. 1 ziyeti meselesini beynelmıilel bazı hükfunet merkezlerinde ya- siyaset!m bugüne kadar tesadüf 
~ ru~ erı tam ıntı . a 13 ınc e '.r. ~aflıada ilk sa.fü getirmiştir.

1 
pılan idd:ıala.ra rag!hnen Tü'rkiye- ol"-nn bin tur·· lu" s.ı·y-..> ve ~'~·Jnını" hiıkiımet"n.n heı hareke· ~~ ""' nu• 

t. r eyazsaray"da t:ıg\·ip ecfıl· Türkiye hıı.klonda ecnebi gare- niıı siyıı.Sf veçhesinde hiç bir de- sıı.df müşküller arasında ve Tür-
' b!<er tarafından verilen haber-r:t·l<tt· ve o sur·eUe de~tP.klen- ler, h&ctiselcr 'oi.rbirhıi takip et 1••••1111 ... ııııııııııııııııııııııııııııııı111111111 
rrıektt-dıı-. !randa, Garbi Afrika
<J" Mısırda ttbarfü eden bu iş tikçe, koodiliği.nden boşa çıkmış 
" ve Türk kabinesinin mukarrera-~ ~Or~ birliği son l\1adagaskar 
lı;,tJ '*'8inde de yenıden canlandı. tı çok de:tla yanlış tefsirlerle kar 
Mıhver propaganda.>ı diııma in· şılan.'llış olduğu için Türkiye 
g,lı, ve Aıner'.kalıbrı düm·anın meselesinin ancak büyük bir 'ilı 
ır.uhı.eı.ı kcs"mlcrındl· vekdiöeri- tıyat ve teenni ile tetkik edil· 
l< tı;.,ırrıu, ve ıhtiı:ıı hali.ı<le~ gıbı ı mes:i lazım geleceğiinde . şüj)he 
f<O•teııutkle bi..yük nıenfaotll'r Y?ktur: H,'.lkikat. şudur. k1, Tür-

FONBOCK 
Vazifesinden azledilmiş , 

tunmaktadır Faı aza aRkeri za. kıye bır lahza bile harıçten gt- ı Bitlerle generallef'i arasında yeni
ıııret:er ılcas yle lra~: Rus , e ı l~n tazyikler k~ında boyun ı ı 
l:.g r.zlcr torufı:ıdan · ınııstNe· ,egmem·ş ve tam bir bıtaraflık· den ba~ı ihtilaflar çıkmıt 
'"": Ye mııılııka mmtııka ·,~gal tan ib~ret olan siyasetini sonu- Sl.okholm 23 (A.A.) - Svenska 
f:'ti ıd 1ti \'akjt }E>n dünyanıu 11~ ka.o.ar ~e ~ttinnek az- Dagbladet gaz.elesine bakılırsa, M. 
İı<J) ıt uır hareketi tasvıp etmi- mınden h ç ~va.kit uzakla$Ila· 

~·- B el D k Ritler, iki hafta önce Von Bock'a i_ 
Yt<c[:ı »>.vlenı!! .. fakat cvk o~·. 1 ınış~ .. u. sıyıuıet evv ce o -

"'' t Ref k Sa d taraf d 4. zin veımiştlr. """"'er k ·k n bıı kılı~ darbesı or · Y am ın an 1.:ı-
g 'ü. \' r; ng-t.onun te.' idi geldı. kin «dilm,.ş ve Şukrii Sarncoğlu 

~·I >;j<lagaskar atla~ıııın gcvı:ek 
l<'ra • z ıd&rı~ı tıtı büvüiı kıt ·a· 
«<Juyı Jaıxm deo•::altıİaı v~ya 
Hr;~.kl:"rJ !Ç n u .. ol.ruaktan nıene
<h·ek- btı J<U\'n;t n k"bil'.vet 
.l;Ö.'it<•nnL·dıı., u.h .. tip Hindisiaıı 
\'e l.1Jg~ Afr,ka ın•J\'ttw.ılit~1na 1 

b ı·:1ı:l·I tt-ekil ednrıemc<il ır:ın / 
:t.:ıu...·n L·~anmH:J (Jiaıı ı~ı!k.l ta
.l'l. .u-ı.ia11rı:ıa'k uzclt: hnı·ektıta ~i
t'.:-;ılnıı.ştıı. .. te~Pbbü~ü de, \'a 
şınvt.oıı yun dort saat içm<le 
llYgtıı, bulıuuştur. 

H.,ıd .t miid fuıısı iıah"iıı
d <le, AnıC'r ka Buyuk Hrıtan· 
Ya_, ·ı tarııaıııJyJ~ ınUz.ahirllir ,~t 
b, ~ 1,· rı u • hava \'e kara kuv
\'ttieı d· tı 1rrıll ~:en bu illkevt. 

Oörülme
miş harp 

Stalingratta odalarda, 
sofalarda boğuşuluyor 

Bir gemi kafilesi Rus 
limanlarına vardı 

Mo>kova 23 (A.A.) - Sovyet sa _ 
buh t<"bliği: 

St:ılingrad ve !\!IO'Ldok bölgelerinde 
<-ıkınıı-.. \'(• yerlt:.ı.;11.ı;.f: buluıımawk- gece 54..i\·a~lıırı oh11u~tur. 

HITLERLE GENERALLER 

ARASINDA iHTiLAF 

Londra 23 (A.A.) - Röyterin ao_ 
kt-ri muharriri yazıyor: 

Uzak doğuda 

Amerikan 
uçakları 

Bir Japon gemisini 
bombaladılar 

Vaşington 23 (A.A.) - Bahriye 
Nezareti taraiınd;ın n(!<>Tedi}cn bir 
tebliğde şöyle denilmektedir: 

Pazar günü Duglas Pike bomba t ııJır. lrlh 11.z ıd1resıylc hit kı-ı Ahno.n kuvvetleri Stalingrad'ın so_ 
~:lı-fı H ntlilcı \'e nlilli kongre a- (Sonu Sa. 3 su. S te) (Sonu Sa. 2, Sü. 6 da) 
l<ı 81nda.k.., JıtıJcifa. vt bundan--------------------------
dıı:rJn hll<iı.1..;.elerc Amer;kalılaı
Y«~ıanc• kalmakta Vl· sırf bır 
J :ıon t rı uzı.4n.ı ktu-ı;;ı memle
ı,H, ınmfafaa<la İng•fö v~ Hmt-

1 
L1eıın .vu~ .nda y<!ı ahı"ıl.": bulun
lh~tktadıı . 

ltus nı s lt.-sindt dl• aynı par
lak lıır ·ğ giJrrt:t->K kabil ır. MH:i· 
Le \ lkı'ııııı ı,u dakiaad.a 110~
ku\ a..lu. Uii h.auııası ve Sovvt:t zı
ln;,.m<lt. rla!'ı ıle görili;m~ier yap· 
ıııa"ı iic.kı.a 1Lstcr Çöı çil,n tiOıl 
ıC'yahalinıın u;.r c.ıcvaıuı ve bır 
tc·y,Jı g·b s.ıyıl:..bılır. 

lng 1tcrl·ııin \':3.atl.u·ı aynı za
nıanua U.i2.7.at Birlcşık Devletle· 
rırı dl wztidür. Moskovada Al· 
nı;ın tc"tavüzü tiffr'ıne ) apılan 
lng.Iız . Ru.; görüşmeleıine A· 
ın~ı ıl<a Jx>hı'mehai ya sefiri va-ı 
Sıt;ı..~ıylC'~. ~~ı.lıııt .).l ıste<·. Ruzvel
tır. ~ıı buvuk mulemedı Mıstcr 
<.Hvpk.ıu;.i in l'ÜC'udıyle işbrak 
etmi" vt kararlara Mihveri ra· 
hc.t.,,U, oocın. bir kuvvet ve kud· 
t~t İ.zait eylemiştir. 

Düiıkü b<·yanatında Mister 
\'illu <lcı.uı,1!ır ki: 

Pirinç f İyatları 
Vilayetteki dünkü- toplantı
da tacirler yakında fiyat
ların düşeceğini söylediler 
Bilümum gıda maddeleri sa

trnla nmn serbt.-st bırakılmasın
dan sonra piyasada belli başlı 
büliin gıda maddelerinin günden 
güne ylikseld.ğ;ni bü·çok defa
lar yazmıştık. Piyasamıı umumi 
''<.ziyetini yakından takip eden 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lütfi Kırdar pır,ru; fiyatlarının 1 
sou ;;ünle'rde 200 küsür kuruı;.ı 
kadar çıkması üzerine dün pi
r'ınç ta.cirleriıııi baleruye iktısat 
müdürlüğünde içtimaa da.\let 
etmiş ve ya.pılaın bu topla.nt.ıdl.ı 
pirinç fıyatJ..arının yükselişinde
ki sebepler tsc,;rlerden sorul- J 

muştur. 

Ya.pı!&n miizakerele:r esnasın
da yem çeltik rekoltesin.in alın-

mak üzere olması ve bu suretle 
eski mahsul pirinç stokunun a
$,klığı, bu yüzden fiyaUann 
yükseldiği ileri sürülmüştür. 

Filhakika normal olarak 1s
tıanbul günlük pirinç sarfiy<<1.tı 

(Sonu S.. 3 Sü. 6 da) 

, Birkaç sene sonra .. 

~~.; .... ':il=----

"L • .Ja:r Nazi ordusunun kud
ı-eti hıaıkkında hayale kapılmı
Yorıru : fakat ma.nevıyatlarında 
en küçük b;r alçalma bile yok
tur v.- zafere kada.ı mücadele======-====== 
aztlıi kat'id'ir." 
Müı;u iııiileyhin vıazifesi Ruz

Velt.n ;aLHi mlimessı·li sıfatiyle 
C.Oun lıal.ı talimatını yeıine ge· 
linnek ve bir Amerikalı sıfatiy· 
le Rusyauaı.:i şa.rt:ları tahkik e
derek Amerika mllletioe bildir
in.ek ... 

Sovyet hükiımetıi, Amerıka 
llıUhaleft'lt hrkıasl reısicumhı.ır 
n~cdine görüp öğrenmek i~e
d.iği şevler için en e'.enı.ş ımkan
laıı. hll2.lrlamış ve istediği muhıt 
Ye ad.a.mJarla teına.sa fırsatl.ı.r 
Yarıı.tmıııtır. Bü:t.tin lıı&.rp fabri
kıı.Jaırındıı. ve çift.liklerde wle<liği 
g'ıb; dolaşnış ve arzu ettiği su
alleri iRt:eJiği kiınselert- sorah'il· 
JlDştılr. 

kada fikirlı>rin i.lıiliğinden veya 
tereddüdünden şüphe edenler 
vaTsa, muhalefet ~lderinin Ruz- ı 
veltin yarubasında. mevki alma· 

Hitl<•rle generalJeri arasında ye _ 
niden ihtilat c;ıktı&ı hakkJrida ha _ 
be-rler gclmeğe başlamı~tır, Bu Jtib. 
gUçlük1er, şüphesiz ilk defa olarek 
baş göstermiyor. Fakat bundan ev 
vel 1 Alnıun genel kurmayı ihtiyat 
ta\·siye ettiın halde Hitıer teh1ikele_ 
rj göze alıyordu. Şimdi ise vaziyet 
tersinedir. l-litlerin plfını büyük \'e 

kU\'\'etli. müstahkem bir rnüdaf-.ıa 

hath teaıs ederek • ok )'oruJan V(· 

büyük kayıplara u.j'ray~ın türr.enler!, 
imk3n hasıl olur olm~z istiralı!ıat 

etitrmek ı:ayesiai hede! tut.uyor. 

HadagaNkarda -
ingillz 
kıtalar• 

Dün adanın merke
zine girdiler 

Londra 2.3 (A.A.) - TaRanarive _ 
den yapılan bir radyo haberine gö_ 
re, İngiliz kuvvetleri mahalli saatle 
17 de Tananari\·e'e girmişlerdir. 

TANANARIVE RADYOSUNDA 

Londra 23 (A.A.) - lnı;iliz kuv _ 
vetlerinin Tananarive'e W,rdil~Jeri ha 
beri, bu akşam Tananarive radyosu_ 
nun yayımı sırasında prc.gramın bir_ 
denbire kesilmesi ve bir sesin t;bir 
İngiliz subayı konuşuyor> demesile 
ö&renilmiştir. 

VIŞI MUKAVEMETTEN 

BAHSEDiYOR 

Vi~i 23 (A.A.) - Mndoga~kar ada_ 
sında Mayyobi dolaylarında şiddetli 
bir çarpışma baslnmıştır. Fransız 

kuvvetleri mukavemet etmektedir 
ler. 

k!iyenm ateş bir çemberle çev-
1'>1miş olm.asına rağmen bütün 
muh!ariplare karşı tam hlr dü
rüstlükle tatbik edilmiş olması 
ancak Ciim.hurreifli İsmet 1nö.. 
nünun ve oınunle. beraber çalı· 
şanların gösterdikleri azinı ve 
.iyi görüş sayesinde mümkün o
lal:li~. Bu kat'i bitarıı.fhk 
siya.setinin, mütemıarli ve değiş
mez ifa· tıırzda, bir taraftan Al
man - Türk dostluk muahedesi 
blT cihetten de İngilt.ere - Tür
kiye itbfakıiyle telifine muvaf
fak olunması da kayda ve t.a:k
dire değer mr hadise addedil· 
mek :ıcta.bedeır. 

M uh11relıen!ın Kafkasya ve 
Rarade!riız sa.lıiıllerine kadar iltt
lmıiş olması, Mısrrda yapılan 
ııavaşlar, htan ve Irakta mühim 
miktarda lngı'lıiz kuvvetler nin 
t.a!ışit edilm:ııı olma.sı gi'lıı hadi
seler. şüphe yok ki yeni bazı v..ı· 
zıy<etler :ihdas ederek Türk mil
lerin; daha biiyiik bir teyakkuz-

( Sonu Sa. 3 Sü 3 t,.) 

Arnavut 
çeteleri 

Dağlarda si)·ah gömlekll
lerle vuru~uyorlar ___ ,., __ _ 

isyanı mOslüman reisler 
hazırlıyorlor 

f Sonu Sa. 3 Si.ı 4 te) 

Bu havadise memnım olma
malr kab:tl değildir. Vatan ve is
tikliıllerin:i kurtarmak ıçin Lcm
dra.da Anglo - Sakson !arla be
raber Mllı.şa:n hür Yunanlılar ile 
hür Fra.nııızların muvaffakıyeti
ni biz Türlder p"'1< isteriz. Çünkü 
biz de yirmi üç sene evvel aynı 
feili.keıt.e uğramış1.ık ve biz de 
onlıar g1ibı vatan VE> i.o;tiklalimizi 
kurtarmak için $ılaha sanlmıs
tık. Bizim davamız ne kadar 

1 
meşru ve mukaddes idiyse bu
gün Yunan!Ilar ile Fnınsızlarııı , 
davası da o kindar ha.klı ve yük
sektir. Fak.at Lon<lrada a.c·• ba 
gazetecilerımiz neden Yugo•lav· 
yalı, Norveçli, Lehli, Ceko,lv· 
vakya.Jı. Hollaııdaılı. Da.nimarka
h, Bel<;'.ikalı, Arnavut mümft;sil
leriyle de l;Örtiıı.medıler. 

.............. ,. ................... . . \ 

Hariciye Vekiiine 
ameliyat yapıldı 

Menemenci oğ

lunun sıt. Li 
vaziyeti iyidir 
Ank; a '.!~ A.A.) - lio.rlı ~e 

''ekili :\;.ıf ...ın .\Tl•rıcın('n( 1~ı 'no 

bugün Nümune h<ı~to.t• .C' ıl\Ol 

Alm;ın):ıct::ın 'l11·11si ftUrcıtcı t• y_ 
yare .lr. Et im olan rn fl r /. 
v.·t>rh.ınh tarilf nl...Ul· l • ne-1 v t 

y;Jpılınl!Ştır. Ha~t~· ın sıhtıı •. zı 

.Yeti ı,yı<lir, 

• • • • • • 

Hele Yugoslavyalılar JJ:?Jm 
Balkanlı dostlarımız d~I m.dir
ler? Onlara da Yun anlılar kadar 
ve batta daha da zıyade bu fe. 
lak.etli gliıı:lenıııde sabırsızlı kfa 
bekedilderiJJi gru.etecileri'IYl1zin ~ I •••••••••••••••••••••••• ••••••••••• 

Pamuk yağı 
Evvelce vekaletçe tesbif 
edilen f iyaflar kaldtrıldı 

Ankara., 23 (A.A.ı - İktıRat Vekalct'llfJ•,n bild,rilmi;,1.ir: 
116 '1942 ta.r'ilıinden tibare11 Yiirürlüı!c gnnek üzen \'ek~ 

let.çe tk>ııbıt ve iliı.r. ~dılrnış olaıı rafine p:unuk yağı ve panıı.k ya-
l.onar;. 23 (A.A.) - Bri\anova a_ ğı küspe>;; fiyaıı.ları rr.ı;riyettcn kaldırı:lıııışUr. 

jansı, t-~k.i Arnavutluk Polıs Müdti_ l-'--_;;_-----------------------

:':ıı:.:~:~ :~~:,:~:ı~~r~:·~aa~::: Demir' vurguncular•ı 
sahalarını gE!'nJşletbkJerınj ve yeni ~ 
efrat ıopladıkkırını haber vern~kte_ --------:D--------
dir. 

Aı·navutiugun do~ şimalinde o_ 
apaja \tölgesinde Ruşen Barkacı çe_ 
telerile bir İtalyan siyahgôm1ekhleı· 
tümeni ara~ında şiddetli çarpı~malar 
olmuştur. Bir t;.:ıvaşta İtalyanlar 60' i 
ölü, 100 ü yar:ılı olmak üzere 160 

kayıp vermi~lerdir. Görice petrol 
bölgesinde, Ergeri'da A\•lunya'da ve 
Kosovada cia (,:ete faaliYeli fazladır. 
Buraları i.talyanların petrol tedarik 

Mahkeme 
oğlunu 

Refik İsfendiyar 
tevkif etti da 

Tahtakalede Fındıkcılaı "Cl • 

kağıoda Halil hanının altında 
6 numarada hırdavatçılık yapan 
tüccar Sami Ab~af ile sirkecide 
Mimar Kema.l~ddiıı caddesinde 
::.O numarada madeni eşya üze_ 

nne ı~ gören Refik ı~r~ııaıyarı~ 
dün. mevcut olan malın kıyme~ ' 
tıni yükseltmek suçile Milli 'Ko~ 
runma mahkemesine vcrildiği:ıi 
yaznnştık. 

(Sonu Sa. 4. Sü. 3 de) 

etük'lerj bno:;:hca bölgelerdjr. Cenupta -------------------------

çeıeler Albay Bnaı Nevişa·nın ku -ılstanbul kazan, ben kepçe: No. 2 
mnndaı:;ında toplanmışlardır. Tıran _ ~,.,,,,... 

~:r :ı:ı:~;~::,:d::,~:".::·.~ uı·zmetçı· arıyorum ' 
kaga çıımın Y••a~ı koymuşlardır. eu.f 
Arna"ut1u.kt .. ısyan keyna"1nar-ı var 
dır. Bu i~yanı hazırlıyanlar müslü_ 
man reıslerıdır. ldarelıar.cnin \ otladıı'.;'1 il-inci lıa<bn - Bir parnı.ağiyle 

duny~a.yı <löndllren nıod .. t hi-wıe!Qi -., "Bu f.eııa ıeı-vde niçin otu
nıyorsunuz?" - Evd~ lrnlöritn de )Olı ha! - Süpürge nere
ıle? - Vt>rin ooııinı hakkımı, ben ı,>idi:ol'lllll - l\!apkar-.ı, 
kömür ~ibi ıratJıcan kızartması - St-fir pru;ıının koııai;ında 
n:ı.-.,ı yemek ~"t>nir, nasıl kal")olıı tJüzellilimıiı;? - Allah S<>fir 
pa.ı;anın, 8"ıİn de, benim de et>za.mrLı w....,iu ! - Bu~iin hiila 

...._ _____ ıt.d11m ıı:nyonız, fakat hl'~ hat ! .. 

-2-

Yazan: SUAD DERVJŞ 
ldarebanen!ın yolladığı iki·ncı 

kadın yıaşlıca hır köylü kadın, 
yüzü de pek sevimlıi. Yemek de 
pişırir, ortalık i.şı de görürmüş. 
"Bır pa1'Illıı.ğiyle dünyayı dön· 
diirirrmiiş" ayda on beş lira is· 

, ti:yor .. Hemen kabul ediyorıun. 
BiıUıci akşamı bize halcikaten 

1 nefi;; yemekler hazırlıyor. ~vdı: 
hepimizde bır sevitnç var. !kıncı 
e'.ünü öğle üstü yaruma. gebyor. 

- B= yine çarşıdan J11l ala-
cağız? .. diyor. \ 

- Evet, diyorum. Ça.rsııJaıı 

alacağız. 

- Dünya.da o6yle ev gCrırc
dim, chyor. Sızin elektı' kli bu~ 
dolabınız yok mu? 

- Yoook kızım. 
- \"ah .. vah .... diyor. 
Bir pa.-ma~iyle dünyayı dön

dürecek kadın, o akşam saat on 
bire k~dar iki tabaklık bulu~ığı; 
b.tiremıyor. Kahve pişirmek 'i
çin mutfağa girdığim zamaıı şi
kayetle kar':'Iİaşıyorum: 

- Haııım.. Bu ne fena ev· ..• 
(Sonu Sa. 3 SU 1 dt:) 

tr""--===~~~,,,,,,,,,...~-~-..... 

Esnaf- ı bi insaf lisanından 
Halkı yolsuzca çalıp soym:ı.ktıayız hcr;,"Ün deye, 
Bizlere ta'riz e<lip durmakta bın:ok nabekitr, 
İftirfı layık d('ğildir hi;) le iJı.saJ ehime, 
Acizane yüzde beş y\;z kar dtmt>kt.ir ilttil•ar. 

Hi'S•;YlN JUFAT 

llakikatte bizzat Vilki'ı.o:in 
Moskovad>t. bulurıması Rusya i · 
Çin en büyük lfu· temi.wot sayıl
ına1c liı.Zl'ndu'. Bu defa yeni diin· 
Ya, mü~<lelenin ehenınıiyet. ve 
rt7~mctını ta.mn.miyl~ ka\'TBJTII~ 
hr. Şurnc. , btll"l.da hitla Ameri-

s.ı bu va.hinıeleri bertaraf ede
cektir. Geçen büyük harpten 
sonra müteveffa reis V~lson'un 
başma. gelen akıbetin tekral'la-

1 n!U!ağının canlı delili, Mister 
Vilki 'nin Sovy~ topr ak1armda 
bulunmasıdır. İşte bu muhteşem ı 
Aııglo Saksoıı birli~i her tarafta 
Mihver kuvvetleriı>ln karşısına 
dikilen \le yollarım kesmeğe ça
lışa.n engeller (Çanka.y,,.k) in 
de 'ıstiıııatgiilu bıltlur. Bütün hür 
milletler eski istiklillerine veya 
yeni ımldinla.rına. bu vahdet sa
ye;Onde kavwıma.k emoo.:ıdedir
ler. Mister Viaki 'nin yaJnn şark 
ve Rusya seyahati bu vahdet ve 
ü:ni+leri dünyaya gösterm -·e 
varı7aoo.!.tr. Hiçbir man~\Ta 
b:ınun böyle ~.nla.şılma.~ına mani ı

1 
_ 

olamaz. 
- YEN1 SABAH - - lşt~ oğlum, şurası eskiden Atlantik denizi idi ! 



BU ALİ SİNA 
Yazan: 

M. Zeki Koı-gunaJ 
No.43 Nakli ve 

1 ktıbao hakkı mahfıı.zdur 

- Y mvallı ,....., anı 'MC-
lekııiımıiYB- dair mr şeyler mi 
biliyorsun? 

- AcC'le ('tme, te!ft.g ve heye
cana lrapıhna kızım. Soımı ben
den istif ed.one:mrn Ben ;;a
na babalık ve hocatk etmeğn 
geldim. Bwıa kariıhk senden hiç 
bir şey bcklem:yonnn. Yalnız 
sükfrt etmeni, - · · ı;;an lıu
fine kadar dikkatle dinh:meni 
lstiyonmı. Bıı ı,;aı:tıarmıa tabii 
riayet edersin. 

- Peki muhterem ı:e&r-
- Kmm... Çektiğin .ıstnıı.ba 

sima hem seviyor, hem de -ı 
viliyordu. lıııı sevgiliyi dört yıl 
evvel evleııdlrseyı:Un bugilıı üç 
~'lllldca h!r torun sahibi aıa.. 
caktın: 1ozım ka:;boldu diye 
glhıleı-ı:e matem tutmıyıu::ıktıIL 
.ş.mdi on sözümü ııöylü;ynruııı: 
M e!e'ks!msmn bir ilmi sim;yıı. ÜS· 1 

tadı tarııfmdan kaçın:ıp D:ığdat 
• ..,. te!!lim cdilıniı;- olduğu-

1 

mı tcmd'ı:Je, teessilfle değil; 1 
menmun!yetl.e karşıla~ Onları:n 
saadetlerl iı;ln dna: et.! 

Oiecek ihtiyar, ııfu:1e:riui bitir
m.i§ti. Saba Melikesi, yalvarın&- i 

Okuyucu 
Diyor ki: 

MahkOmların hapishane 
mu ur-·mıen bir rıcası 
Şehrimiz ceza evinde bulunan 

nıahkUmlardan di.in tu mektubu 

alchk: 
• Mahlm olduğu i.izere akrabala. 

rımız, q:lerimiz ve dostlarımızla 

gik1Jtıeb im.ek fttsatını ancak haf_ 

Urun bır süntinde bulab lyorUL 
Fakat ön mil%de dinl bir günü_ 
m~ Olan Şeker Bayramı vardır. 
Bu m,ltıa,.ek gDnde dostlarımızla, 
akrabalarımızla görü9f'T'1ek1 onla.r _ 
la bayramlaşmak fırısatını temin 
edemiyecet}imizden müteessiriz. 
f4nuU a kaclariardan blr ricada 
batunuyoruz: 

BE LER;] ı. Sa hin saha. 

A- ? =,::~.~~~: u 
Piyasaya sürülen sahte fişler:i Belediye iktisat-Müdür 

lüğü iptal etmekle fırıncılar zarar görmüşler ! 
fişlere mukabil kendileırina ii.za_ j 
mi yüzde i.ki nisbetinde b, r fire 
verilmesini istemişlerdir. Bu me 
sele ııakkında kendisile göriıııeıı 
bir arkadaşınuza fırıncılar ce -1 
miyeti reisi Ahmet Rl2ll şımları 

çetin bir düşmandır --
'3.600.000 nüfnsu, fulmt s~ 

=:.ı.:::::: ::'i=. 
ile üç 
e-.._ı 

harbe 
dolayı 

~ 

hak veriyorum. Ha m8(Y
Vl1Sl b:ricik yavrunu laı.:'jlbettin. 
Sen ki onu lıeclreshsı kıskımı
yor : r. mseye göstermek istemi
vordun. Ne menılekette, ne de 

fa bnşla.dı: de hapishaneye ctostfarımızın gel .. 

Belediye İkti&:ıt Müdürlü,,öii 
Ekmek i leli bürosu fınnl&rdan 
gelen karneler arasındaki sahte 
fi.,ıeri iptal ~e başlamıştır. 
Karne kartonlarında.ki s..'lhte fiş 
l!!l" o kartowı vereıı fırıncıya gös 
teiMl ekte e keyfiyet bir zabıt 
varakasile tesbit olunmaktadır. 
Bunun üzerine fırıncılar Beledi. 

~~!!miştir' 1 - Toprak mahsulleri Ofisi 
her fırına belediyeye ibraz edi_ 

yan patron tezg3.Jrlarları bu 
sahte karne fişlerile muhtelif 
tarihlere ait ffaleri hakiki olan_ 
laı'dan tefrik edemedikleri 
cihetle kartonlara ya.pıştırıl 
bu gibi fişler belediye tarafın _ 
dan iptal oluımıalrtadlr. Hal -
bu.ki biz aldığımız fişlerin mu _ 
kclıili olan hc;,aiıı yarın Ofise - 1..fuhterem peder. Allah 41.Ş-: ,......e, onlarla bayramlaşmamı:&a. 

kmıı. do.,""IU sus>ic. Sen kimıim, m- bııyurlllmasmı °"" ve ye n· verdikleı i istida lı: . mi.ktanna göre =nezııek - IZ 

blitlln bunları 11.....ı bilivorsun" '*" rıca ed or ve bu arzu_ 
İhtiyar. ce.v~ verdı: muzun muhterem gazeteniz·n ka ... 

i n s taksirleri omta_ . 
dıkl· rın, •öylemişlcr ve bu gibd 

=nelrtec'i . F1kat bi 
rcr isçiden lr.: ka bir şev ohııı_ 

~r ı;iın ir açık erco _ 
ğiz ve ni··•yet Ofıs tarafıııda:ıı 
mahkemeye sevkedileceğiz. Sah 
te fişler o kadar itina ile yapı .. 
lıyor .in resmi ımı.Jaunlar bile 

sarayda yı tamyaıı 
J tur. il rıı:g:nen OIJU ka- _ Ba.:ıa ŞPytı Ha:sası derler. rı sutunlarında aliikadar makam_ 

ların tUkkat naaarı 'okHme.lnl aleve Birliği 
1 

cmlıl:ır, senilen ayırdılar. Kim 
k.çmiı. bu fenalığı kını 

Bütün bu .lıakikztleri ı:izli ilinı-
yaıvanyoruz. 

ler sa;ı.·csinde meydana <;ıkar-
YE N I $; BAH - Eöylıe bir bunları anl"ıl k p('rlevsizle tetkik : 

. ::ptı ~ . kadar eual-
lcre doğr.· ce bulun-
nııı:dı. G zli.Jlml e vabf olduk-

<lını. Irali şüphen varsa hurn-
da.n nasıl çıkacağımı se:tr.e1t günde hapishane m.üdürumliı:ün 

Saba Mcrlresi ve orada hazır mahk:Omlara tıe-rhatde bir kol.ay .. 

ettı.kte_!l a le~!·ik 7dcbiliyor AmttiJ.atİ:ıki F'hdandlnı. !«"1'İrİ 
hır. Ou de beş yuz kışı den fi r.n andi-\ ımın isttkllllinıİt"ll lı ,,_ 
almak nıecburıyetuıde_ ola.n bir 'ka lıir . · i~trmı'tii.:nrı lıildir
L~çı 'bıınl_a_rı ,na."11 tı:tkık ve tef..J nn~1:-ı. ıiiııtandiya hiıkumeti I• 
nk eıkbilır: Bu sebeple Beledi_ Aknzıı) 11 ile yım~=a harp ı·t
yeye bir ıs12da vererek fırınlar_ 1 nıeld~ hcı•aher, ıknıokrn~ı ..,... ~ 

ıb~ lııt:ı nlar ka- bulunanlar, hemen ölecek san- 1 k g c0Ji11; tııtlm e<liyo _ Fakir tale enin yemek ve yata
cagı ucuzca temin edilecek re, cadılara 

H:::kac..t iliıbüttirı 
dJkları ilıtiıyann an;;rzJ<t bir kar-.•-'""-'·------------· 
gıı olup nçı.k pencereden dış 
fırladıpnı hayretle gördüler. 

Saba Mclıke.-.i, çok ihtiy b;r 
adam §eki .ud.e ge · eoma b' r J 

ut ve h· kaı gn olup açık pencereden Iı
ı fırhyan Şeyh liasandao a.l

Blrçolı: &- d -·ı haberin doğ:nıluğuııa inan·' 
v"'f' u.ıt ~ mln 

e gclnuş mıştı Ar.tık Meleksıma içm ağ-
layıp ~ lamlı göz WP.Ş· 

\•c sanıynıda n 11n mısafir d -
kalını tı. O za.ıtı2n .l\lelek.ııma on !arı ükmege lüzum kalmııırruştı. 

Biricik yavrw>unıw lııı:yatta v 
sekiz )lıl:Şl.ııda idi. Tabii ken •S'- sevgılisin"1 yanında olduğuna 
ni kirnaenuı göremıy~~ı · bula.- ogreıun Rti. Bu mesut haberi Sa
mıyac::ığ"ı tl!r yerde yulnızlık ba dıyanıun b>!r ta.rafına yay
b;ışba.~a yaşıyorı.lu. Genç ve :gü- m.:ı.k wanı gf'Jiyordu. Ru !htL"lô-
zel B;ığdai füu.irin.in seni ziya- 1 • • ta adıurıla.rma MW.r verdı. o-
rete ırel ~ı, '3ellden ôgrendi k:ı<lara. köy ve ka.<ınbalaııı dn-1 
ı; ıı, ona gen~ cınirin zengin, kı- ğıla.n tclliillar ~nlerce tnbaıı 
b. c ve pıok yakışıklı hır aci!ııu rek. ııefrs tüketerek h:allrı 
ol .uğunu b'r peri ma.sa11 an!a
. ,. gitıı anlattın. Genç emire Jc 1 vaiiyettcn babeı Jıır t'ttilt-r Hrç 
. ı~ııı hakkında aynı şekılde ı . bır tarafta matemde l e.,.r 1ı:al 

birb madı. Giiz.Jer ayrlm, gönil'!kı ııen 
,r.ınt verd.n. Bunlar, n ·.ı ._ ... m ld fl 

lı ıy-alhanclerınd~ canlandırdı gamhmeu:a ";;..~"" "' 11
• er 

b r gece duşlarında göreJc k yandan ıı.ş1t ürkül~ri, J:Cl'iTI 
SL •dJ~'r. Bu <\Şk, iki ~e11ci, ate, na,.."mcien yukSE'Jm,,;:' ba;.ilııdı. j 
ten bir bağl4 baP,ladı. Araua:ı AraillUI kız n g-ü::ı "=e t K· 

b ,taç ay g(-ç\ncc Bağdat Emi- teı.ı .suura da Baı;ıht Emir .. "1•11 ı 
r, ,Jen ad..mlar geldi. Send<"n elçı..~ı çıka gckiı. Piçi, ~ok kıy
h • .'lcks'mayı istediler, "Kızınıı •n>etlı bcdıyel.' d"n ba..-ka bır ile 
,ıendirmek u _ tinde değil.im" mektup gelırıı'.ı~tı. Mektupta 

rt ) e red cevabı verdin. Bağd..t,' şunlar yazılıydı· 
:miri tart'Jında.. ik\ncı defa (Arka~ı '·ar 

gönderilen adamlar, enı tebd t ··~ ----

'trnC'ğe ba.şlaılılar. Onl3rı ıı1ı:1u. f ner y .g "I 
•etle kovdun. İki memleket a- il 
=ncla az daha harp çıkaca«tı. 

Hağ<lııt Emin, bütün hıwrııkıa- "uru~ ı'ffı" 
ı· nı ilana! etro.ışti. Son dakika- -ll y 
J,ı: "Sevdiğim bir kız yüzünden 
lı.ıılerce 1uı.sanı Wrb!r.İne kırdJr
ın.ıgn ne hakkım var~ Sabrm 
•oıııı eel:imet ve muvaffakıyeti.ı 
rn ı:htan siyaeettir·• diye 'i
" ıdü. Harp kararını gen aldr. 
M leksiruuaıu.ıı a.şkı !le tam dört 
8 .ıe kavrulan Elın.ir, nihayet b r 
ilııu simya Ustadının h Wıerı ..... 
ye-..siode muradıııa enlı. OnlıaTı I 
aı tık birbirinden a),rama..sın 
,, ıt.eıı ayımıağa haklan o tuı 
1"5kıden de ilti genc:n ~vlenme- ı 
sme mani ol:ı:na.ğa hakkın yAkUı. 
~'1Dek, ~evilm_,k b!ı ı '1 tlyıt<;tır 
Sevmek" ile ··seifılnıek" hir n

raya gellrse "ti&adet-' doğar. s,... 
ven, fakat sevilmiyen ınııa.n 'ç . 
1Stıran çekmek mukadder 1 
•>eri bu yüzden bedlıalıt r.lıııı: 
tun. Çıldıra.~ıya seviyor, l&k.ı.u 

büyük askının karşılıt:ını g:" 
müyomun. Halbuki kızın Mel<'k· 

G,";'eıı ııL-nt> Fc'llt!l'de bulunan 
RLım Patr ·ıınu.' ınıien vaıı;: 
•ı k;u-•k 20 'in >n - , Ye l:ı 
mey.ı.rnla müezzın l\!ust..ra .adm 
da b:rııım de arak öl -· 
ba::ırial"ladn 

O zaman yapılan t.ı.hkika• 
O zaman yapıhı.o talıkıkartA 

ılı gı,çtııı malıa.ldP el ktnk tel 
lerının kontak yırp:ı.r:ık yangın 
ı;ıktığ.ı zaruıedilmışti. F.ıkat ı.t... 
1.iharc ya ı1av k · ifrle patr;k 
honc·nin eleklr<k ıesisa.tıuda b r 
bozukluk olııııu:iıf;ı anla"1tmtŞ ıre 
rli!rı mezfn;r patr1ı:hanl'tırrı <da 
re ht'y'C>tını truıkıl eden . i:n Se_ 
not iıza"ından !<'lrtt:vu« iJ,• 'lh 
n.><ly;ıs ve Leıınıdns su~-tıı olaraiı: 
bmneı agırcPm}'11 g;ı!tırilmıştir. 
~'ak.ıt ura yl'rdı• bir ihm ıl 0!11111 
dığı anlaşıl - ıa zaı .. ıarltına 
alın,uı bu ü · lı.ı:ıı bNaet ,,ımı, _ 
il' 1 

k y"z" den 
Üç arkadaş ustafa 

isminde bir genci 
bıçakla yara! adı 

Ku ~!tp:ızarda karlın yüıünden a_ 
ıır surette bır y ratarna hadıse.si ol_ 
muştlır Vak·u şudar· 

Emrullah oğlu Mustafa adında bir 
""ene .tırkaç &Un V\ el kadın yüzün. 
.:len rtcrrtaşlan Ya Jn, 1 Hüseyin ve 
M-...'Zl le': u ga ederek arnlan açıl_ 
mıştır. FaKat kadını çok se»cn Ya _ 

n &ıeyin ve. Mrrıa «ıskançlık yü_ 

Zll.!l.&eu e k..i ı e & vakit l\1us_ 
K.ilçiıkpaurrda evine döner _ 

y~ "" üzerine atılar.ık 
dövmti !erdir Fak t vak'R bununla 
da 3 Jr •td · hırsını ala_ 
':"" lnı • ılu ctPfa 1\'Tw;tafaya bıçak 

ç~km.hfler ~ 1 yenrulcn a!:ırca ya .. 
nı. ı lJrdır Yarnlı Cerruhpaşa has 
t:J ·ı~ lli~ !';u.c;lular da 

K~nh ıaçak. U1 ıştardır. 

-----•wc-----
Yaralı bir ceset 

Ev .. .ı; 

er 1"' henu 

d 
g,a e Taksııııde Sıra.servi 

J\! ,,etı tesbit l'dilemi .. 
atla ulu uş..ur. 

• da saı:c~~mız u~a mulrn~ıl, !arından aynlmadı(;ııu, l"aJıuır
Bh ik, hasta talebenin ilaçlarını yüzde 50 ucuza bu !ış ış.ı mu_nasebl'tile ~ıze ~· tere iiişmcd;ıtirıi il:"n ctmi.ai .. 

temin için ecza depolarile temasa girişti de bır "'cya ıkı fire vcrılınesınıJ Amen1<a Hariciye Nazın ı.u nı 
Ü 

ısted.ıl<. İsbdam:z Ekmek B""u_:·o_ Sl"le h:ı.1ıkınılıt Iİeııiiz tıir "" 1 ,. 
• te ıt be l:irlıgi yooi yanr.ıa.ğa mecbur edilm.ı-"-. h J ~ ld ı.le bür ,,.. ·-· ~~· suna n.ı·~ e. CuJ 1 ıs.ı _ . 0 , söyt<-nril•~ı:·gmi bildiri.vur. llı•-

tadrıa !n yalı:l şm.tş oldu- B Ti tııra.fta:n Oniv1'nmc::1'İ ik- şefı teklifınıızı fC'cldclti. deınış_ı mı:I< ki bir ""'itT var. Bir ,...1f -r 
!;"U şı sırada faal:ycUerini hız. ma.J eden her taleben n..-tıı ti ,, .... 
l dırm ,.., k b ı ') · ,_ r. ohmL'<I da a'kla ""!: .Yakımıır. an ıştır. oıı .. ·, u yı l nı- atılacağı iş sahası dahilinde fay. r 
Vers.l.cye d~- ecı~k ta'-'-e- dalı b F•t .. T- kk u- Uelr · ııfaııdha ile sullı huI' ~ 

. ·' . ~ ~ ".:""1ık .... ,. ~':'._ ır spor muhit!i yaratıı.Me- ı renızı u . .--. va olan B;rk~Th Aııı.ırikıwrn gara • 
mn spor, ve saı: •«uLu.u- cek bir kabiliyette yetiotin·1-0 • K 
l d __ .__ ı t&ht ~ " - urumuna verınız tisi ııltııı.;ta So-..-etler ı·~nıı,. ' 
arın an ..._ .. •rım 1 ...,. si içın icıatıeden bütün tedbirle- · ' 

m'-'c alnıL~ olmak içm mühıııı Bize (frtı·enir:i Türk Ha\'a Jı:u. vamn lan1a.rni:wtini ve ist.ö:'fu ı 
ve ·· r kıınırw vermiş bu- l"in alınması i<:m tetk:ı idene l:ı.wr nmı v 1 • · ı dediltled za ~i temin C'derle,...., l:~'n lm. 'ol<-
! lanmıştır. Muayyen zamanlarda man hiq terıeddiit eıklirilit' mi _ luk içinde kıvruwın hu ü ''" \'J 

Ana<lolunun muhtelif vilayet- talebe spor i'ıı.aliyetleriyle uğru- ')'iz? Göltlcrirı Cıırımmasına ter kahraman milletin hıiyuk tr.·l>ı 
Ienndun sırf tah ;ı aşkiyle mem şacak ve mezWliyeti seııesw.e cih ed 17ilcce~.iz hıc l:ı!i'r mese. dan sıyrılnı&J< i .. h•mffiim tıılı·İ 
Jelret>.ntire gelmiş talebenin te- kadar kendıni bu alaada ki.fi le var mıdır? ı;iirm.,·i< lil~ıındır. Cii,ı it• lir 1 ~ 
miz, sıhhi yerlerı.le ikamet ede- derecede yet~tirecektir. ?'vlc ll11.11a KıtırUmu manilıiu miihim iiınill<'ri :ırru; · 
memesı. mımıtn•m gıda alama----------------------------~-! da ·~uııl.tr da vardır: (,..._~u ~ıl 
nın.:;ı yüzünden mühim bir kıs- E • • b •• e yıl.ıb<"..ıı;ı t.ını· 00.il<"n kr-ıl or· 
nıınd:J. bünycvi ve reevi za.5- yup oto us rı ılumııı sapa.'<l!i(lllm JıU'lllll'. ,, 
yet goriildüifı.i elde ed:loa ista- kı<. ıhı plalamıy'llca;:ııı·u 1 '1 

tistik.lerle tesiJ,t edilm.ı~tır. • lıd1u•11 tahakkuk ı>lm,..;i ll:ıUı!·· 
Yiilc:>ok talıs'Jı.le bulunup da . t::ı~.i g," vet filosunun hiı1i '" 

hasta.Janruı uılebeniıı tedavisi Bunların fazla yolcu aldıkları, ıst:ısyonlar:ia durma- lıı.ıııf:yıı ;ıııinalralitın:ı en:::~ ııl-
ıhh.u F"ir-1 Wm d ki b 1 1 ki d nıası. f....cningı•ntllo day11nn a~ içı.n s ~eri yaptır l!ıtır ı arı ve azı yo suz u ar a bulundukları anlaşıld 'kızıl ıuıa ve ıw..-.ı L.ııvvı•tl<·ıin;·ı 

Bu kli,;1Uarla Lıııversıteye bağ-
'~ ~"- ed Jı.i.U J· uılandiyaya l.a.s.-rıu k:ılJl· 

ıı .u!mi....,ı-e m.uıaıaat eıı ta- B l d" t b .. l . l . d"" rı ıı - . ı ··• t ._ lehe derhal bakını al:tıııa alına- e e ıge o o us sa llp erıne un " eruu mnı:uıı.z:ı ı· n .. ri w nilıa~·m Jiıu., ... J 
~~~ =~?'filın;;y~ı:av:: son olaralz ihtar-. a bulunda ri ı;W. ı;tıçt.ilu't' kuıu·tlcw: 
Junaıı talebenin de ücretleri bır- )·üzün il lJl harbin ııJ<ıh<•tiniıı ... • 
likçe ölleo.nıek şa.rtiyle resuü ve Kere.teciler - Eyüp h&ttıııa 1 ra.ıılı:, ı;orfutu1""'i. 
hususi sanatoı yom ve prevll.ll- işleyen otobüs sahiplennden b.'l 1 var r IÇ4)k 
toryomlarda tedavıleri yaptın- zılarının seyrüsefer tahmatııa . ç klu ail er lisrosi 
lacakl.D'- meıııı.ne muhalif olarak rabala 

Çok ÇO<:Uklu fakir annelere 

Fi::ıiaı ·:ra kiiçülı., fa~.><t "" ıı 
hir dusınnn 8kluğlm.u gtJ.... 1 
Bu dW;m· n ar.-d. ç 

Uigec ta.atı.- bekar vıe fakir ra fazla yolcLl almak, bal<ı iHtas 
taleben· iııı.şe ı_,ıeriDı de bir dü yonlarda durmamak vesaire gi. 

• ••amobıhle Sen. zene k<>,....... C>l:mak ic_ın Oııi-
l h .~ n• k•ldı-lan bu • •hıs ,.~ gi yolsuzluklar yaptıkian gorül 

yapıla.cak yardım hakkında icap 
ede-n tahsısatın alakadar mal -1 
müdür uklt>rine gönderildi!.: ı ı 

Su ) lt·rr, - ... ~ ıJor1 . ıli. tı k1:, 
lil< hir lmnct t,._,.,.ııfı;"· ,. 
mfo .-~; ~hi .; • lı 11.
Hl<lt"rİJ k- aııı.hu 1<..ıaki •·ıı nı · 1 or h~<...lnt'S .. C• 

1
• .,,~ VCl"8Ite<le bıılllnlJl kantin talebe 

f d ~., ••,n-ş~~ muş"' tür. Al' ar makamlar bu 
ı veren L~ ı ~ ~ •u• . tarafm<lMo. işletilecek, halen O-
h ıınrt1 nclm e niversıte 'li yanında bulu- gibi arabaların sahiplerine teb _ 
ırdıru · uan yemckluuıe de bir tokant.. li~at yapmıs ve bu halin teker_ 

, .... - • haline ifrağ olunacaktır . .Kıı!llti!ıı' rürü takdirinde bu hatt.aki oto _ 

T aks· ım- geceleri 
öhet tutaw 

de lwılıı:aao gıda maddeleri ile büs seyrfuıeferinııı menedileC'e _ 
lokantada pi.<;irileeek yemekler ğini bilWnııiştir. Bu hal t.evali 
maliyet fiya.Unın yansı nisbetin-

1 
ve tekt'!"!'Ür ederse k.&rar tatbik 

de ir fiya!.la talebeye satılacak- edilecektir. 
tır. Diğer ta.raftan hasta talc-

Evve;kı ;:unden itibar"" oto OOımı !liçl.arswn da yilııde 50 
mobil v • ·1uıbüslcre tanı miktar_ teııziliUa telllliııi için ec211. depo
da ,,n,~n vernnıt:ğe başlamış lan ve ecza!ıuıelerle temaslara 
tır Yafnız ;:ece geç vakit gelen oopınaııştır. 

prrr ve tren <"rd..n çıkan yolcu BLl mas.rafları karsıla.ınak ii-
ıar snıt !nılama.mıı.1rtadıTla.r. zere v.iliydJere müraoıı.atlar ya
'Bu enen ';'lZ mfmc ahın bele ı pıb:ı:u.'ftlr. Vili.ret lıııswıl idare-
ıye rıhtım •'e istasyon !arda !eri bütçeleri cisbetin.Je birliğe 

;::eç ~ ar - ıı ile senevi bir y:ı.rı.Iımda bulunacak-
" i.J ı · karar ,.-er f lıırdır. Bunlardan başka va..kti 

· e alikadarla.nı bil bn.li müsait her talebe de hafta-
dirnıı~r da 5 kunış gi~ cüz'i bir yardım 

Kursun hırsızı 
' . Dun gece Sult.ao.ah:met ovarınd.a 

bulunan ~neb Sultan camı e ya_ 
kınindeki tarihi bır ı;ebilio kurşun • 
larını k.azm.a ile .sok.erek ç.ık;armak 

ı...,. bir ;.çık ııOz bek<;, lanıt'uriao 
yaka.lanacağınl Olnlayınca • kaı.;n~.a~a 

11\UV.tf.ak. oluıufiur. Yerde camı ve 
&eb.iJe wt 180 kilo kadar kurşun bu_ 

1urunl.lfl11r. 

n t ~.. ~·oluu.u, M()(").&.ta~h-
yaznııŞtık. 1 :ıl.;ı,ğl&nıl;~·w:·al.1:ır. 
Yardım yapılacak ııruıe.le-dn ımnç1•;1· Sı\ "' 

ka7.a sıraslle .IS!mleriai " edi_. -------------
yonız: 

Fatih kaza dıo.ıı: Nesıme 

Bozırn~. Nadire I~ına, Nedıme, 

Nazlı, Hatıce. Emine, Melek U~
ok, Sahne, Vasfiye, Fatma Mü. J 

ııi~. Gülsüm, Fatına, Nigiır, Re 
şide, Refakat. Refika, Arap. 
Hatiııe, Sııl, Fatma. Sldtka, 

Eminönü kaıAı::;ı. 
'rapıııı. Fatma, Sakine Adı_ 

le, Zehra. Sartar, Gülizar, 
• 'arı yer ~sın dan: 
NCClbe, Vaııkeliza, Oniça, 
Evra.kı tekemmw edett'lı: di 

Bir acık g"z 
Tc. •=p ettiği piyangc 

biletl3rini salarken 
yakalandı 

Dt•ftcrdard:.ı. Yavcdut c<uicie~ı i 
nunı:ıralı e\ de oturittı Ş efı.~ Jıı.ı '

yüpl~ lskelc caddesinde Salıh(' ıı,J 
b;r nµınc.ralL kahved eı. v<'lkı 

~·~------------~-------------·-------------------------------·~---------------------------.... 
ğer ıılilı:adarl&nn ela isimleri 
nı J"'Yderpey bu siilunlaTda nc s 

bu· eğlence tertip ederek 50 K u 
dU.hııLye 1e bir hlı.,yli kinı:.t.'.)'ı C 
lilınış 'e ~ıyrı•a 10 ·unş nıı.ı.1.ı;n J il 
cit> tle bunlatra JltYS~o tert;µ etlli:ı 

ni bJd:rerek bilf"t da.1:ıt.m1tea bc.ı 1 
~r. Vu.k ad~u haberd;,ır edJc-11 [ 

Çünk.ı Ta.bun Nı:ba ı llsıi ı r-====== ... ==========•---===============~~ 
~~~~:ı:~ı~ '=-~::: ~e ii. - 1 N T ES A R -- 1 ~~- 1ı 
deccgı yer" Olum lııl __ _ ~ 

hızlı ha}' d. , a .... J. :ı ı a. • ıı.. h ı z_ "'""""'""""".,...,""""""""".,......,.. ..... ""....,...,, ..... .,...,....,...,..,...,""""""' """"' 
ı. c daha. ı ..ı ~ı, · b.r ık:t 

b 1 k nan!-.u- daha evYel farkedC'.rek lem , n.. ' Tu ı ı ı e_ 
b en en i ·· hüküm rları_ 

J (. uı r lc:ıo'l 

şa. a ! tı1 .. 
" bı o uyor r çoktan Tıı. 
bun a bcılumr;r ı.ır. Bıı arı ev_ 
veı yetı cınız r.n. anın 

saat, bıı ~a.ıt ge~ ı;ı nwıııız •L 
kı ıntikarn ıç· , b zı r;cç bımk 
maz ıı a l\ı tıı enın hll atı 
i ın c•> gc ol··hilıı. ErcnJımL 
zın nnıke ı ı ıkı 'ltonıob.Uerı 
·~ lır hükunıet ınalramınırı dlı 

a ı sor at k ı otoıuvbuı var 
'' ıyet.ıniw k.fı dcreı.:ede ınu _ 
ıı fız \'<' polı.> :.ıJınış oluruz. 
Ra ı fiııyrı • nk Hazretler• de 
ti:.. ı ıt edecek. b · ıkı e 
,. cşı e yanımıza 

anrme ıt.aat ett ~~fen. 
dılerinı bizzat b "'lB.dı..ar. 
Ar v Jozefin 
bıığUı. aııı tamamlandı. Thtı _ 
yar Hayn Serık'ırı guzlen av u 
da idı. O büıün bu tali rşlerle 
artık' meşgul calt halde de _ 
ğıldı. 

Ramador Racası, fiiın üşıün. 
e k d bır 

uferdcn <limen 
emrlerinm bııg) 
den ertıadı sı-ım;yoım 
ıd •• W< 
da, K ı çayırında 
z:rman da göz! ri 

pb lemniş, alıM".ağız. 
Nizam za' n acele ediyor 

!üş ıçin.de •,. ;lllyordu 
tc nındııınler akiırtı:ımJI=d. 

kı 'lnU gııdı bıeci aida1:m;ımıştı 

- Peki! ded.. 
Hemen o sıra.da. rcket ııe• 

tibatı alındı Blr kaç ua~:ka _ 
çinde otomobiller hazırlı:..ıdı 
Vali tarafından tC':,bi• edil ıı _ 
!erin hepsi otomobillere b i _ 
l~r ve işte böylecı- Tabıına var_ 
dılar. 

Otomobille geld kleri ha!Je 
tam val<tin v :uıca.lı san da 
kik la Fer.harlı kurl ra.bılmı.ıı 
l"[di N!za.~1 a.vluya hakan g 
nı ta.raC" mai· .... i < ı .... 
iıt t etti. B· O ' 

• • ..... 1 "l ı 1' il 

'lhttyar taraçanın • u _ 
=~ kndnr ~ : eğildi, par _ 
maklıktan a ağıya ğnı sar _ 
lranı; • enennı U7. t.ı ve 

SüJ<ômd•'ra, 8iikündera 
Diye tıeS. i. Gö:leci lııı -

inlerin bağlannıa.~ııııı., bı~ d so_ 
v ~ y.ı dokcD ' 
W<.ıya tain!:ıo Fe_-bad, bırden 
k · · nı top!aılı. 

r dayım, be,ıim Biı .. 
vük ı-.ı 11 

>ıy • ı Yn rdı onra gili, 
D d, ı.e• <" 

D<;de, ayağa 

kak 
Dcd..ı_ Ded~ ıiç adım attı. Ta_ 

T!Çmtn yanıbıı. na kadar gelin_ 
Cl' arka ayakları üstünde yük _ 
se.di ve 'Ferhad bu mükemmel 
menlıvPndeıı pişkin bir canbaz 
çev•klıgı ıle kendisini taraçaya 
ve oraaa Hayri Senk'ın kollan 
arasıııa attı 

İhtıyar Racanın göz yaşları 
beyaıı ·•akallarını ıslatmıştı. 
Hayrı Senk'e torununu kucak _ 
!arken oz evladının kokusunu 
ahyı:nnouı; gilıi geldi. GöEleriııi 
~ daltikıı.la:rca Ferlıadı kol 
lan 1 ndan 1lırııbmadı. Hal 
bukı llt:mhıun :ırları, 
har. ket.len, .k IIUijması ne ita _ 
tLı.r idı ~. O bır Hindli 
d~iL A.vhıpa çapkını, ltes_ 
kın ~ ve hareketl.i, her mi_ 

gaqıl.ı terbiyesi alnw; bir 
fikt:u. Bwnmia beraber bii. 

h ile Ferlwi i.lıtiyarın 
h şuna r, .tıatt:A bu ha,I leri 

lteıııliıııine dll!lıa. mıınis ge!i_ 
On altı yıldır huretini 

ümidini kestiği, artık 
yalile yaşadığı torunu 
mak saadeti P..a.cayı 

b hale getinnışti. 
G<.ıl".. r n , g.,nç Ferhachn göz_ 

lerınc tık i \'e ona Hindlilerin 
El" ta. ı fat.3rile · 

!Je!:.ı...,. ll&ziuem, aevgili oğ 
!um, kafJımın alevi. hayatımın 

rayihası .. 
Diye hitap etti. Ferhad bil _ 

t · bunlara: 
- Büyiık baba, seni ne kadar 

sevdiğimi bilemezsin. Görecek _ 
sin ki bahtiyar olacağız!, 

Diye cevap verdi ve Mclika 
da onların bu muhabbetlerini 
dindaran~ bir süküt içinde sey _ 
retti. Raca ·nın önünde dız çök. 
ti.i. Gözleri yaıı içinde, Racanın 
ellerini öııtü. 

Ferhad böyle diz çökmcğe 
ııl.ı~ığ:ı içiıı hemen genç in_ 
.zı koJ.wı.dan tutarak kıtlciırdı: 

- Haydi, yeter artık. Bıra.z 
giililnüz be.kayım. lztırap çeker 
ken göz ya§ı, vlnirken göz ya_ 
,.ı Artık bu kadarı da çok de_ 
ğil mi? Hepsi ge<;ti. Onlar heıı 
bir kibustan ibaretti. 
Bıı neden biraz ötede, İn_ 

giliz Valiı;i ·ıe iıaııbaşa d.uııuı 
Ni.ı:anı Nebabm, Yaksvel, Jom_ 
fin akıbetini tayin ile nqgm _ 
dil. İngiliz yübek memuruna: 

- Ekselans, dedi, Devletür _ 
raiy Hindlidir ve benim teba.ın_ 
da:mdır. Fakat onun ı;ı.ı ıki cil.. 
rilm ortağı ile ben alakaıiar de_ 
ğilim. Vt..kıa onların iı;lemek is 
tedikleri cürüm benim topra _ 
ğımda haı:ırlanrnıştır ve onlan 
yakv.lı.yaa da benim. Fakat biri 
Ingiliz, öteki, ne teoosından 
olduğu oolli olmıyan bir mwıe_ 

vidır. Onların i.kıbetinı İngılız 
ada.:etı tayin et.ııin. Siz onlara 
ku.şı nasıl müılasip görürseniz 
öyle bareket ediniz. 

Dedikten sonra Nebaba dön 
dü, atctı püsküren gözlerini Ta_ 
bun Nebabma dikerek; • 

- Bu çaka.!, bu zehırh kin 
dolu maıhlük, Sukfındera Ma _ 
hallı $enlı:'i n 1 öld"' · . 
tiyor idiyse öyle bir ölümle ge_ 
bersin. Hayır Fakat Sükü 
ra·yı kurtaran şu mükem111t' 
hayvanın ayaklan altında ı.le 
ğil Kendisinin adaletini icra 
ya memur ettiği Fil altında 
bersin. 

Sonra, maiyetindeki 
memurlara dönerek: 

, - Bir saatten. evvel. b ... , ....... 
ı,ın mel'unıın kellesi parçalımım<i!I 
olacaktır. 
Yanı ha şı ııda Vali düşünüyor 

du. Nizam gUm<!k üzere bır ba_ 
rekette bulunurken lngilil: b. 
işaret yaptı. Adıımları Mal;s l 
ıle Jozefi onun yanına getırd.i _ 
ler. Vali ikisine birden'. 

- Şu alçakça cürümde ortak 
ağınızı kabul ediyor mı:ısunuz? 
fnkar edl!!Dn'zsıniz ya'!, Mala; 
ve! kekeliyerek: 

- Evet, Ekaelins, yalnız _ 
- Hayır, yalnızı, ınalıı.ızı 

Siz de, aize yardım eden şu a 
dam da bir aydan beri bir çok 
delahr, doğrudan doğruya •eya 
dolayısile, başka vasıtalarla. . 
kiındern Malıalli Senlı.'i ortadan 
kaldırmak istediniz. Doğru de_ 
ğil .mi? Yalan mı? 

(Arkası var) 

Amerikan 
ç kları 

- aa, t<1rıtfl 1 ıncldc -

yuı:ı abıta.s1 rlwl k h "t"f C'lcı 

actkJ:özt.ı vax.alamt$ ve h uı 

tak..ı.ae.uı başlaorot tır; 

----~MllC'---

Kağlt hır~ızı ya atandı 
TartUlllll$ sabıkalı..la.rdao lla•'8n ·\ 

v..ı gece sabaha ko<$l Fen •'•kc 
tesının Ayniyat ciepolw.na &..r •rek ı 

~I G 1 na •ın U çerden ~ ve gayri t.bu «ltgt:J 
carbisinde bır .T.a.pon ltruv;ı:zorwıe l::ırı bir cuvala kayarak. .kaçark:~rı 

hü b gı....'fmYİ haar<1 u&:, ;.ıol.isler tıırafındau yilk:.ılanını.şlır. 

r<ıtınışlar, Re rıt...ı ki.rfcz:tn:ın ı =ı 
llndel<. tt!Sisleri u;lanlır, r------------,, 

TAKViM 1 B R AME:R KAN GEMiSi 
TORP t.LENt>t 

İmpar.ıtoduk u. 

Aleuit grupttna Ai. Atka 
ad;'5<tıda l'ia n körl"21ııe t.aqı b •. 
kın y; · ı n bıtr J den:ız.:ı tt1S'1 ta 
rafuıdan a!ır I• ı.asar. atıl 
mıştı:r 

AMERiKAN GEMi KAYBI 

Tokyo 23 (A.A ) - Harbin ba n 

Hızır J.t..1 Gt T 266 Ay 9 

13e1 24 13 8 

EylOI .E."'YUlL 

1-1_3_. t 9 "2 ,_ı ı__. 

Gün 

11.4."ı 

6 • .ı 
t.tıar 

12.00 
19.04 

PERŞEMBE 
, öğle 

ü.01 
ı :ı.tl6 

Ya1:11ı 

ı.ııt 

20.:r7 

İlandı 

9.:!G 

10-05 
5.1 

Ezanı 

Va.sa.ti 

i Araenbklar, Uzakd<ıiuda ~ 
:ar 7 tanarc g , 14 k:ru.. ,. 
8 torpidD mahrll>i v., 2 ;rantımo ge _ 
mi~· .. 5 miılı, 2 tııyy.ıı_, 

re gem$, 10 k:ntvuör. 6 torpido 
m • ·• 3 yardımcı - <ffo bımıta ..-.~,..,,.,,..,...,..,"""""'"""""'.,..,"""°"""' 
lltr~- ABON BEDELi 

T;rtc:lye Ecnftl * ~t;ıı - Alınan Hariciye Na_ Strnelik 1400 Kt. 2790 Kr. 
zır 1\1, 'llibbımtrop dun Rmnanyal 8 Ayhk 7!50 • - • 
na \'ek muavini Midıa.l AnMın 3 Aybk 400 • 800 • 
co'yu kJbuJ etmiştir • Aylık .. 150 



ENınızde Jcaförif er de yok, 
Y n farkına vardım. Kışın ben 
bu c t'UC' ne yapacugım. Hiç ulı

K ıJ l m ... 
~ :n n rclısin Şerıfe? 

, - l ıU nkaralusarın köylcnn~ 
c; , h mm. 

::; zırı koyünlizde kalörrfeı 
•..tz- mıdır? 

- Vardır hanım. 
, L ' nfc. 

İlall h nm, bu yaşımda sa
ıı.I n nu ylıyeccgım? Beı 

ınıa kadar kalör.ifersL, 

1 yıf• madım. Yazık sana.-:-. 
.. ı kaloriferli ev tut ... Buradaıı 

ç ı'l. 
kiyor, mutfaktan 

w: Brt gün salr.Jıre-
1 un k pısı sıddctle açı-

Rınım.. Hanım! 
\ d.L.~ , J fırlıyorum: 
- • e vaı ? .. 

Oı talili siıpürece&-im... Sü-
t .J ı buhunu.d.un... Süpürge 
cf 
.. 1 ndc -·ıı. Şerife. 
·~c. .. Be 1 bu süpürge ıle 
l . , ure<"egım., SEZdc 

' • supuı gcs yok mu? 
l.uk .. 
f">t:' caııınu pnza:rda bul· 

u.ı . Bt:n ıkı bukhnn 
u em. Zat.en sı-

ıze l ı.ıaınJdım. E'\i:.nızd 
<tK bll yok, kaloııfer yok, bu .... 

• ~ ı.;ı yul{, bıı de clektrık su-
1' b ., v ,k ... Verm benim hak-

tJcıı Jıyorum ... 
••• 

L1..:ilcuŞU uızık g.bi bir kadın 
ı. .ı m lırc.ı aylık ıste<lL Ka· 

ı, l l.rn. (..ok tem zın ş, çok 

1 "'"'~( k kl rda olt rmu~. Se 
u .. . p nın konağtncfu tam 

•
1 ıstı ka.l.."'lı ~. her usulu b ı r-
~ 

llk geki gı akşam kızartUgı 
j)b l ıı ·n.ıılaı kapkara., kurnür gı

ıl.. 

l 

• 
1 
ealarla omuz omu~ ırnranbot 
cderlren kıarşısıruı. mahalle im:ı
~ çıkar. 
İmam efendi il zurna snrhoş 

bekta.şiyı ham :tle süzdüklen 
sonra., okşar gib bir I : 

- Erenler, der, gorüyorsun 
ya, yürüyecek hal.in yok, burnu
mın ucunu göremiyorsun. Ru iç
ldi denilen zıkkım ıne kö şey 
Y.ana.bllı !. .. 

Baba erenler istifini bozma
dan itıI\1z edcı ; 

- Hayır, be İmanım, köti.i o
lan içiciyi igm.ek değil; mübareği 
ict:ikten sonra sokağa çıkıp do
l ŞID.i.ya krı.lkışmak PC'k kötü 
uluyor!.. Th~l."AKİ 

gıbi b;r evde hızmetçihk cttiın .. 
Ya.ldıtlı aymı.1:.rı hep ben siJer
dı.m. P.....,c:;a aferın Hurıye, tfsrdi. 

anın b:ışına neler gdmiyor ... 
Akşam ycmeğ'mde külbast,ıa

nn içı kıp'Jurmızı idi. 
- Kızım, de.dun, bunhrı al; 

biraz ela.ha ~<rir. Bız da.ha pi~ 
kt.n külbastı sev r'..z. 

- A, dcdı, hnnım yine mi işi
mi beğenmediniz'! .. Valh,hi artık 
anlaıruyonun. Sefir paşanuı c
'vı.:nde •• -. 

Diye bir şe ysöyllyE':eelr. O 
gün çok yonılmu&ttmı: çok çu-
1..ı.şnuştım, fazla sınirli i<lan. Bır
denli.rc l.ieynım a.ttı ve adamsız 
kalmanın büttin fecıı. ··pi bile, 
bıle kend.mı tu.t.aım.adw1 v~: 

- All~ Seı:ır JJJŞanın da, S"
nı::n de, sem karşısında tut.an be
Dilll de ce.r.anuzı versit., dedim. 
Ha) dı kızım, hnberın (il sun, ya
rmda:ıı ıt!ıbaren sen çık yıne Se· 
1 ir pa.".ianın konağına git ..• 

Dundan sonra Grttk evimden 
neleı gd p gcçmedı bı.r bilseniz. 
Bır tane ı geldı, pek açık :göz 
b r Hum !•adındı. Bıınak denecek 
y ... sta ıhtıyaı dı. "Bu :nnsıl liş gö
rur" dıye şaştık. fakat ne iş er 
gordü b11scnız. Bit ara ol'tadau 
toz 'Jekcrı kalkm.l§lı. Bızinı do
l ota bulunan toz şeker.m al 
m.ı.ş kom~ulara satmak için gö 
turmuş, komşulır hnber verdi. 
Uolal:ıı k l1t astık, kend.sine yüz 
lemedık. Dıger bır giın benim sa
tın nlruğun yanm kilo tereyagı
ru, rdcş m.n karısına satmıs 
bunun alıııdıgındıın ha~rı olını
yan kızcagız d.ı parayı vcrmı . 
Hunu da yti7Jcmooık. .. Çok gu:ıoı 
yemek pı.ş.riyor, ıhUyarlıgına 
ragmen ev ısiui de ·k ruiı bece
r,yordu. Fakat ynıe o bizden 
ayrılı.yor, dn1la.ra ve yetimlere 
uç aylıklar ver ... ld.gı gün ... "Ben 
dul hır knılıııım, dıyor, bcnirıı 
kocan1d::ı.:n aylığım vnrdır. Şimdı 
hayat çok pahalı oldugu için gc
Ç<-"11 üç ay ıÇı.nde bana bu p:ıra 
yetişmedi, on beş gün kadar c&
lıştım." 

Ak çalı :.ıaz o ydın, diye dil· 
şimi.ıyorum. Bız:ın b ·ş trra yanı
yor ve y.ınc hizmet.çısız kalıyo
ruz. 

• • • 

çev'rd .Yi 

NELLIE /' 

n 

n ldınnız. 

- Baş tarafı 1 ine.ide -

lıa hareket etmeğe mecbur ecle
bHecek m h'yetteclir. Fnknt bu
günkü '"RZ1yete bakarak d"yebi
liriz .kı Til:rk mili . 1C 

:m.ğmen, haıbe siirüklcnebihnc.
sine inanma k i~.i!Il ortada hiç b · r 
sebep mevcut de,.,..'ildır. _H, tt.~ 
Rus Ka.rnctenız filosunun Tiırkı
ye limanlanncLıı enterne cd ime. 
si~ bile mevzuu bahis oi
sa, Ankara. hükiımetin'in millet
ler arası lca:idelere taımı.:nııyle 
riayet etmek suretıyle bunu hal
ledeceğine şüphe ed ltmıez. 
~ 

Büyüle törenle 1 utlanacak 
Anlcara., 23 (A.A.) - 26 Ey·, 

lül cumartesi günıi Birincı 'rüd:. 
Dil Kurultayının Do!nıabnhc;c 1 
sJrayında toplandığı günün O· 
nuncu yıldönümüdür. 

Aldığnnız mallımat.a gör~ 
Türk dil ana tüzüğüne ve Ku
rulta., k.ara.rma uyarak bu gü
nün Kurum üyeleri, hnU:.ıwleri, 
Tirek basın ve Türk dllsevcrlen. 
arasında dil b;cyramı ola --n.k 
lrutl.anID{lıSl içm g~ekcn hazır
lıklan yapmış bulwımaktadı.t. 

* Madrırl - tsı/aııyada 1.800 

kadar siyasi mııhldim serbest hıra 

kılmıştır, * Vış1 - 5:ı0 kısltık yeni bir ışçı 
kafilesı dun Pıırısiıı garJ..ırıııdan bı 

rmden hareket etmışt.lr. * Vı.şi - Bugun Almnnyadnn 
Panse ycnı bır eıır knfılesı gclecek_ 

tir. 

Görülmem iş harp 
- B•i tarafı 1 incide -

kokların ışgal ctmı.,lcrdır. Şchrııı 

batı .şımaijndc Kızılordu kuvvetleri• 
toı,>r:ık kazanmışlar, şıddetlı muhn 
rcllclcrdcn .sonra öııcml1 blr yolu el 
geçirmişlerdir, 

GOROLMEMIŞ HARP 
Londra 23 (A.A ) - St:ılıngrad 

muharcbelerı hakkında korkunç ve 
hayret verıcı wfsılnt alınmıştır. Cud 
<iclerdc, yan sokaklarda. mcktcpleı·_ 
de, ma{:azalarda. vl,.ıdc, hnttiı oda. 
dan odaya, çotıl..ırd olduğu kodnr 
mahzı>nlerde dl• çarpışmalar yapıl • 
maktadır. Bu harpte pıyadeııln yap • 
tıgı en kmllı ve mahıyetı ,ubarıle en 
şaşırtıcı muh.ırebc de burada ecre • 
yon etmektedır. 
Alnnın ltnyıplan o kad ı büyuk _ 

tur kı, Yon Bo1:k b zı c iml rd i_ 
Jeı ı hatlara Rumen ve ftaly.:ın tu • 
menlerj sunnek zonmd..ı kalmıştır. 

KAFKAS FABRIKALARlNIN 
FAALIVETI 

Moskova 23 ( \.A) - T ajan_ 
sının verdıl:ı bır ha!J re gorc inkıta_ 
lara ve k:ıyıplaı o ı ğnı n Kafkasya 
ve Don bölgelerınde t;ıbrıknlnr tnh_ 
min edfldlK!nden daha z bıı zam n. 
da tay;> nrc unal etme tcd l ı·. 

RUS LIMANLARINA VARAN 

KAPiLE 
Londra 23 (A.A.) - Amır.ıllık da 

ıresimn ek tebh 
Ru :y.:ıya ula n k fil ye m •n up 

gemiler nrnsınd ı kayıplar olmu a 
da dusman uç.ık ve denıı.alul,ırmın 
agır ta:ırru?Jarını:ı r ı~mım IQfilc ge 
milerinın en bt vuk: kısnıı yerlerine 
vumıı.şlnrdır. Ktıfıle tngıll . Ameı ı _ 
ktın ve Ru tıcaret gemilerinden t 
kil ed lml tı. 

ITALYAN PAPAZLARININ 

PROTESTOSU 
ttaly n hud u 23 A,A.) - Röy 

ter: 
İtalyan pi koposlıırı İtalyan 

ııı!!alı altında bulun Slovenyad 
tntbık edilen tedh 
lmi nezrlmde pro 

Muğlada .zeytin mah· 
sulO berek tli 

Muğla, 23 (A.A.) Bu seni.', 
'Milas mınt..."lknsında ,,.evtin rnrılı
sulü çok ividır ve l ~ nÜlyon kılo 
zev'Cın alınaoa.ğı ınnulmakt.-ıdır. 

Acıklı bir ölüm 

El 

r n cc l rı 

nın in! ızına ve bu kabıl da" al<1rı 
takıı.>ıne. aı tık luzum ı.almndı ı Ad_l 
lıyc Vck..ı etı tar. !ından t.:ımım edı 
mı ti. TeMyız r,i hl.em ı umumi 1 
hcy'cti bunu bo n bır knrrır ver _ 
m st.r. Bu k .. rard cc-ı konma karıırı. 
mn knl ma rn ı ınt'n lc"ldığı z _ 
ınıııı ,., r'ı b.ılun n bu k r:ıra gorc 
suç tr> 1 1 eden b r fııl cuı üm \, fı_ 

nı muh .ı Pdl•r ve bın nalcyh d. 
\ ı:ılıır t kıp e ezul r infaz cd hr 
denılmckt dır. 

D ger t..tr.ıttan Adlıyc Veltlılcti vur 

guncuların ıcabıııda kanuni ccz. laı ııı 

azami hadleı ık cezai ndırılmalan 

hakkmd.ı lal. ıd rl ra mühim b'r 

ti~ hadlt'.'r n 

r. Bu tnmımde 

tedır. 

yı konunun lııyın et_ 
ıııda tzıfüık hususunda 

takdır h k ına millı!mr. Bu tnkdırı 

h:ıkkım kull.ln n ha :ı uçun ve • 

h mctıni naz:ırl tıbar.a alm:ığa mec_ 

burduı. Bu h met sucun ıcnı va_ 

sıtnlarına, mcvıuuna, ,cnı tarzınıı, 

suçtan za r •)rene~ ve uğranılan 

znrarın agırlıgın:ı, kasdın ngırlı{:ınn. I 

Amerika elçisi mem· 
leketme gidfyor 

... Ank:ıxa-Amcrikanın An
kara Büyük Elçisi Steinhard cu
m:ı vcva cumartcsı :;ünü Amc-
r' h"'aya g:itmek üz.ere memlckeb-
m.zden a)Tilaca-ktır. ı 

Elçinin, Rels Ruzvelt ve H...
riciye Nazırı Kord31 Hull ile k -
nuşacağı zann.ecfliyor. 

- Baş tarafı 1 ıncide -

200 - 300 cuval olduğu halde- bir 
miiddcttenbeıi istıhsal mıntaka
larından şehrlınize v ti olarak 
100 • 120 çuval pırmc gelm<'k· 
ted r. 1 

Bu vaziyet karsısınd.1 pek ta
bii ola.mk arz tal b kaı ıl ) a
manuı.kt"ı. ve bu yüzden b;r fı
yat yükselişi gorülmcktcd r. 

nığcr taraftan ş hrinıızdeki 
z:Ur.ııç ta.cirlerı lstanbulun bu 
pirinç ıhtiyaı..:ını ö lcmek ma.k 
sad. v e istilu al nun.takalanııd • 
ytik. ek f yatl.mj.a sıpnı ış y p-
makta \"u bu yüzd n f\yu.tl r 
du:rmad:ın vükselmcktedır,.. Pı-
ri::ıç ta<rırleı1ı durucu ıc mada f:>u 
pirinç darlıf:'l ve fıya.t yüksel 

1 
nm muvakkat oldu u u, gerek 

• - Bııı tarafı 1 incide - ya müdafaa vazıyctinded:rl r. Trakya ve gerek. An.ı olL d. 
nın bile, en hakiki m mfaati böy- Hele Sırb'.:sta.ildn General ~.iliai- bu yıl celttk nuhsulümin ıyi ve 
le bir b!rl.ik ve bcı aberliktedir. lov.çin gosterdıği kahramanlıK bereketli oldugunu \ · yakı l 

Zaten bu!!i.mk"li felaketler hep bütün cılrn.nın takcf 'l".ni murıp ~ıi mahsul pırinç sevk'ıyatuıa 1 

bu hakı.h"Tht.ııı bu harpten otmuyor mu? Brr va:ktt!er K ıf- b lanaca1;nı, bu ttibarla aza
evvel ta.maıni.yl anl~ıtamamış .kasyıa ve Şeyh Şam llerın.· Ce- mi ön~ü.zdek_; a.yın haftasınd:-
olnmsmdcı.n rlari gelm.yor mu? zairde Ab~tilka.dh•ltıin, .A:nado- f)ehrimizd p;nnç bollana:rak fı 
lşte biz Turk gazelccılerinin ev~ ludn. Muatafa Kemallenn nctık- yatların 100 - 110 kuruşu aşmı
vela YugosL: vva dostlanmıza ve lan şeref, hi.ırriyet ve ıstlklfil yacağını söylc:m.işlerd r. 
sonra da vat:ı.nları düsman taı u yolundJn ~den gencrnl ~ha.ılo-- Aynca malum oldl -; u ÜLerc 
fmd işgal edilen, hayat ve is- V\1 m güttuğtl mukaıi es gnye- Ti ~t Vekil eti 80U }jır kaı ı ı ~ 
tiklfil ha.klan tanınmıyan bütün yi kını wihı.maz, kını alkışlr.· yeni mahsul pırmce el koymu. 
mağdur nulletlerin miımessıllc.... m.nz? tu. Bu kar.ara goı e müstahsil 2ü 
rine Lo~ a gidel\ gazetcCiler H le ş8 z:ıva1lı Am:ıvutluğ:ı tona kadar olan pır .. :ııç mevcudu 
tarafından buttin Türklerin sc- ~ h ce. Dın kan:•eslerı Türkler- nun yı.i?.de onunu, 25 tondan y 
18.ni nı götümı !erini işteı idik. den alel1tcele ayrılıp harp 1 t.c- karısı ıçm yüzde 20 slıu gost1: 
Romanyanın bu harbe Mihver Y~ .Arna~lar bir m lyonluk rllcın muayyen fiyatı r dahılı 

ile berabeı· g.ırmesinden elde et- b r vatan ıle Avrupanın en nıiı- de hükiımetc satacakh:rdı. \'" 
tığ'ı kazo..>ıcı b turlü anlıya.. hını b"r noktas lll..!'il ı. t klal sahı- ve Bcledıye Rasi DoktOT Lut 
nuyoruz. Dobriceyi Bulgarlrua, bi olamıyacaklarnıı pek çabuk Kırdar, şehrimizde p.rınc fıya 
Transı1vanyu.yı da Macaı -m nlaatlar. Dunynda m vcut ohn lııxuu norm.al hadde uıdinm J, 
zoı'la veren Romanya, muvaf1clk ıi:lci milyon Arna.vmiuu bir mıl- pıvasayı bollu.ştumak m.:ıksadı 
da olsa, yarın Ahn:ınya Sovy~t 1 yonu zaten Sırbıstan v<> Yunun- -· ----
Rusyadan b;:ı- kilometre yeı bı~ 'tstıanm eline geçmiştı. ~"n lro- • 
le vermiyecekt.:r. R'll'llnnynıım lan bir milyonluk ki.içiık bir istasyon Binası y aptırılaca : 
S1vastonold ve Stalı~o-radct:ı e- halkl ltuJyn gıbi kuvvetli ve 

1 
hediyen kaybett'ı;ı re yüz b'r. emperyalist bir ctınıcıe karşın" Dev/el Hava Yolları Umum 
a.skeı'.ınin artık hi~ de geri gel- yapa.}ilird " kıbet: hatyarun bu 
miyeceğı muhakkak dcğılmidır? kı.--.ıik memleketı yutacagı mu- .IJ,,üdürliigüı den: 
Bır de üstehk Rom:ı.1yanın, hakk--;ık d~l nıiydı? Bugün 1-
komşuları .Macaı·Jstan ve Bulga- tıılya Knıa.lı aynı mnıanda Ar
r·suaın ile arası tamanıiyle açıl ruı.vutluğı.m Cla kırahdır, yan~ 
mış bulumnuyor mu? Arnavutluk t+-ı.~-·- ~ "'"lYın 

1 - Afyon tayyar!.' ıneyd:ınınd:ı ) ıplır 
cıkmafügmd:ın keşıf bedel ı 13B88 l r 78 
mezkur b na 7 /B r.n t n/942 Ç r :ıaıbtı 

..u...w.y<ı.ıuu ;ru.n usulile yenıden eksıhneye konul 11u t ır. 
Bu harn seneleriııde Roman- müsteml !resi halır.e gelmiştir. 2 - Mu' akkat temınat 6!J.J4 lıııı 4 kuru, tur. 

yanın dahilen de soyulup soğa- Bir vakitleı; Osm nlı _Pad.cyıh- 3 - E itme, Ank rad D ~ let H.ıva Y ıll ı Um ım 
na çevrildığı.ni, fa.kıt ve hn.rabi- l:ı.nnın aray.lar:ını J:>:ltlıyen Ar- mı ınd m<rzkiır Umum Müdurluk Alım Satı Kom $J>onu 
ye mahkı1m oldugunu hesaba na.vut askerleri bngun"'Hoıııada olun. cagınd.-ın teklıf mektuplarının ek ltm ıı ve saııtıı d 
katmn.mız icaboder. ı !talyan kralının S8ı·aymın kapı- evv ime kad:ır adı eçetı Kom yon:ı tcvdı1 la ımdır. Po .. tnd \akı t'U 

B l .k « lannııza geline· 51 önünde nöbet bcklıyorlar. meler nal\'ırı ıtıbara .:ılınnıa:ı:. 
. u gar om.,,u _ . \; Bir vakllier bizde tii sa.dra-

Turk - Bulgar dostıuguna ve ıyi lı. vezirli. ncm-ı - evnı k 570 kuru nıuknbilmde mt.-z.k<ır K 

.-< 

kamşult•"una Sofya.nın da An- .zam gn, ge " . m.....,,.... ıge 
kara kadar ehemmiyet VeTd.ıgl· k:acı.t: yük.'l_eien bu dı~ k roeşle-

- tab .. nek hoştunu .. a .rımızm evi.atlan bugun pek ha-
ltmC' tar hınden en g kız gun e\ vel Mun lt • 

n gornıemız ıı .... 1 · f. eli · bit-
g .. d,yor. Bız her vn.k t Bul0 ar- rısko ~yem~ e~j n.~d· 
l Al d rı alarmı ı ·te- mc '" enm mez 11 
arın { CrlllZe ~ ve siyasi h yacl rmın tatminı 

~ old birçok n htıtl d bu- ı.çmıb. ""hı _.,,,_ zaınEllan ind en ederek Komı yo 

le muraea t eder k y lnı bu ışe aıt olmak u 
ı Jtı ımdu. 

r hat ve("hıle ı z 
10273> 

dik ve hatta Yım.:ımstan.a da bıı . . ii.d ta ki esiri . , kanunun 32 ııı ı 

1 duk :E U:kat haklı ola~k Bul- .g 1 •:r··~·sıyoı.-'"-U. er e ne ------------------ _ ----
g':~ Ak enıze cı mıası bn~ servet, ıne -~·.ne hmT Y kal JIC!B•m•!D••mmnıa:~;:m•~~mnm••••~~ 
lta, komsu' ı.rı Yunanlılar ile dı. Hele miisbı!cil btr devlet kur- ı ı· stanbul Bel,....,-.J-~ ,..,_.1rı.,,,..,,1 almak is- mak arzur.ı.rı bu- scrnb oldu. --
Sırı~m. tol:'·~- Biraz da Ywmn komşulan- ı 
t€m2S1 ym.e ır · mızd.a:ıı bahsetlcltm: mml!Dll!!•m•lil!liiit.i:a:J:imiEIEllD~lilil-Il:.lmlriii:aamiilliilımmr.ı~ 

H.de Sırplar ile Bulgarlar 11-
rasında ebedi bir ka d l k mu
ahed~ 1·.1 m iVCut oldu unu ve 
en doğru yolun d!a bu ıki mem
leketüı dalına beraber vıe dos;t 
yıa .. ~"'lınlarmdn bulundupınu hıç 
bir zanrn:;1 hıc kmısemn hatır
dan çı ·a...""m.aÔı.ası icabettiğmi 
tekr.ı.:r tekrar soylernek geı 
tr. 

Buloaristan vclı nimetti Rus 
yaya karşı nskcr gondl!rnı mek
le pek ı;/1 ettı, .kcşkı kardeşı 
Sırbistuın da gönde n eseydi. 

Gerek ta.r.aı v gere ;: t s:rımkü 
:insanlar na..zarmd t.ı:ıarruz e
denden ziya.de kcadini müdafaa 
eden n:::llet m bul v muteber
&!r. Bugün Rusya ve Yugoslılv-

itiban'n •••-••! 
sinemasında 

Bu kahr.:ı.nnn ın'illet kücük 
ordusiyle b 00

yük İtalyan ordu
swıun p-.:k çabuk hakkından gel
m:4ti. Fakat arkadan vuruldu. 
Bugiın ek."lleRSlZ ve iia<' ızlıktan 
dol yı şcfaletin ve hastalığın a,.. 
cı dıırbeleıi altında can ç kişen 
bu asil komsumuz h ç b r vakıt 
böyle bir alobcte la.yık d ğ idi. 

0..ıu bu feci hal koyanlar ya
rın insamyet '\ie medcn }Et tu.ri· 
hi ka:rşısında he p vermeğc 
mecbur olacak1ardır. Dır mem
leket bir hltrpte mağlfıp olur, 
fakat bu magl-Ornyet yıL-IDnd n 
rn.aJwi.i helal{ ohrumıulıdır. 

Fa.kat biz cmıır.z, b ler e yıl
lık koca b:.T :i' ımruı mill&ı bu
günkü gtQ:ci foaketin'ı de ba
§Ilıcblı savacak ·ve akıbet eskıs 
gıbi h.littiyet ve ıstı'"kffitine ka-
~ca.ktır. 

l'abmın 

bcdclı 

838 .,35 

7148 70 

7281,90 

llk te_ 
mınau 

628,83 Ha eki, Ceı ruhp.ı l, Bt'voı:lu 'c Zuhre"i h talıkl ır 
hn..,tahanclcr.lc Zeynep J< ı ıl Do uınevı, Edtrnek p 
S hh t Me k "e O • d r Çocuk B. Kııne"ının )111 

f cıns ı.uıu erzak. 
5S6 15 lu ve Zuhrc\ ı h:.tst lı 1 

Edırnck 

54G,07 

Beşik~ştn Barbaros Tlti be i et.ı fmdakı bnhçc ve yollarm iı 
tnm.rntı kap lı zarf usulıle eksıltrı1cyc konul 11u tur. Kc~ f bedi" u 
lir c52 kuru ve ilk ı mtnntı «12 3 lira 70 kuruştur. Mukav k, Lk 
tlbw Nafıa ı len umunu, hu u i ve fenni ı tn mclerı, proje kc f hu 

' Yeni v go:Ul:mcmiş 2 giızel film birden : 

~o vakit biıtün Bcllmı:ılar 
da, nihayet aktllıırı b:ı.şlarma ge
len, bütün BalkanlilM Ataturk 
ve fuönü'nü:n diisündüğii, iste-
diğı.ı gı'bı bir büyük BallGın bir
lik ve bel'abcrliğı kurıırak A ru
panın bu güzcl yarım adasını ela 

hı Uc buna mutcfcrrf d er r ı k 82 kuru mukabilı de Beledıyc Fen 
t lerı Mudurluğündcn verılec ktlr. th le 21!/9/942 Pazaı tcsi gunu t 

P ( ·n soflgü .1 ri K Pli K ÇT1 15 de D ımı I.ncuınende yapı tır. 
Tnlıplcrin ılk teminat m buz veya rreı.tubları, ilı, le tarihinden f" kız 

gun evvel Bekdıye Fen ı l rı Mudu l ı une mür ca tl 1 c kları f nıu 

i Son derece gülünçlü ve neşeli ı sahlp ve hfiltim kı1 et:.'klo.:r-
(Huny Charlie, Huny) ı su.il\, 'e!llil :Yet ve ı. k-

gtizel bır komedi filmi da-. 
~~r;mı;;ım:ı.:ımm~~m;l:-lal .. _mil_________ SuuW Nuri tı.EU1 

ıl y ti ı ı rtn me ire -.c un ıbrn ı ır ı el n dı •er \iC_ 

k l b"rlikte 2490 ı;ıu n:ırnlı k nunun ta U: tı ÇC\ es de h:ızırlıy • 
cakl ı tcklü mektuplil ını ihalC' guııü sa t 14 de kad r Damıt EncQmene 

rm.C'lco. urzımdır. c9814ıı> 



Sayfa : 4 YENl SABAn 

Devlet Demiryolları meslek 
okuluna talebe alınacaktır 

lSTABUL .... ' IŞA] ITAŞI - KARAKOL KARŞISINDA 

____ , 
ANA - İLK 
ORTA - LİSE IŞIK L · s Es· KıZ V:EJıJRKEK 1 • 1 YATILI - YATISIZ 

TARnrt : 1885 - TÜRKh"'ENİN EN ~ Ki HUSUSi LİSESIDİR. 
Devlet DemirgoUarı U.num 

JJlüdürlüğünden 
Devlet Demiryollarının muhtelif ihtisas .şubeleri için memur yeti~tlrfl

ılick üzere Aııkarada bir c-Demıryo1 Me;;.lek Okulu> tesis edilmiştir. 

KURULUŞ 

Em>ıılı al'a ında şeraiti en ehven \ e ş.1hsi menfaat bE"klemiyen bir ilim miiesse:;esidir. Gtizide bir talim hey_ 
etine ıralıktir. Öntiımızdeki ders yılında Lisan tedrısatına bilhassa ehemmiyet verıle<.-ek: ders saııtleri dışındn 
hu~u~i Lisan kursları açılacak, ınüzige istıdadı olan çocukhırın bu husustaki gelişimine de önem • \'erilecekt:':'. 

' Telefon: 80879 www 1 
Mektep yatılı olup tedıis mliddeti üç senedir, Talebenin her tiirhi elbi -· , .. •a•••••••••••••••••••••••••ı&mal•I 

.., ~;.:':'::,~:,~,:· .. :·.,:·~.:::'~::~~~~:::~:: ::~:,:::~:·m,•-1 RADYO PROGRAMI 111 Devlet Dcmiryolları ilanları 
sus ma:ılj ve hr.klarn sahip oı.u·J:n·. Askerlık mukcllefıyetkrındc kı~.ı 

hi:anete t{ıbı tutulurb:-. 24 EYLÜL 1942 - w !HE 
1 1 

• 

Demiryol Lfosle.t Okulunu iyi derecelerde bitirenler arasında ve Görö.len lüzum üzerine 25/9/942 tarihli Cuma gününden itibaren aşağıda_ 
)ahut m lek hayJ.ında yüksek ehliyet gôstcrcnlcrinden .. '<'ncb: mcmle 7.30 Program. 19.30 A. Haberleri ki Banliyô katfırlan h.uıhırınd:ı yazılı olan ıstnsyonlar arusında ışlemıyc.: 
ketlerde ıdarc heım~ına yüksek tahsıl ve ihtisruı yaptırıhnak \lzere her 7.32 Vucudumı.i _ 19.45 Serbest 10 cektir. Arzu edcnleı-in istasyonlardan izahat alabile..-eklerı ihin olunur. 
91!De ayrıca talebe ve memur aeçilecektir. zi.i çalı.şlıra _ dnkikıı. c10349> 

Kayıt ve kabul tart'ar•: lım. 19.55 Muzik 
J - Turk ollT'ak. 7.40 A. Haberleri 20.15 Rndyo Ga _ 
2 - id.:ırcmiz hekimleri tarafıadan yaptlncak SJlıhat ve psikoteknik 8.30 Miiiik (Pl.) zctcsi. 

111oayendcrınd1.1 sıt>otıı old.Jtu aıd;;şılpak. 12.30 Pro[:raın 20.45 Muzik (Pl.) 
8 - 14 yaşını Joldurmu:ı ve 18 yaşını bitirmemilj olmak. 12.33 Muzik (Pl,) 21.00 Konwıma 
4 - Açılaca'< miıca~ak:ı imtihanında kazanmak •imtı•1a•ıloı.r Türkç~, 12.45 A. Haberleri 21.15 Mi.ızik 

Matcm:ıt k ve Tabi ıt bilgısındcn yapılacaktır.-. 13 30 Mu:lik. 21.45 Mlizlk R;.d_ 
5 - En az ona okul mezunu olmak. •Tahsil se\'iyesı o !.ıciaıı yuksek 18.00 Prnı;ram yo Senfoni 

olmıl, r d.ı Mesle.;: 011.ubnun binnd ı;ınıfınn kabul olunur! r.> 18.03 Miizik. Orkest.r:ısı 
Mııs. baka lmtıhdlılıırı; Aııkar~:. htanbul «Haydarpaşa ve S'.fkccı:i~, 19.15 Mü:z.ik (Pi.) 22.30 A. Hal..ıeı·Jerı 

E,o;k ehır, Balıkesir. Afyo:-ı, tzını:- Kıı.rserı, Adana, Malatya, l!:tzu,·ı.ım şehil'_ 19.00 Konuşma 1 22.50 Kapanı:;. 

lerlrıdc t lctme Mudurt,ıklcrinde 1 Birineıteşrin, 942 Perşembe günil yapı_ =======================:::::..=..:::== 
b.c .. ktır. 

Talipler nihayet 30. Eylül. 942 tarihine kadar imtih&'l olmak istedik.le_ 
ri şt>lıırkrdckı Demıryolları işletme Mudurlfıklerine bırer dilekçe ile müra_ 
co.ıt c tmel dirler. 

1) Jckr:('lrrc ılıştirilecek vesikalar şunlardır. 

1 - t teklınin bu gunkü haline u;ı.gun foto~ra!ı taşıyan nı.ifus hiıviyet 
ruzd;, ı. " 

2 l\lcklep diplorr.rısı veyahut tasdikııanıcsi cBunlııra yapıştırılan !o_ 
ıom: f. r d. tdlebuıın bugunkti halini gôster«ektir, 

3 - I.}. huy ıu1gıdı. · 
4 A.ı k,igıdı. 

i• .eme '11crkezlerinde bulunan istek1iler yukarda ,gösterilen dilekçe 
re \ l • , J.ıı rnı bızzat işletme Mi.ıdi.irli.ıklerine götürerek birer kayıt numa_ 
ra~ı , L.tlıt ll11c1ır. 

U.~ı j 1.!l'INclı•n gelecek, isteklılel' 20 den 28 EylUle kadar en yakın 

Demir 
vurgunculari 

- Elaı tarafı 1 inclde -

Sami Abuaf dün verdiği ifa_ 
desinde şöyle demiştir: 

Tren No. su 
24 İstanbul - K. Çekrne<'e ~y 29 X, Çekmece - i :1aııbul 
21 Y ~ılkoy - K. Çekmef(l "'l 
'lt > > 

'~ > > 
34 > ~ 

l4 )i > 
4f: )/ , 
.;2 ). , 
27 K. Çekm~e Y. eı;ı]J;ı\y 

31 > > 
37 :> 2> 

39 , > 
49 > > 
51 > > 
5!' > .t 

,. 
- -

Muhammen bedeli !!755 (altı bin yedi yüz elli oeş) lırn ol:ın 7 (yt>dı._, 
;ıdet 8-10 kılogram karpit ıılabıle-cek bu~ .ıkhikte ,,,eyyar ııscülen l01hı11..ı 

(7/1 inci teşrin/1942) Çuşamba gi.ınü .%<t (15,30) on be~ buçukta Hay_ 
darpa~vda Gar binası dahıliııdl'ki Komisyon tarniındaıı kapJlı z:ırf usulile 
s&tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isleyenlerin 50G (beş yüz allı) lira 63 Caltmıe üı;) kuruş_ 
luk muvakkat leminat, kanunun tayin ettiği vcsikalada tPklıflf'.ı·iııi mııh _ 
te\'1 zarflarını ayni giin saat ( 14,30)) on dört buçuga kad:ır Kvroısyon Re _ 
isligine Vl:rmeleri lazımdır. · 

Bu işe ait ı-artnamel<'r K<•ınisyondan para<cız olal"ak dngıtılmal~1adıı', 
(10190) 

- Ben dükkanımı 11 gün ka_ 
palı bıraktım. Buna da sebep 
şirket kurmak için uğraşmam _ 
dı. Bu arada bazı kimseler bana 
mal almak ic;in müracaat etti. 
Bunları müS'leri sı fatile defte _ 
rime kaydettim. Fakat Refik 1s · 
fendiyara borçlu olduğum i<;in 
mal satmadım. Refik lsfendiya_ =====================================-:==========::::==== 

.t4 EYI .. i 

, DİKKAT! 943 MODEL 
ş 1 1( 

uc uz 
SAGLAM 

Radyosunu 
Piyasaya arzetmekle ORION iftihar eder 

Tiiı1Ctye U mumi Acent.a1oıı • . . 
Türk Radyo ve Elektrik Ltd. Şirketı 

Galata. Posta J{ııtu~u: 1;)57 .. Tt•lefon: 44032 ~ 
Dt•rıı f) oı 1•\,•,,y1Jnuna gelerek ışbu dıkkçe ve vesikalarını istasyon ~eline 

f< • tn' 'ı:k 'l' dı '"lq;elerını k<ıyıt ettırdikten ve istasyon mühüriyle mühür_ 
k t t " ( nıırn <:.}ah at edecekleri tren in tarıh, numara ve ~aatini yazdıra_ 
~uı.ı .. • 't hu -.es.ka ve dılek<;e ıle trende ıkim:ı mevkide p:ırası:ı: seyahat 
~. cc lerdır. 

Jşbu ıstekl ler ıııuracaat ettikleri i:rt.asyona göı e en yakın i9letme 
mı•ı r:ı•:nnc g de ek orada imtihan olmaga nıeı:burdurlar. 

Anc:ık Mur caııt tarıhlerıııdeki tren \'azıyetine gore g'.deceklerj en ya_ 
kın ı lı tme •neı kezıne 30 Eyllıl tarıhfodcn ev' el yetişemcdıklerl takdirde 
l:ıu u,. hten ev\ el yeti$ebilet•ek1Pri diger iş~eıme merkezlerinden en yakını-
11:- g,deı ek orada ınıtihana girebıkceklerdir. Talebe yolda kontrol esnasında 
ilzrorle• ıııde bulundur:ıcakları işbu \'e!,kal::ırı kal.!ır memurlarına gösterecek_ 
lı•rdır. 

ra borcum 60 bin lira idi. Nite_ 
kim Refik İsfendiyar bundan 
bir ay evvel mallarıma ihtiyati 
hacız koydurmustur. 

Diğel' taraftan yukarıda ismi 
geçen Refik İsfendiyar da ifa _ 
desinde bundan 2 sene evvel Sa_ 
mi Abuaf'a 60 bin lira verdiğini 
ve bu para ile bir şirket kurmak 
niyetinde olduklarını söylemiş 
fakat son zamanlarda Saminin 
şahsi menfaatler ~inde koştu_ 
ğunu görünce şirket kurmaktan 
vazgeçerek parasını kurtarmak 
için mahkemeye müracaat etti_ 

~ 

1. . . -'..,,~~ ~,.. Resmi d~a~r~l~rin. naz~ı ~nıma 
__. ,\ ~) \· .. -· . · 1 d,l.katıne. 1 
? ~ ... ·~·1~J. 'f'l,:;~J. 'ul .. l'.:~:;/ 1 :.,,,...~ 1 

i ııı~ynnlard:ın bu ~tıretle işletme Merk<'l:krine gelen talebe derhal 
tşh·ımf' M udllrluklerınc müracaat edtrek yarlıırınd:ıki vesilcahırını yukarıda 
y:ızıldıgı ı;ıbı b.u.<ıl alakadar ı~lc:tnıeyı.: ven:t:d ve kayıt numarası alacak
J:ırrlı• 

İl't:ısyonJ.ır.ı mürııl'llat edeı·eklerin gf'rı•k trenleri beklemek üzere vakit 
knybe1.ıncınPk \!! ralmt"ız. olmamak ve gerel{ yukarıdaki torıhlerde i~letme 
lfrrktzlcı · ııe ycti,ebilmek için tren \ :.ıziyı•tlcrini evvelden tahkik etmeleri 

ıı.t ı f, tlerı Jcııbındandır. 

1sıı:k1 lerm işletme Merkı>".der r.e mür:.ıcaat trırihlerine göre müsabaka_ 
d<ın e\ w•l 'e :> a~ut ımic;abnk,ıdan ~onr; İşktme MudurHıklerınce ıesbit edı_ 
le< f'k t· rih 'e saatle!'de sıhh:ıt hey etleri net' muayeneleri yapılacaktır. 

Mıı .. bııkn ımtıhanınd:::n ve munyeııcden suıua istekliler, neticeyi bek_ 
Jemı ke; z.:r: lsldmc Mudurl:.ıklı:rinden alac:.kları parasız seyahat mü!<aa_ 
derır ml lerılc gc+I k.lrrı .st. Jiona dörıeb leceklerdk. Bunların arasında neti_ 
l't'VI. ıı l hJ'l ' uı 1 rı c lı rlerde a lmrık istiyeııler bulunurı:n bu arzularını 
"c o : .ı. kı ı dı esle .• n dilckçelerin.n altına yazdırmalıdır1nr. 

Anc:ık buııl .. ı rn"ktcbt- k:ıbul edılmt.'Zll'rse dÖPıe<:ekleri yerlere para!:ız 

scy ıh:ıt h, klrnıı kaybederler. 
Sıhhat muay~m.-sinde \'e müsııb:ık::ı iıııtihaııında kaınnunlal'ın adreslc-

rrnl tt-blıı::ıt yapılır ve Aıılrnraya kad:ır parasız seynhatleri ayrıca temin 
olunur 

t~bu meslek okulunda tahsil e<lenler be;; senelik mecburi hizmete tabi 
.utulacnklarından mektebe gireıken getirecc-kleri noterden rnusaddak taah_ 
but H'ncdinirı oıımune,.ini işletme Müdiirlüklcrlndcn tedarik edeceklerdir. 

•9975• 

Nafıa Vekaletinden 
F.kc:ıltmeye konulan ış: 
ı - Su isleri on birinci ~ı..ıbe nılidurlüğu lxilgesi içinde Silifke ovası 

nm ılanması için Göksu nehri uzerinde yaptınlacak Reı;:ulitor Sifon, Ka_ 
mı · c muhtelıf sınai imalat iruıaatı 

Tııhmın cd;ıcn keşif bedeli fiyat \ 0 ahidi e~sı üzerinden cl,305.633~ lira 
•87> kııı·ı~ tur. 

2 - Eksiltme 19/10/1942 tarihine rasUıyan Pazartesi günü saat ıı:15> t<' 
Aıık ı .. cla Su ışleri Reisi.iği binası içinde toplanan su eksiltme komisyo_ 

nu oda .ı.da kapalı zarf usulile yapılrıcaktır. 1 
:.ı lsfC'klllPr eksıltmc şartnamesi, nıuka\·eıc projesi, Bayındırlık işle_! 

... . ---..._ı~ ;;,, El'l'd<ıe Dl:elt'Uf \ '<.' Ma.a.rH CPmİ~'f•t.j İft> hirtilit:• harnJwt 
tidıe'O ( Rtısmi lınnb.r 1.'. ı... ~.) tu!\fi) c h alint• ı gi nni~ h u 

lmm:ıukt.adır • .Bwıdaıı sonra ~tc·mizde u~rı~diJt .. 'lf'k 
• ~ IWsmi İliınla.r 16 9 1942 tarihinde yeu~ıkn t.f'Ş('kkul 

ii:s ı<-.dü1tk İf?t• h:ı.<;lı)·au 1 
ğini söylemiştir. 
Diğer taraftan yapılan tahKL 

katta 2 sene evvel Sami Abu _ 
af'ın dükkanında mevcut olan 
40 bin liralık malın iki sene L 
çinde mütemadiyen arttığını 'e 
şimdi kir haddinin iliı.vcsile sa_ 
tışa arzedildiğinde kara borsa 
fiyatlarının (,;Ok fevkine ~ıkaca._ 
ğı anlaşılmıştır. 

Hadiseyi müteakip d~rhal bo_ 
no tanzim eden ı.mçlular 20 şer 
bin liralık olarak yaptıklan 3 
bonuya da karmakanşık pul ya_ 
pıştırmışlardır. Mesela ilk bono_ 
na 25, ikincide 40, üçüncü bono. 
da 55 liralık pul mevcuttur. Bü 
tün bunları suçluların şaşkın _ 
hkla yaptıkları anlaşılmıştır. 

Müddeiumumi iddianamesin _ 
de Sami Abuafa 2 sene müddet_ 
le vermiş olduğu 60 bin liranın 
fajzsiz olarak •verildiğini işaret 
ederek, Refik İsfendiyann her _ 
halde bu para ile tasarruf bono_ 
su alsaydı 3 bin lira gibi senede 
bir kazancı olacağını da bildir _ 
mişt.ir. Binaenaleyh bu paranın 
verilmediğine bu cihetle de ka _ 
naat getirilmektedir. 

~uçluların müdafaaları uzun 
sürdüğü cihetle celbedilen şa _ 
h itler vaktin g,eçliğine binaen ==========================-ii:I~======================= 
dinlenememiş ve neticede mah_ Seyhan Vilayeti Daimi Encilmeninden 
keme Refiğin Osmanlı banka _ 
sında bulunan pa.rasile bonolar ı - Adana _ Kozan yolunun 27 _ 29 kilometreleri arasındıı ~2000» 

~ ~ 
~ fiirk Basın Birliği Resmi' 1 
i ilanlar Kollektif Şirketi f 

ı~ tarafından idllre ..ı;ı,...·hti.. ; 

"'=" &.ı:r~temizi.n btmt\.'\.n <''\'fil il5.n nt ~rine ,·asıtahl{ t•d ı·n 
= 
es ı,iıiiet Vt" t.e~.klrülforle hic:lıir :ı'~tl<ası ka!m:.dı~uıtian 

§ bunchw ooyle ilanfarmızı \'(• ü)'fll hyat n- ~lar 
ı dahilinde L;t:ınbuhla . 

-- Ankara Caddesinde Kaya JH'anınd8 ~ 
E: ~ , 1 Türk Basın Bir liğ·i Resıni ı:anlar 
3 V nllektif Şirketi ı 

S Merke:dine yoll.amaanzı \ 'C bı'1.lf'llt•rini ıle aynı mlres.. = ~ gon~mwıı'M rica eder~ . 
E. , 

ı ~unuıınnınıımııınnııııııu~uııuıııınmıııııımnıımııııımııınııunııımıımıımmmnııımımıııııiıim 1111 

ri genel şnrt.ıı.nnesı, umumi su isleri fenni şartnamesi ile hususi ve feııni 
li'-' tnameleı·i ve prokleri «50> lira cOOP kuruş kaı·şılıı:ıııda su işleri reisli_ 
gıııdcn alabilirler, 

üze-rine yapıştırılan pulların tah metrelik toprak tet:ı\'ıyesi «17500) lira üzerinden kapalı :uın usulHe eksilt_ 
kiki ve şahitlerin dinlenmesine meye konulnıwıtur. ı 
ve Rıeıfig\n de tevkif edilmesine 2 - Eksiltme 8/10/942 tnrihine müsadif Perşembe ırünil sa.at lQ,30 da 4 - Eksıltmevc ltirebılmek idn i!!tcklilerin c52.9l9>· Ura «02> kur~

luk muvııkkııl teminat verme~i ve eksiltmenin yapılacağı güııden en az üç 
tLln evvd bir dil<•kc•' ıle füıiin Vekaletine müracaat eder$ bu işe mahsus 
olmak uzere v~lkıı .ımalRrı ve bu vesıkayı gö.1'-rmeleri şarttır, 

(Bu rnllddet 11,inde \'esika ist~ginde bulunnuyanlıır eksiltmeye gnemeı_ 
kr -

karar ver erek dunıı;ı.mayı başka Vilayet Daimi Em·tln.eııinde yapılacagından istekliler tekld ınektuıılarııu 1 
bir güne bırakmıştır. Sami Abu_ kapalı olarak bu saaLten bir saat evvel saat 9.30 da Dairnl EDcWınen Re.ıslı_• 

af evvelki gün tevkü edilmişti. pne vermiş buluna<"akl::ırdır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 - ist.-yenler bu ~e ait keşif ewakını gonnek için Nafia MiJ:Ofu·_ 
~~~~~>w*~-~~- , 

lüııiine rnuracaat edebilirler. 

5 - tsteklılerın teklif mektuplarını ikinci mnddede yazılı saotten bir 
~a.•t Nıet-sıne kadar su i~leri Reısligine makbuz karşılığında vermeleri la. 
:tınıoır. 

Postada olan gecikmeler kabul ~dilmez «1 0008• «7866> 

,_ --- ---~ 
. - . - --- -

IST '\NBUL ŞUBESi 

GALA-;-A: KARAKÖY PALAS 

AJANSl : MEVDANCIK, ALALEMCI HAi\ 

~ÜTÜN BANKA MUAMELELERi 
' ..... :..-
'. K A S ·A ·t c~A R J4 . ' 

'-... "'~ 
MERKEZi i KÜRAS~O 

ŞUBE~ERI ' &MSTEROAM - Aanl!AOU4 - 80Ut0S AIRES 

~JıA:.CAS, • MARACAIBO - '°'A.IFA - ~ILL.EMSTAO - ORAllJESTAD 

fUO DE JANEIRO - SANTOS • SAO PAULO 

~---------

Beyanname Vermeyen bir 4 - i!ıtcklıler c.1312, lıra muvakkat teminat vermele'TJ ve ehliyet Wfri_ '-=YATJLI Yen.. Ko le1· ,YATISIZ 
k~ı alırr.ık üzere bonservislerile iki fotcığrnflarını bır Mdet elli ve bır adet ERY..EK K 

kahveci mahkOm oldu on beş kuruşluk maktu ve bir adet bir kuJ'VŞ.luk uçak pulurıu dilekçeleri_ IZ 
ne bağtamak suretile ih~eden üç gün evvel Vilay~tc mtirc.cııat ~elerı ı l l K - ORTA - LiS E Tak•lmd~ Sıraservi ler sB 

Çay ve k~~e beyannamesi lhmldır. ' Rusueıyetlerı: Yabancı diller ögretımiııe önı::m \'ermek, tııleoesinııı 
vermediği ıçın ya.ka.la.narak 5 - Posto ile ırörıdcri:lecelc mektuplarm d~ zarlı mi.abur mumu ıle ıyi_ aıhhat ve ta:ııbatile yalu.wfan ilgilenmektir. Tel: 41159 
mahk emeye ver ilen Turan Ül - ce lt::ıpattlacııktır. Postada olacıık gt'Cikmeler k abul edilmez. .. ıooaı. 
ker isminde biri dün 5 inc i oer.a ---------------------------
mah kemesi ta.ra.f ında.n 6 ay ha_ 
pis ve 20 lira da para cezasına 
mahklım ol.mu.ştur. Kararı du _ 
yan Tiran m ahkemede bayılmış 
tır. 

ZA Y t 
933--934 ders yılı senesinde Bt-y _ 

oglıı 42 nci ilk okulundan mezun ol_ 
duğum şahadetnamemi kaybettıın. 

Yenisini alacağımdan hükmü yok _ 
tur. 

SABRiYE 

Oksürük ve Bro"'it 
t. TURAL 

Komprimeleri derhal kerer. Her 
rıM" kuh u 35 kuruştur. 

Betonarme 

Nafia 
köprü inşaatı ilanı 

Vekaletinden 
! - Aydın Vilfıyctı dahilinde ~ Aydın - Mendetts yolunllll 7 ':f= 440 

ıncı kilometresindeki betonarme Menderes köprüsü ile t&hhye ıô;.LJerJ ve 
4 + 302 - 8 + 380 inct kilometreleri arasındak; ~ose inş<;ab «48&990.> lira 
keşit bedeli uzerinden kapalı zarf usuJ.ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 16/16/94.2 tarihine mösadif Cuma gumi saat 15 de N .. _ 
:fia Vekaleti Şose ve K öpriller Reisliti odasında )l&ptlacaktır, 

3 - Eksilbneye müicellUt evrak c21> lira • 75> )tur~ rnukalıilirı.dc 
Şose ve Köprüler Reisligind~ alınabilir. 

4 ~ isteklilerin tatil günleri hariÇo)ın<ık nere Eksiltme tar.thirıd .. 1 et\ 

az üç giin evvel bir dilekçe tle Na:fiQ Vckitletine mürneıı<ıtıa bu ~ i.ı 
şaatı yapabileceklerine dair ehliye\ Vt!6ikast ;;ılmnlan lazundır, -

5 - Eksiltmeye iştir* edecekler dördüncü maddede y.wh veı;a)kle 
942 yılın:ı ait Ticaret Odası ~ ~1,15()> Jirahk muııı~ 1.eminat_ 
Iarını hrn: i olarak 2488 ~ı lraıuınun t:ırmıtı dairesinde hazırlıy..-x:ak _ 
lar1 ktıp<ılı zarflarını ikinOf <IDQddede y~ıli vakitten h:i.r an.at e'VVeline ka_ 
dar Konıi"yon Reisligine makbuz ~kabilinde verıne.~ı liımnd?ır, 1 

•8lü5~ ctmb 

lst. C. müddei umumiliğinden 
1s~ar:rbul Ct>.za ve T{•vkif evine ai.d süt,yo~urt ve eı r>k~ilırr:e'", :_l5/0 o;.ı.' 

gtinii i<.Ta edile< cğj 22/!l/942 iünkü gaze•e!eı·t:l· y:ml: ı!..,.,:ılıı ı g'ırt • • , 
ürıden yukarıda yazılı ıhtty:ı~Jarıneksıhn l 1 25,'9/:•4:! r '"l• ... ;ıt ı ·. c, 

• l " tm ı h•ın ılfın olunur. •10400· 

1 inhisarlar U.Müd~lüğiindeJJ 
1 - Şartnamesi mucibince iki :ıdet motcıpomr) 

ı :ıcaktır. 
Ii - Pazarbk 25/9/9-l2 l<t~·ihirıc ı;wt:.ıy;ın Cuma ı;ilnü sn.ıt JO 

b<ttnsta Levfjzım Şubesindeki .f,,lı:I\ Kcmı:;yonunda ·y .. pılac•ıktı.-. 

III - Şartnameler her gün sözü gı ÇO\ ~ubede görüleb:Jır. 

IV - 1:;teklileı i•1 pa1~rlık h:ın tayin edilen gün ve saatte 'X 
veııme paralarile bırliktc adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunu'· 

«10240~ 

KA YSERILI .._.ı_..,.ı 

APİKOGLU 
1'kAlllLI 

Türl! mcuklanm tercih ediniz. Çünkü s;hh.i yapılışı, ter~i; 
ba.h~, :e2Zet ve neo"a...c:eti ile :i;ftih:ır etm.~, b:ü1ıazsa s~!~ 
hava &polarmda muhn.ta2Jıl e.d'IJmiŞtir. Her y~de arar 

'.l'EL1CFON • 243-10 

~::ıhıb• A. Cem:ıieJdin S:ıra9oglu; Neyiya! Mu::Hl~· 

~at le! gı yer: (H. Bo:.lt ir Gürı;oylar ve A. C_m:ı . .:c!dın Sıır;-.;oııtu 111• 


