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4 Qncü yıl No. 1296 Her yerde a lluraf' 
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•ı ·Kara h~re~111ı . • , . ~HARP V AZİYETI 1 
• Japonlara giJre 1 Bulgaristan. 

irinci Guam ın ışgal i · MHtt ı·kt · • 
r-safhası -, ; ed!~~~eo~:~sı 1 Doğu Cephesinde 1 ba~ri ~:y.rı:. 1 ve Macansta~ 
::;,-;:,;.:\.~:.,.1::.::!!! ! Male•94'tla l•rmt,,,. '~ ( K 1 ş ) 1 n z· a f e r ,. 1 1~? .. ~in ~on ·ı da Amerikay~ 
imkansız olan nasyonal ilerliyor, Filipinlere • h ı ıa tt~-) 
~:;:~ ~· :;, k~;:sr ,,.~a~~~;:,: yalp~r':"deivharamç ~"tl·~=okret- ·, - i Şimdiye kod11r beş zırhlı t. arp n e l 

... • .. :1 • bir tayytlre a emisi, bir 

~:~~:::;~;;;,1:::~;b2;:~:~ Hong. Kong şehri 'ı Alman ordusu Britanyaya salduacak mı ? ~;. ··";~~· .. ~ :.~~;,;J,ha' !_:_ ' Bulgar E'aşvekili 
oturduk/mı ~onra çekilmek Japon toplarının 1 harp kararını pal"' 
zarurdinde kalmıştı. A iman ateşi altmda Y eni Sabah,, ın 5 llkteşrin === Yazan: = 1ı J3u~ik<_ı.sma. tı:~nnıyorduk. ~ i Ari zona Amerikan harp i laınentoya biidiı·di 
01'(/usıı he bu kiiçük teud- 1941 tarihli ni.isha~ında Emeklı' Generaı· Kemal KO"e'ı elemh gunlerımızr yasayan bil' ~ : . . . d b t 1 : IA.A. telgrallnrıııdan çık{l.n "Kış ve harekat,, ba~lıklı y köylü: 1 :gemısının e a ırı mış; Sufya, J.3 (a.a.) - Bcı::j\'t'ıkil 
lideu d.ı mahrumdur, Mo~- hiıHisa cdilıni. tir] yazımdan, <loğu ceplıe:;,ndeki - Buraya kadat· geldiler Ye, : olması muhtemel ! Fılof, parlamentoda Bulgad.~ -
kovayı uı.aktan bile seyre- ı 6Uam'da 

1 
neticeyi önceden sezen paırçala- lar biliyoruz, mevcutıaruun ya- burada kaldılar! f A.A. telgran, rıncl;m : tamu Jngiltereye hıırp ilan ctti-

demenıiştir. ı·ı hillasa ediyonım: rısını kaybetmişlerdir. Bir tel- Divoı·du. hülf•a edılmı:itırj i ğiııi bildirmiştir. 
_J Amerikan Bahriye Neıare- "Tabiatın yenilmez güçlükk- kik vazifesile, yazın sıcak bir ''. · .. Ru::.yadaki wğuklarııı, : na.'in~kil nutkunda son hadi-

--- ti at;ağıdaki tebliği neşret- 1 ri vardır. Salonların ılık hı:wası- gününde, "allhü ekber"in ~arlı ı.isin, }>ll::.llll, kar tipileriniıı, W.- Demokrastler fi zayıatı : ı:;elerin bir taraftan .J .ıponya , .. 
l'_'azan: lliiseJin Oahid YA.u:ı_?li_· mistir: ıu yaşıyn.nlar. hnvanm müsait gi.iniinde, "Allahü Ekber,. in kar :ıe yağdn lrnlm kHr 1..iabaknsının I i mihv~r devletleri ıle İngiltere 

Bahriye nezareti, Guam ile 1 günlerinde ı:;:ı baıumn ba..,ıııda, harekat \"t: ha\•at i.izel'inde tt>- Domei ajansının bild ı diği- : ve Amerika ara~ında harbı ka· 
'4) 939 ~nesi Eylülündt:n be· ne rndvo ne de kablo ile mu- ya sıcak atölyesinde çnlı~m~ya sir g·fü:ternmiy~ceğ'ni kabul et-· ııt• göre Japon a:sk\!rlik ihtı- : çımlmaz bir hale getirdiğini sôy 

•ı ri devam eden harp şimdi habere· edebildiğini bildir-

1

, alışanlar, ı:ıoğuk rüzgarlarm ok- HU S U S 
1 
... b 

1
• r nıek de fa.zJa nikbinliğe kapıl - ı .ı;tlM.;ıları Pasifikteki mu ha- ! lemiş ve l?unları il~Ye etmiHtiı: 

hakikaten ikinc.i biı' saf-1 mekledir. Bu adanın zapte- şadığı, dondunıcu tipilerin kam maktır ... Ö\ le vazıvctlr·r nlur rebclerde batırılan , ağır ha- = Bulgariı;tan fü~lü paktı imza 
haya giriyor. Avrupadaki ınüca- \ dilmesi muhtemeldir. 400 çıladığı sah r·alaı·da ve <lağ'larcLı Sovyef leblig"' i ki. faaliyetİeı· dw·ui·. Gün boyu- i sara nğl-atılan veya yakala- : edi'rkcn girL5tiği ta-::ıhhüUeri e· 
dde durgun ve MihYer aleyhiıı<le ba hriyeliden daha az ve 155 : kıpırdaııamıyacak bir duruma ml çaht;>lll ,.e çarp~an insan, ~·e- ı nan İngiliz - Ameı ikan toni· C ı-ine gitmek ic;in harbe gir • 
biı şekil aldığı sırada Uzalu;nı k- : bahrive silahendazından iba J düşerler." -o--- cekyin t .. nnmak, ısınmak, yffii \1 latosıınu 140.000 kadar tnh· ! rnılitır. ı.~Hhaılüka bu paktın 3 
ta yeni bir boğuşma baı;;ladı ve : ret kÜc:lik bir kuv\'e:t Guanı- t "Hayatın bu acılıklarına ııılış- 7 bu"yUk Şehı'r Ye zi!lde bi~ eayat iktisap et - i ~in. ediyo~~~u· .. ~~~ zırhlı. bir : i.incil maddesi mucibince paktJ 
.Avrupa harbi tam bir cihan hıu·- : da bulunmakta idi. l<ın olmıynn ordular , ilkbahann T.lh:k ıstu. ~o:,"u.k, ıkar, hele sep ı cımızaltı, uç kııc:uk harp ge- : imza eden dc\·lt,tler, pakt im11..a 
bi mahiyetini kc.~betti. ,. HOR" • Kong'da karları gibi er:lrler. Donma ve keu. takati kırar ve tüketir .. ,. ~ · mh;i ve diğer iki 'rıı)ln' ıınu- : edildiği tarihte harbe girmemi!J 

Nihn.yet bulan biı·inci haı ı> 1 f> 1 ölüm vnk'aları teşebbü.elere gi- ve 400 kasaba ··Kı~. htı!iUSl bakıma, ilbasa hakkak ı-.-urette \"e b r tayya- ! 1 olan dı..wlt>tlcr<len biri lamfın-
dcvrt·si hakkıııda biı· i'ıkir eclın- : Tokyodan resnıt'n bileli- rişenlere serap ardından koş- ve ıaF-e\"' 1ecbıır ede .... Muhare- re gemiı:;i de muhtemd ola - i 1 dan pakt, dahil bir devlet taar-
ınek için Alınnn Führerinin ı;on ı rildiğine göre Japon kuvvet- tuklarııu ihtar ediyordu. Ordu- (sonu 12yfa 2 sUtun 1 de) l'\1k ba.tırılmL<?l!l. ruz edildiği takdiı de bu dl'vk'et 
Rayiştag nutkundaki bir fıkrayı leri Kovloon yarım adasını ı•stı' rdat olundu Bundan bH$'ka dört zırhlı, 1 kayıdsız ve sartsız olarak ikt~ 
dıkkatle okumak icabeder. Ru işgal etınielerdir. Bu suretle J Akd • d ciört tane birinci sınıf kı uva- • sadi, ı:ıiyasi ve askeri yardımda 
nutukt.-ın bahseden tclgraf ı;öy- Hong - Kongun başlıca mü- aponya enJZ e zör, bir dcniz::ı.ıtı \c kiiciik ! bulunmak mecburiyetindedirler. 
le diyor: ciafaa meı kezleıindcn biri Almanlar bu" yu.. -o-- g<'miler hasara uğmlllmış - : Bu karnrı Yermekle Bulgari&-

"Hitler Macaristanın, İtalya- zaptolunmuştur. As'keri mü- -o--. tır. : tan, yalnız vazif~ini yapını.:; ol-
nm, Hırvatistaı:lın \ e İspanya- . ı:ıahidler Hong - Kongun düş ç •. n' 1 e a bir bozguna eı• r ita lya n J apon İmJHıratorluk umu- : 1 ınıycır, ayni zamanda Avrupa. -ınn Rusya.ya karşı yapılan IUÜ· meı:ıinin biı· SAnt meselesi ol- n- l mi ka.ı-argahınrn deniz kısım, • ı nın :tesanüdü lehinde bir haıe-1 
cadeledcki yardımlarını belirt- duğunu söylemekte<lirler. 1 k utratıJdı k ru vazo•• ru• • 1 Ha\\ ai adalarında ) a.pıh\tl ·=·.;· ı kette bulwınıus oluyor. ÇUrutül ıniı;ı, bu yardım olmasa idi Av- .. 1 milyon nüfuslu lfong • aşma m 1 1 Japon tnaı 11.ızu ı::-nasuı ~a Bulgar rnilletJeri, Avrııpa'rla ye 
ıupanın şimdi mahvolmuş ola- : Kong şehri şimdi Japon top- ı West Virginia \'O Oklaho. a ni ni7rumn knl'Ulnıa.smıa yanlım 
cağını s<>ylemiştiı·. N'orve~li!er, : ?arının tehdidi altındadır. l ı·sıı·yor ? , Almanl•r ss,ı10 ölü batırıldı Amerika. luııu harp gcmık- := ! ctanı~e katiyetıe a?.metmı!jtir. 
llofa.ndalılar, Daniınarkahlar va Çin taBHf ZU 1 'tHlrJiler. Ayrıca 111 : rindep başka Ari?.oııa 7Jrhlı- Medis, I<'ilofun nutkunu şid ... 
hattfı Fransızlar da Almanl:ıra • --o- 1 tonk, 534 lca1Hyon, 178 -o- ! sının da brtmldığtnı tl"'vid : dC'tle alkışlamıs, İtalya, Alman'ı 
iltihak etmiştir,,. s Kantonun şimalinde baş - B " lop, 224 mitrolgöz Bir diF'ieri de ag"'ır ! elmPktı·dir. Bı.ndan baska. : Y<' ve Ja1>0nya lehinde W--ahÜ< 

Bu fıkronm delalet ettiği ma.- : Jayan Çin taaı-ruzunun tPrak-
1 

• 1,falsuoka' ııın kaybettiler :t • : Malag-a. a(iıklaıınd: yapıl, n ~ ıatta bulunmuştur. 
na göz önilnde tutulmazsa. Av-! ki kaydetmeltte olduğu bil- • manı·dar bir nufkU -- ha~arH ug"'ratı/dı :! deni~ Sı"vac:_ındn .. bir İnır'l_z : Bul~at'i tan h.ı civc nezar&. 
rupa ha.rbiniıLbirlnci devrl'sine : dirilmektedir Japonlar acele y: .D I ,. · : torpıdo munrıbmm 'hattın : tinin siyasi 'kısmı dU:ek.töru, ,..: 
nihayet veren vakıanın mahi - i C>lal'a.k takviye ~ifaları getir- Ankara:, tRaityo gazetesi) _ -aganrogc nUS ar tara ~.ıt, t· .a.} - Aıiıuallıgm : an tt>yıd eılılmektulir. ; merikan orta <!lçiaine pasa.ı)Ql-ı-
yeti ve elıeınmiy<!ti kabil değil : mck zorunda. kalmışlardır. ES-ki Japon hariciye nazın B. fmdan ihata edildi tebhğ : . 1 , .. •• Japon deniz kuvvetleri cu- ~ lar1nı vermi:;tir. , 
anlasılamaz. Alnıaular Rus lıar- i Mılezya'da :M:alsuoka Pasifikte harbin baş- Moskova, 13 (a.a.) _ 16 ~~~-mım. ·•3 uncu Cumar- : ma ~ü Maı 1lla eh anncla .. Ma<'Arishn da harıl ilan ~w.. • 
binde şimdilik ciddi bil' ınuvaf- • laması dolayısile verdiği biı' mı- tesi g-~?:ı t~ırclen, en·eı barıt ::1 : muhtelif se\il'ulc<'yş noktah- .. Buda.peşte, 13 (a.a.) - ııa. 
fakiyetsizliğe, hatta mağlfıbiye- 1 Londraclaıı haber verildi - tu1rta Çinden bahsederken de- ı Sonteşrinde Almanlar doğu de ya o .. y. ~tokes. in ~umanda-': r 1na şiddetle tnarTuz etmiş- " c3r hiikfı.meti, Mncaristanla Ai 
t c uğramışlardır. Büyük \"'e mUt ı (Sonu sayfa 3 •Utun 6 da) mi§fo• ki: ı cephesinde l3 tank tümeni, smda de: nye faalıyetınue bulu- tir. (Sonu sayfa a sutı n 6 d;ı) : ı meıika arasında harp }ı"';..n 
lı f . 'lk J .• t b ıı.. "1' " B'"yük' A • aa piyade tümeni ve 5 motör nıa.n m.ıl.noıcr tarafımhln Oı ta ~ : ı ......... ır;ı acırunn 1 perı esı ı~ e u ....................... ........ - ... • - u sya nulletıerinı'ı1 lu" pı·'l.,ade ..::-enı· ı'le Mosko- Akd • •• mevcut add<>ttiinn"ı bil~'rm·~·-~ı~- · .- ~wıı er.ız .e ) • p1l,u1 parlak !!°(Ce •••••••••-·•··-----•••"'•••• ~ ·· \.i& ~ 
Alınan mag ubıyeti üzerine ini- bir unsuru olan Çunltingin dün- l vaya karşı umumi ikinci hil· h ., 
yor. Rmı ka.ynak1arı ' bozgun., rette eyi mUcehhez bulunduk- ya öl~üı;Undcki tarihi va?.ifo.sini are-Ket n. J nda mporlıır gel· 
dnn bahsediy01·lar. Biz propa- lnrından ütihar ede ede bahset- yapmak için mihver devletleıile e:ıımlarına bhaşlamışlardır. mıştir. Bır L· lyan mııva~orU. Jl#V .. ST~ -"H'C'J•L LEHJ.NDE BJrn KARA D. 

d hi 
· . h b k t Düşman, atlanmı7.ın arka. batırümı~, bıı diPill'i hat:ıara ugv -1 ır.1 n J.:J n ı"' 

ga.n anın ssesını esa a a a- mişlerdi. Ruslar Rostov'u geri bir pakt yapmaması ~ayanı te- d"' k 
0 

rak Cıo.ha mutedil davra.myoıuz aldıktan sonra bumın delalet et- essüffüı~" *"1.na uşıne ' ''e cenahlardan rtıtılmı.şhr. Hund.:ın başka il:>•r • 
.. y. derinliğe yapılacak bir "L'- tt~• · 

\'~ h~~ldiı~leri~i~i bizzat. Bitle:· tıği mruıayı tayinde ihtiyatlı virme hareketiic Moskov;vı •uyan torynto:ıu ciddi hasara. H •• k A h b b rııı ~zle~no ıstın~d .cttırmeyıl <.lavramnıd \'e vak'alm·ın geliş- BekaA rl 1 K kuşatarak ele geçirmek gn- 1 uğr~tılıruş ve bir toıpitobot oto 1 u um et u u a~ 
t~r~ıh ed~yon~z .. ~ıtlerı~ Y'..ı~a:ı- melerini be.1demi~tik. Şinulil ar- t j mobıl b:ıtınlmıştır. Kuvvetlen • kı fıkra. ıle bıldırılen ~ozlen ıse tık tereddüde mooal kalmamıstır. yesini giitmek e idi. miz hiç bır ha~ar ve knyıba uğ-
A.Iı:ıanl.n.r için lıakiki bir mağ-ı Cenupta Rostov'u şimalde Tik,•in ve rg •. s •. 6 11kkanuna kadar kıtaln- 1 ramanm;ılardır. 1 t • t 1 
l lı t t ed H ·rımız, düşman hücum kıta- . a 1 m ıya arın 1 u ıye ı ?zaınmun er. ~rı1 takip etti ve büti.in cephede Al- farmın cenahlardan yapbg!ı Bu ~alı.ıh s~at 3 ten bi~·az 
11u~lar ya.nız Almanlan degıl nıanlnrın nerede duracaih belli sonra s~h, T ~non ve Madrı ı-. t' J .. ·· · ·ı· uf ı ı :-ı -o-- taan-uzu duı durmak için kan 1 ~fi m_aıyc m .c .. Ym uycn 11·1. ı a.< ı olınıyan cephe tasrih J:ıareket- simlerindekı İn!!iliz muhariplerı· • d 
b k k k d 1 ti d b M ı • ,\ 1 Jı müdafaa. muharebeleri \'er- 1 ~ it d 
. ır <:o u~u ~v e ~ ':rı e ır- leri yur\i ıa.çıkçası gerile.melen ec JSe 3 apı an 1 ilH. colfsalanacda'm·e uSh?tn·e.Jlr,lserisi iılnlt,,elr~·iaıınldeak-i ' ye n 1 e n a r 1 r 1 lıkt:- yeımw lerdır. Hıtleı· M.a- ı baH.·ladı. Rusların :ıldıklnrındnn miş1er ve strn, Zvenigo- ... 

t 
lt 1 H t tekli ruznameye rodsk ye Fomisk - Nar.o isti-cn.rtf' anm, a yanın, . ırya ıs- bahscttı!!i ganimetlcıi, öldür - ,._ d 1 rın iki kruvnzö, U, b:r torpidosıı 

t R 
~ ı 1 ı~ametltrin e yapılan ikinci 

anın, nmanynnı~. ~ !n erın, t· dükler~ni bildirdiklt'ri AJman as- a ı 1 n d ı 1 ,.e biı· tc.rpidvbot otomobfü ile ·-------rı::ı.nynı ı ı No-·e,.11~ Holan lh:rec:efü•ld hücumlnrı piis-r·• 1 1 , ı ~' '1.1 .,rın, , - kel'le.rinin say1sını mevzuu bah- temas etmışlerdir. Müttefik kuv • • c1_?.lılnrın, Dmumaıknhlarm, ha•.- setınıyoruz. Diyelim ki bunlar Ankara, J3 (Yeni Sabah)-· kürtmüşlerdir. V"t'er d•rhal top ates· ve t Etıbanka 3 mı iyon ıı·ral ... 
• ta F~:ans!7.laı·ııı da Ruslara. kaı·- mubalfi..ğ:ılıc1ır, hatta tamaırnen Yozğat Mebusu B. Sırrı lçöz, Bu roulıaı·Pbclerde düşman plll~rI~ .;ı.anıız:oı.. gcçnıl~lE-rdlı·~'t . 1 ft 
cttıklcrını bıl<lınlılttf:n so11ı· ı kendi l<endiJnı'inı'n aıcvhJo.nn" do bir kanun layihası hazırlanma- Heni.iz tamaınlannıaını~ O· . ~I ısa er~ mt~Ş ur. a s 1 sa ve rı· ı d •. şı ı?mcıl.e.?de ~l~rn~ılara yardım asılsızdır. Pakat ..Almanlar da bekadardan vergi alınma~ı için. ağır kayıplaıa uğramıştır. ki krıwaw betl 1 t 1 t h .. t 

h k
'k •t Al l .... "' ı ı· ı .. J • Ba..c;ta gı<1en knıvazor s1Cldcl:-

Avrupanın <yani a ı ·~ı. e - iftir:.ılrır uydurmuş Ölamazlar sııu tı.'klif etırniştir. ı anma 111ı1a a gore ot.alnrı - 1 - 1. • 

rna ordusunun) ancak uu yar "lebtt"tııı <-u Jıtısıı'-'talcı· ~.".- ltrı·- mızın -1 Sonte. rinden 6 tık- c- yarı:r: :·:"a "'"·hımış VI! somw. ı.n - ya.! ıv w o ., " da ha\' ~a ucmu.tuı. öteki kru Anl .. r.ı:, 13 (Y<>ni Sahah) - Hiikumet, hububatı mrı t- 11~:1• 
dım say<>sincle mahvolmaktan . . ri ruznamt-ye alınclıgvınd::ın tek_ l:anun:ı kadar c.ldıklaı ı ve r • iU '"1 

klll~lılınuş ol·,ugvıınu ı'tı"raf et- I Hus) adakı ~.man ordusu t"''- · t~:kı · ·ı· l 1 \'azijr rnn t olrırak görlildii- leı ... nın yü:amh ~iıhliirrt1•k t·ok miihinı Jeni bir karlar w·rmistir. 
-L u - lif. Mecliı:;in Pazaıtes. günii Ya- .,ı, ıp " "" eıı sı a ı nr şun- . . . l" ı.. ·' • 

Jj.,., 1şt "ıı·. h_akkı1nda . magh.ıb.ıyet ve boz- · ~ ı J s r 3 t ga zanı. r ı upa~ından ı)rovasına >il ~ırar.ı nazar.m ayın onumıan itibaren hiitUn me.mlek .. tlntı"zd• " p:ıcağı toplantıda :.!Öl ii. ültıcek- .f,! ır: l nı sı:y a &lJ un 4 de) .. ' .. R Al h ·b· d k .. _. 
1 

gunluK kclımeleı:ını kullanma- ., ._ ı kadar aı(.. l( rde idi. Bir tor- Tuı r•ı•. m .ıu.ullt'ri otbi *::ır.ıfımlan nıiiha~ a fi,dittn hububat r~ 
us - mnn aı ın ~ ı vazı- dan gercek bir muvaffakiyet- tir. ,_Llfil 3 M !•Ası• pıdo ~~ır ~ ... saı a uğramıştır. ~~ ım mcla, miı~ta1ı..,;ı leııiııd~ nrthmıaJar ~ aımuşhr. 

yet. bwıdan. daha a~ık b!r . ~1 ~t- sizlik.teıı .hnkh olarak bıhsedile-~~ade ~ılem7dı. :r:ıa~1tl~p bilir. On milletin vardımını te- 1 • ı • t k d eo nu~~~:~ k.~~:eı~az~~t':uı;~ı~t~d
0

~ L ı• B y A ' D A 
ruamen hayal alemıne karışmış- milyon askere kRdar yük::;eldı- 1 un 11, ca·rnar 11, yulaf J l.5 ve -------------

an or usu c $8!1Chl a - r-' m.in ettiği ve bu \'ardım bir iki n g 1 1 z a 1 m bugd. y fıyatı 13.5, arpa fiyatı 

tır. Alman orduları Rus;ya<la <Yi hal<le Alman ordusu kış ba- m .. h!ut hububat fi,; atı 11.ı;; ku- ı 
mahvolmaktan lmrtulmussa bu- n . . - v .., ~ " v • ı · d mı diğer klicifü memleketle-ı·den: h~~~:-;ıle ger:ı\emege \'e aldıp G 1 nı.ş olarak tt:' bıt oh ıımustur. ng 1 iZ or usu 
toplanan bir iki milyonluk ynr- munım noktalan bosaltm~g:a t 4 1 d O Hi.ik(ımd köylü lehine buj· 
c1ımcılaıtı borcu bulunuvor. Bu b~şla~:s~. Alınan - Rus haı·bı~e a a asarayı - y·en 1 day fiyatlarma )apııan bu yeni Garba dog"' ru ııe Hus kaynaklarının. ne ing'iliz 

1 
bır ~dontını nokt~uıda~ bahset- ilaxE>nin ekmek fi) atlnnna. müm 

"~ Amerikan propagandarunın, me..,.e vve bu .ü~kılıneıu~ sonu n.e kim olduğu ka.d.tr a.z in'ikns et- 1 llo;:leridiı·: biz;r.at Alm:.ın Führe- ol~cagı sunh~~ so.r~1~aı kendi· mcsi ıçin ayııca tedbirler ala- İ e r 1 İ y 0 r 
ıinır. itirafıdır. nuzde hak gor~bıfarız. Ml!kad- ~safir takım: Reni, Siroir, caktır. 

. deratı ve harekatı Naporeun'u Oyunun mühı·m bı·r kıs- Stivort; Gibs. Pcvyir, Ha.ski; İki yt·n~ Koordina~~ on ıu~~eti 
Aıman oı·chılaı·ı Rusyada malı. hatırlatmaması imkansız 1 Makguayer, Klifton, Fenton. kararı 

\•olmaktan kurtlılınuslar. Fa.- . 0 an Vudvort, ViJyams. 
lial gnlebe? Biitün bu hn~lılar na.s):onal ,sosyalizm Rus ~aı:b~- • f hak Hak<:ım : Lori Bımdan ba:ıka Pazartesi gü-
ordusunun kahraman mücahit- d~ :Nap~leo~.d\a~aı- da talihli ~o: mı m ısa i f Meri n imi- nü sabahı Koordina:-,yon heye-
leri acaba Rusları ezehilmişler runmedı. Çmıku Fransız !a~ Oyuna başlanıyor tinin 2 .reni kararı neşroluna-
mıdir? Hayır. Bu hakikati de hlç olm:ızs:ı. Moskovaya glrnuş, t • 1 t d g t .. Oyuna Galniasal'ay başladı. caktır. Bu kararlardan birincisi 
bize yine Alman re:;ıni tebliğleri orada ~ır parça 0tuı:<1uktan son- y e 1 a p ~ a e ç 1 Top bir miiddet ortalard-a a'·ak- yurdumuzda istihsal olunan ba-
itirııf ediyor. Kış gelme~i üzeri- ra çekı1mek zarure~mde k~- tan a.ya.ğa dola~tı uurdu. J kırlardan stok viicude getirmek 
ne Alınanlar harp tan.mı deği~ tı. Al.man ordusu ıse bu küçük ~ Dakıka -3: Galatnsaravlılnr fü.ere Etibruık'a 3 mil~'on lira-
tiııyorlarmış. Bazı mevkilerden teselliden <le mah.ruımdur, Mos- ~iik.emrnel bir gol po.zisyÖnuruı lıkı-:.r ~k ·sa.ı vermektedir. 
cckilmişler ve daha da çekile- kovayı uznktan bıle seyredeme- s r m· uharr'ırı· arkadaQ mız ma gıtdıler. &f:lh"'1n ill'ri pasına ve ·ıncı ~ar petrol ve Tica-ceklermiş. Rusları ınahYedeceği rniştir. Şimdi on bir devlet mü- no 'JI cın t'Şen Mustafa topa ~ıkı bir şÜt ret ofislc.rine kendilerine verilen 
bildirilen kat'i YC kahir Alman cahitleıinden mürekkep muru:· ~ k • k • " 1 t ' ~ondurd~ .. Reru. · giizel bir plon- v~züel~r_i tam mana~ile yapa -
hlicumunun arkasmdan bu söz- zam isWa orduları buzlu sah- t e n 1 s ey r 1 n 1 an a 1 y o r : JOnla tehli.ıreyı atlattı. İngiliz ta bılmesı ı<:.in 5 şer milyon fr:ı 
lcr çok büyük bir muvaffakiyet;.. ralarda, kar fırtına.lan içinde, kmıınm mukabil hücumu Gala- ~~~t:/apmflk seHilıiyeti ver-
EiİZliği örtmek için k~lanılmış bin türlü ızt~:a:J?. ve me~tlar ta~ar-a.y defansında kolatylıkla ~~...,.,..-;-:-~--=---~==~~== 
biı· tevilden ba~ka bırşey oJa. la Rusların onunden çekilirken İngiliz profesyonel muhteliti kın sürekli alkışlan a.nasın<la sa- durdumldu. Portekiz lne:iliz teklifini 
maıt. ye tutunacak bir nokta ararken ile Galatasarayın dünkü revanş haya çıktılar mutat merasimi Dakika 7: Sağdan ortalan:ın ~ 

Rusyanm şiddetli kışı Alman. ÇapkoMri'nin bir eserile mev- maçı Fener stadına kalabalık müteakip yerlerini şu şekilde al- . to:ela mimfir _kale kan.ştı. E.~- reddet t j 
Jar iciıı biç meçhul bir hadise sim faıaliyetine ba§la.mış olan bir seyirci kitlesi topla.dl. Afı- dılar. fügın sa.vurdugu top kale dh ek- Lizbon, 13 (a.a.) _ Ofi: 
değildi. Hatta onlar bir aralık Moskova operasının ilahi mu- kara.daı sarıkırmızı takıma mağ- Gala~y: Osman; Salim, · leri üstünden avudu boyladı. · Portekiz hü)\fımeti, Pasifikte-
Rus askerlerinin çıplaklıklann- siki nağmeleri göklere yükseli- lflp olan İngilizlerin bu nıaçta Faruk; Hahl, Enver, Ef)fak; Sa- Da.ki!ka 11.: K1ifton Fenton ki Portekiz sömürgelerini hima-
oan ve kendilerinin Rusyadaki yor. 6lacağı netice merak ediliyor • lalıadin, Arif, GUnilz, Mustafa, J Vudv-0!1: arasında mekik. doku~ ye için İngilterenin J pb«ı tcl~-
kıs ha.rhiııe ~öğüs gc-rccek su- HÜS6YİJI Oahid ~.AJ.AllN' du. SMt tam 2,30 da ekipler bal Gazanfer. teorıı.ı r:ıyfa 2 •Utun 6 da> lifi reddetmiştfr. • 

1 

• 

Gazala'da 1'fihı1er 
kuvvetleri 

huşatıldı 
Kahire, 13 (a.a.) - !ngilı~ 

Ortaşark umumi karargahınm 
tebliği: 
Başlıca kuvyetlerimiz Caz.nl:ı

ıun .cen~burıdaki bölgımin garp 
ve şımali garbisine dog1 u Jerle
mcğe dernm etmektedil'ler. Ga
zalada müdafaa mevzilerinde 
bulunan diişrnnn kuvvetleri şim 
di Yeni Zelanda kıtaları tara • 
fından çcnber içine n1uımış1ar • 
dır. Bu kuvvetlere ~iddetle hii
cum edilmektedir. 

Gaza.lanın cenubu garbiı::inde
ki umumi mm takada seyyar kol
larımız Alman ve İtalyan kolla
rı, kıtaları ve taşıtları arasınd.ı 

(Sonu sayfa 3 sütun 5 d~l 

~ . 

• 
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~ Oy le ise buradı.uı ~lır.:ı. ! 

Jihut gidıp Fıravuna h yatmı:ızın 
~ilk olduğwıu anlatalım. 
l· Velit bin Mus'np, eh ile Ha -
;p1:l.llln uğz101 kap ttı: 
t - Sen delirdm mı be ndam ': 
l';' .. irav~ onları hırt.nrdığımdan 
dola) ı hem clımdeki fermn.nı a
lır, hem de oomiı.ı birden oellüt 
!ara teslim . 

H man, biı-dcııbil-e el çırptı 
ve: 

B ldum, b ldıım! diye ba -
ğtrdı. Gece! ri kulübenin üstun
de yataıız. Onlar, gündüz gel -
ınczler: geco gcliı 1 r. J{uliib d·~ 
bi i bul.ırnavmca bırakıp gider
} ı Dam ü tiinde yattığımızı 
lı tırlanndnn bile geçirmezler. 

Yf'lit bin Mus'a , bu f"kri çru
h "'endi ve arkad::ı ını takdir et
ti. 

- Af rin be Hfunan ! J{ırk 
•ıld b'r fare tuttun amma, tam 

tuttun! 

•• 
;. ' vakti... Hava ıkur. n 

gıbi ağır •.. Gök ylizünün 
tam orta yerin mıhlruıan gü -
n s, h r tarafı yır cayır ya
kıyor... Me~dand ne bir kuş 
'\.:Ortlnliyor; ne d şaşkın bil' 
s'!lcğtn vızılbsı i itiliyor ... Ta
biat, AJlahın günahkar kuları-
:ı va ettiği celı nemden ni .an 

veriyor... En ktiçüğünd en 
biivü -fuıc varın v kudur her 
canlı mahluk <111.adan y ol - ı 
'Ulus... 1 

ımrd n h }1i uzak , yalçın 
bir dağın et !ind . iki kayanın 
!tem r vari birl m i den basil 
olmuş mıı -aı ltap1sı gibi içi lta-
runhk bir clelik n,'FJ rpıyor. 

Bu dc'Kkten ·r ler, topuı?a 
kadar su İC'mde e karanlıkta 
blı müd t ileri iktcn sonra 
etı'8fl yilk k kay lıklarla çcv -
ıilı oldukça büyük bir diızlüğc 
cıkarlar. Bu dür.tük, Firavunun 
zalım ·dar sine i yan eden bir 
aYUÇ Beni İsrail fedııisinin sı
ı;;ındı~ en emin y dir. Bunıd 
kenclil rini hiç ldmsenin gönne
sine imkan y ktur. Çünkü keu
diieri t:a:rofından k . fcdiJen böy
le emin bir rin m vcudiyetin -
den dil anlım habero r d ğıl
dk. 

Eenf t<Jn1.il f d:.ıi ri, bur, y 
'halas kuyusu,, ismini "'ermiş
lerdir. Yuknrıdan bakınca bu
r ı hakik ten dcnn bir kuyu~ ıı 
bcnzsrn ' tcdir. Öyle bir uyku .ki 
Ustü dar, dibi geniş ... Bu kuyu
yu meycla.na getiren yüksek ve 

Şimron, ayni sabıl"Slzlık, ay
ni merak ve endı ile bir nşa
P'l, bir yukan ~ rım t kad r 
dola.<rt.1. Nihayet tahammül e- ı 
demiyer k: ı 

- Hanok ! diye "slend:. Se
rah daha gelmedi. G. liba I< -
disini götüren o ·m~hul adamııı 
elinden yakasını kurtaııımadı. 

Hanak, işkence odasından kur 
tarılanlal'dan biri ı idi. İşkence 
memurlarmdan ycdigı kamçı! -
nıı acısını daha Nil kenurm çı
kar çıkm z, yani hl r:iyete k -
vuşur kavuşmaz unutmustu. 0-
turduf;ru yerden CC\'o.p verdi: 

- fenı.k me r · ! Serah'ın 
mutlata kaçıp gele eğine emi
ninı! 

- İyi am , . imdiye kadar 
gelmesi lizımdı. 

- B lki dah aklını başın 
toplıyamamıstır. ~idi · iz za
.nıan da söyledik ki bize ye.ı>tık
ları kadar ona da · ence sap
Wnr. 

(Arkası var) 

Doğu Cephesin 
• 

rı ) ın zaf 
(Ua~ tarafı 1 inci 

tedir .. " 
Fon ıae · t 1 r bulun ığu 

m har be mc.} anın a parlak 
mm>n ... kıyctt r yontan büyilk 
bir ast rdıı ; Budıv ıni ordu u
mın kılıç artıkt n· ğı iltuv
vetler ıi, kendi kU\'\'etinin nis
bw. zli "in b kma n, Ros -
tov' kad r attı ve bu san'at 
merkezinin alındıgı, bermutat , 
bilyu törenle du) ll'Uldu. Fa
Jr, t, gittiler ve dondüler. Ben
ce, bu yüz~rı c ı n en buyük 
s bcbi Rn k r. 

1 
yazunWı ve kitabımda, bunun 

1 • mahdut hed 
zıi olabılec • i mu tal 
lundum. Hidıs"ler, Maiski'n·ın 
siyasi kan tınc ı ğmen. bu 
nıüddeayı teyit etmiş gibidır. 
B·munla b , dun)lanın en 
mukemmel bir ordmmmın, tek
ııiıı: kudrete de dayanarak yine 
bir çok vaı-lılclar göstermesi ih
timalini de gözde bulundurmak 
Ru r için cıı hn~ırh bir lıaı e -
lcettir. 

Mo kovayı rki ) andan ~n
berl ı eyı istıhdaf eden ilerle -
me'lerin de itnd lik atnl te mnh 
kum kaklığ1, h ttA Ru ordusu
nun bazı arazi k · leri de elde 
ettikleri anla ılm:tlttadu" 

Ru~larm, tftbiyc oert;ev ini 
taşın te bbü leıini mlu afta 

,.run cd p ed mıyeceğrni kes
tir iyonız. m harekatının 

milteamza çok pahalıya da 
malot ğı bır hakikattir. Rtıs
lar, k n 1ah'1:an yılmnrnı. hır -
dır. Haı bin çok uzun sürec1.:ğme 
göre, kuV~etleıln korunması da 
şarttır. 

Doguda Almnn ordusu ımec- ı 
buriyctlc müdafa.qyı k..ıbuJ etti
ği halde, asıl hedef ı teşkil eden 
Bntanyaya bir . aldırış }apa
C'llk mıdır? lngilız zimamdarı 
bu ihtim 1ı şimdiden dcı:p· et-1 

v ıuektcdirlcı·. Dava, ~lemşümul 
· 1 ı..liir ve İngiliz kuvveti rile kar

şılaştır n yollıır üzcriııde bugU
uc kadar uzu ilnakaş lar da 
yı.i.r-iltillmüştür. Britanya. impa. 
ratorluğuııun u1.ak do~'\ı ok 
meşgul bulunduğu u demleroc, 

lman ordu yeni bir cephenin teessüs etmesi 
s: un zanfınd dc6il. gcncr. ı ihti!p~li de kU\"\ tlidir: geceler 

yen lmez gucun arnm · gcb.."'dır ! 
~ ı · ... t .................................................... . 

la. r. n• gm enen- . . . 
kr, muhnreb ·n icra uımnnmı Bır kamyon devrıldı 
tl ı /;.ı ed rl r. Onün için lMime, (Hususi) - Şoför 
Ai . ı L :, ; '-=rı, ilkbtt rd ha. ıustafanın i 'ndeki 45 nu-

ceı-1 et ili!ere, ba- mnralı l::aıınyon Çorluya. 20 kflo
• • . m ~r ıh edıl- metre mesafede d ilmiştir. 

-~'.ı;:,"'"""'rrler. Çorlu adJiycşi tahkiK a el koy-
daiı.• birkaç muştur. · 

Mü. akalat r eki
linin beya11a ı 
Ank r d n b ldiıı1diğıne gö

ı e, Oe\·l~t Demiryollaıı u.:nuın 
mlı · rlugü b:ızı yolcu trenleri
ni kal wmı tır·. 

Buna gdre Haydarpeşn - An
kara - ~nı un - lskeııclcrtuı , 
H Jtla - Ankaı:a - Z nğul
ckı:k Hayda pa.ş - .Afyon - İz
mir katarı :ı haftada üc gün 
Hrı.. ~ rp.ıiia - Ankru a - Erzu -
rwn katarı da haft1da bir gün 
h ı-e.k mrn h ~ t' r. 

Bu mun ·:t tle füı alat 
"ekıli Fa· rı Er n ez üınle de
ımiştu· ki: 

e kı n co • ş.idd t
li olmo ı b Hıa ·a ' r ıeni%de 
n il i , :-rı ı ı güçle: tirmiştir. 
Aynı guçlı.ildc yüksek An dolu 
y ıyl md k. şıın ndı .. e-r lntla
rı.m d a te dtlf edılmckte -
dir. (.;erek denız ve gcı eks !ka
ra .n klı • tmd nıem 1 k t ha
y ti ilıtiynçlRI ı ta lluk eden 
isl ~rı oıı pliı.u zarı dıkkatc 
alıyoı uz. Normal .zamanlarda. 
heı ne k dar memleketimiz da
hi. ndeki ::ı ynh:ıtlen t('Ş\'IK cdi-
vorsak fu\·k.al rl zamaıılard 
sey hatlcı i tah<.lit wrure ·:ndc 
buluuuj oraz. 

Bu ' zi · tte fiyatları arttır -
rnnk gıbı bır f1kir de hnbrıı ge-

1 lirse d bunu en sonnL düşiin -
mekhğimız lazımdır." 

--~---··----------

nn ·ces· 
muhtekir· Dav·t 

i se e sürgün cezası
mahkum edildi 

Diyor ki: 
Haklı değilmiyiz? 

Doktor Ziya Gün ailesinden al
dığımız blr mektupta dcınlliyor hl:· 

cMerbum d311 ve mncnmız Ziya 
Giln''ün :knnunıı nykın '\'nsiyetn:ı.
mesfndcn dol!an davaya tstanbul 
Asliye Hukuk Mahkemesinde ba· 
kılıyor. VııSiyclnamenln iptali için 
açtı{:'lmtz davanın pek yakında 

ncticclcneceiini ve adaletin tecelli 
edeceğini biliyoruz. Hiıklmleri

mizin ve Cümhuriyct kanunlarının 
takdirine ~·nedilen dava ltarşısın
cln üniversite Rektörü Cemil Bil
sel'in gazetelere yoptığı beyan t 
dikkat nnzanml7.ı çekU. 

tş mahkemeye iııtıkal ettiğine 

goıe Rd,IJ•r tarafıııdan bu vndi
dr ileri si rtilcn miıtale:ılnrı zıııt 

buluyoruz. 

e 
un 

yo 

te 
Ta ebelerinin 

1 
Bı7.c göre kamma "kırı ~ekllde 

d yı ve amcamız taı:. !ınd. n :-·npı
lnn va yctn:ı.mcııin ve zeyliııln, 

1 
m biteme bir kar lr \: ern eden C\ -

\el. muteber oldu!u ıu st.ıyl<>ınrk 

ye ·si d:ı·. Kanun ı U\ acehc ınde 
geı t: 'Oni' crsıtenin \'C gerekse 
Li 1 m nfaaUerım :ı:in Cumbun
)et ııdliy i tlil'n!md n tesbil ed -

hi ye .. 
'"---:ıto« ım«,---

E vlere un tevziab Ve ~aıet bütces'n·I 
bakkallar vasıta- den mühim miktar-' 

sile yapılacak da tahs:sat ayrıldı 
Şehrimizdeki simitçiler bir 

kaç gün en d Belediye İktisat 
müdtlrluğwıe mürsca.'.lt ederek 
kendilerine aımit ınıaU iç l giln
dc verilen 2 ÇU\•al unun ihtiyacı 
ka ıJama - nı söylemi l rdir . 
Beltdiye lktb~t müdürlilğü va
zi~ <?ti Topr k ın hsullcrl ofisi
ne o1 ımuş \'e Ofıs İstanbul si
mitçilerin bir miktar fazla. 
\'CrnlCJ'.İ knblu etmiştir. Bu f ~ 
la 1.111 dunden ıtıbaren simitç~ 
re \'et'ılı eğ • m tır . 

Di~er t ı af tan un tahdidab 
hakkıııd .Koordinasyon heye
ti kararname.c;i mucibince e\'lere 
ihtiyaclın nisbeünde bir mik
taı un vcrrlmc. i mukan·cı'Clir. 

Tonrak mahsullPri Ofisi bu 
unların r· n ırr.uhtelif mınt -
kal rınd il k b !ar 
V'cisıtasile veıilınesini esas ıti -
barile lahul etıniştir. Un t zi
ntilc alakadar olş.c k b•;-n~u:
Belediye İJrti.:.at ntıidüdl4,."ffi t -
rafmdan t yin lumı k ve sıkı 
b'ıı· mürakabc3e tabi tutulacak
tır. 

7 sirıema kapatıldı 
l taubtıl Bet iy i sıhhi ve 

fenni b zı n ksanl :ı bulunan 7 
sinemayı, ın m larmda ı· aım 
gel n ta lilatı ~ apılmcay kadar 
nnuvak~aten k ı> Woııstıı·. 

•• 
Orfi dare 6 ay 

ddı uz 
Büyük Millet ~ !eclisinin ev -

"" ki gün toplantısında İstanbul, 
Edirne, Kırk1aı-eli, Tckirdağı. 
Ç:uı. kkale ,. Kocaeli \'İmyetıe.. 
ı inde tatbik edilen örfi idarenin 
altı ay 'dnhn temdid edilmesi 
karar vermiRtir. 

Maarif vekaleti meml eti -
a:ni:Gdeki bütün orta tedrisat 
mües,scselo;!rin bulunan f kir 
talcl>elerin, bugünkü şartlar al
tında m ·· nkün olduğu kndnr 
hinnyesi iç bütçesinden bir 

· ttar t ~· t aymnıstır. Bu 
tahsisahn 500 lirası şehrimize 
ayrılmıştır. Bu para ile Ortn 
tedris t üessese.lerindc oku -
yan fakir tnlebclt:r himaye edi
lecektir. 

~,-el". ite lal be.sine ~ ı'tlwı 
İstanbul Üniversitesi, Pnrti 

mdan a~ılncıık Üniversite 
talebe yurounn. girecek talebe
lerin tesbitine başianuştır. Yur
da 2i5 f.akir Üniveı 'tc talebcs! 

alınnca~bı . 
48 

bin 1 

aı e varmış 1 
İmıir (Hu ru i) .:...... Petrol tev

zii münn~ •bet~ le yapılan tC3-
bitte hmird" 3 .000 ev ve 48 bin 
aı1e bulunduğu ruılıuulmı tır. 

P trol tulimatnam · henüz 
tafüike başlanmıştır. 

Tirede iki ev yandı 
Tırc. (Hususl) -Tiıedc Ciim 

huriyd • ..a.lıallesiııd Ülf ct K~
çecin in evinde ~·angın çıkını~ 
rÜ?."'aruı tesiıilc "enislcmis :vtı.
ııınclaki e\•lcre sirayet ekniştiı'. 
Nctic le Ülf tle N ziı enin ev
leri yımnnş Yuda'mn C\'i de kıs 
me!l mnd lfl.rı soıu11. yangın 
söndürülmüştür. 

Yeni Akhisar kaymakami 
AJ..:hi r, \Hu i) - ~üf us 

işl~ri umum müdür muavini B. 
Tamı Roll:ıs Akbisar kayın -
kamlığ1na tayin cdit.1iştir. Ye
ni kaymak. m \ alnnda vazifesi
ne bu lıy~ca'ktır. 

kc ndc uphcmiz yoktur. Key
i1Yet. hukukumuzu yakınd n oliıka 
dar cw .. ı ıçın meklubumuzu•ı nQJ· 
rin wy ıl 1·1m1z.l rica ı:-diyoruz.• 

~ hum ıırofesör :l.ıiy Gün 
aİIP İ 

Otomobil çatptı 
Şoför Recebin idaresindeki 

4307 numat"alı taksi otomobili 
diin saat 14.30 da· B iktaştan 
'!'onhnneyc gidcı·ken Toplınne 
dıkim evinin önünd Agavni is· 
ıninl'le biline ~arparnk vUcudu -
rıfiıı muhtelif yeı )erinden yara
lam•~1r. 

Suçlu şoför yakalanmıştır. 

1 izi r 
rayı -

(Ra. ı 1 iııcide) 

yru nk Herl yen top Galatasaı ay 
kalesini buldu. Salim seı i bir çı
k~ 1 :ı. topu ıız::ıklaştırdı. 

OYUD her iki taraf.ın karsılık
lı mÜsav} akınlarile gc iyor. 'l'op 
iki k.ılo arasında duı ıadan 
dolaşıyor. 

Dakika 20: GaZ>Jnfoı· Eşfa.k
um aldığı tapı 1ngiliz kale~ ine 1 
aktı. '·t "i kı utü kale eli 
ı 1 ri kurt rdı. 

Dakika 23: llemeıı mukabil 
hüc.unn geçen misafirler s:ıı ı 
kııınıızı k1kyc yliklcndilcr. Gü
z 1 \'~ seri pasln ilrt·liyen topu 
~ nton kısa mes:ıfödcn Osman t 
te!l)in1 etti. 11 en biraz sonra 
dıı .ı.~aruk yere yat rak İngiliz 

1 forvetlerin cy:ı~tlarmd n topu 
çıl~nrdı. 

D ika 29: Arifin ileri d ;;ru 
'\uru.şun yetiş n Giindilz topu 

bir ı:;ütle nıiss.fir ıkalcye 
ı-tu. 
Bu yı İngiliz takımın hız 

veı'di. Galatıı.sarcıyın goliıne he
men muk bele etmek arzu.sile 
Şli:hlandılo.ı·. 'ropla saı ıkırımzı 
kale öulerindc oynanıyor. 

MünakalatVek" 
lef deniz nakliyaJ 

dairesi reisi 
Görülen lüzu 

üzerine vekalet 
alındı • 

emrıne 

Ankara, 13 (Yeni Sıı ı) ~ 
MünnJ...-alat vekaleti Deniz nJl.~ 
liyat dairesi reisi Ayet AI~ 
görülen lüzum üzerine Vekll<' 
emrine alınmı.5tır .. 

Kurutulacak 
bataklı ler 
"Ankar , 13 (Yem Sa\,; 1 

- Sıhhat vckntcti, Dinar 
sının ı~ ak uyu bataklı · ı un ıı· 
rutulmnsı ic;in sıtma mtk d le 
reisliğine~ tetkikat yaptııımlk· 
tndır. 

Yerlimallar pazarları 
halka ucuz s:ltış yapacak 

.Anknrn, 13 (Yeni Sabah) _.. 
f.:üın rbank r erli ıfallar par,at'
laı ında gerek toptan \'e g re1' 
perakende satışları billunutıl 
müstelılike en kolay ve en u ıı 
b~r şcl.ilde yapmak temini ~re
Iel'i üzerinde durulmaktadır. fi~ 
nun!a beraber 1kfisad Vekil tın· 
ce tesbit cdilmis ve hal ı surner 
bank Yerli [atlar pnzarlan sıı· 
tı~ ve tevır.ialmda e as ıtiihıı:ı: C' 

dilmiş olan usullerin d ğiştırıl· 
mesi hakkında henüz bir knrtl1 

alınmamı~tır. 
Bund n b~ka Nafıa vek"l ı 

de birinci su işleri pı ogramı lı · 
ricind bulunan Kara uyu b • 
taklığının kurutulnı ı " 
lıavalideki köylf'r nra : in ı· 
i::mmasını ihtiva eden bir k nıuı 
liiyihns1m Biiyiik ıll~ Y h· 
s'ne se\•kedilmiştir. 

y 
Ga.lntasm aylılar bu a.yıyt. 

hemen mu:kabcle etm lı 'ti' 

sile mi afir k l \'e vollandıl~ 
Salahadduıin ortası Aıire gu: 
zcl bir gol fırsatı ''erdı. I<' k t 
lopu kaptırdı. 

İngiliz tnkımının 7. manl 
çı1 ıı'; bun. muk b l rıkııwı· 
zıhların voruldu:kl . .u ı eziLi r. 

o kikn 24: Forvdle.- P 1i -
rin ileriye do !ru vurd , - top ın 
pe in,. talnldıl:ır Kliftonun 1kı 
şiitii sarı kırmızı ağl ınıı n .. 

ngilı?.l r hiikimiy ti iyice ~
lerJiıe aldılar. Galatru ~v k. -
lesi rk sık tehlikeler ati lıyor. 

Uyunu1 sonhnna d9ğru 
Dalrika 27; Vud\'Ort'un v:a -

kın mesnfedt'n s:ıYurduğu · t ı 
Osmanın ellerinde kaldr . 

Oyun misafir tn.kıruın tıa kısı 
alt~nda geçiyor .. 

Dakika 34: Ani bir ini l<> r · 
.kip kııley inen Gal ta ı l •' -
tar Arifin güzel b r ,. r 
muhak'knk b'r :sayıdan uzal.l · 
tılar. 

D Kıhı. 37: hgilizlcr y·ık 
Iatnsaray kalesiudclcı· .. S .. ık -
mızı kn.11: )uıe kn1ı.<:tı. F .ı 
stkı bir • üt sn vurdu. Topu , -
düncü defa sarı k r nızı k .. 1 , · 
girdi. F al"o toplantısı 

ls!anbul B ro ı senelik içti-
rnaını dün t 14 de AdTiycde 1 r 
ı mc.i a•nr ceza salonunda. Baro 

Sinema delisi kız! 
D k na 3G: Vilyams çok seri 

akış \ c mu.kenmıel ortasile Ga
latas ray k.ılesini karıştırdı. Os 
nıan ham le yapan forvetlerden 

1 
topu muharetle kaptı. 

D k:1m 42: C Jatn ra iı 
S:ılUhad::linin ortas Je n tb 
bir gol fırsntı elde ettiler. 

reısi ilekki Hikmet Gek'tlbeğin 
ba kanlığı altında y, pılınıştır. 

1<'\im ba lar ba lrunaz CV\'C· 
ı;, k · tiplı · çimi ynpılmıştı r. . 

i~iitiplıklere Semih Seven ile 
N:.ı.fi Ha a ·ilmişlcrdir. 

Btından ı -a • mih Seven 
rmm medl' bulun n idare h ye
tıı in r porunu okumuştur. 

Bunu müteakip 1912 yılı büt
C:e5i tetkık edılmiş ve ittifakl.ı. 
ka uJ 'lmi ir: Bundan sonra. 
ınüdd Ueıi biten 5 aza yerine 
aza f?~imine baslanmıştır. 

Heyler toplntıp tasnif edildik
ten s lra 7 'reyle Celal Sait Bc
ker ve 14 v yle C lal Adal aza 
~ılmişl{'rclir. 

niğer azahlrnr için reyleri.l 
kHı derecede olmadığı görüle -
re1< 0 eriyc knlnn üç azının se
cım i i gelecek cumartesi güna 
yn..,ı acak toplanbya bır:rkılmı 
tır. 

Maarif Vekili bugün 
gidiyor 

Bir kaç günden i şehrimiz 
de bulunan Maarif Vekili Hasan 
Alı Yıicel dUn Ünh·e ·tcd Ta -ı 
lebe Blı lifö teşkilatı etrnfmda 
b:ızı nı da. bulunmuştur. 
Vekil bugün karaya hareket 
CdC'CCktir. 

Ot taşırken 
Sütlücede pay yerinde Melı • 

medin ot deposunda çalışan Ka
sım Arslan d ot taşırken 
birden ii7.erinc ot balyaları d~
müştür. 

Bacağı kırılan Knsım Beyoğlu 
hnstahnnesfne kaldırılmıştır. 

T amvayda Robert Taylor'a benzet
tiği sevgi isini görünce kendisini 

kaybetti ve delikanlıyı kuca 
lıyarak öptü 

Mun eyyi n ,ızı , )<'ni yeti nıiş
lcı de udi. H.ıltu yL'<il, gun sehz, her 
Allı hın ıık a nı llll: noya gide gı
de Ç\ledco çıltiı. hallenin o ııfıf, 

t niz, iyi nhlulüı kıb:ır kızı Jc::ııi 
Cr ' ioordun edJ nı, Mnri n Rö
kun açl:ııını ,.e Dc:ınnn Durbhı'in 
gUlu ler·nı t. klıt edeyim dcrlten 
fo;uttı, nklıııı oyn ıttı. 
Rakısın n sa lı!ıı da nazunlyaz 

ı,ındc buy\iyrn Lt> ın Sever, hn
)"!lUIDn 19 uncu b r yılında si
nema hasta.'il oldu. Evde ;ıynanuı 
kııı·:;ısınn ~.yo~, Doroti Lamurun 
ı.orru~m< sını t.:ıklıd ediyor, dudak
larını nleliicayıp ntLyor, trllkiryor, 
lvlnrlc.'l Dıtrich'111 il'ıhl guttllitinc 
bp.ıyor, 6C5i u J t l\fokdonaltııı 

scsıne bcnLetmck i ın guluyor. Knn 
l; hal:ır atıyor. E\.i çınlatıyordu. 

i.eman Se\ er bunlarla o kad r 
meşgul ldu ki iki ldsiııin nmda 
konupma~ gül nez, ı; ylcmez 
l nle geldi. Çunki\, konuşmasını da, 
gülmesini dt', söylcmcslnl de, yü
rilmcsinı de unutmulj\u nrtık ... 
Anası kızını muıu ene cttinnedi 

değil ... 7 .• m'Cllh için: cManyak, blr 
ne' i deli .. • d d 1 r. Filhakika bl· 
i::ıre hasta kızın cıidmnak fizeu 
bulunduzu bir Mdise ne de nıila
t?ldı. 

Leman Severln suslcn1,.~ ltilzol
Ü€m~fe roılı$!11Ml, hep O, kom,SU• 

ııun Robe t T }lora benzcy n gu
zel rvcuı;:u içındı. 

Leman Se\ l.r, geçen pazar gunu 
o 'eden so 1ra cvd n iki dirhem 
bır ~;ekıniek, çıl. ı. cSon şahıt> fı!
rnını ı;örn c.,c gitti. Sinem. cb11 
ı:ı.:nlu, J,allıi • kin dolu olarak cık
tı, sc\ gfl 111 hatırladı, şunun gibi 
yıırümek, bunun ,.tbi lıakmak, ı -
!an gıbl ç nta tutup göz süzm 
clcrkt n gayı i tabıl halde bir trnm
voya b ndı. Dah sah:ınlıkta idi. 
Blrdenbıre Robert Tay lora lıen:z· -
yen sev lı iru k.ı udrı goı uncc 
ne oldu,'Uııu, ne yapac gını d ı
ncınedcn clı:s3p:ıl h:ıstalıCının 'bü
tün ntcsııc delı ı:anlmın boynuna 
saı ıldı, kendindt'n geçti, dud kları
m gencin yi.ızundc gezdirirken: 

c- Benin Roberim, bt'Tlim bi
ridk Robcnm. > d yerck knpıd. n 
uzanan baslorın nı D:illldıı, lrodın -

nr. çıtlıklnrım · itmeden ibayıldı, 
olduğu yerde yı.ılıv rdL 

Olan cocuğa olmuıtu. JCıuırdı 
bozarclı. etrafına bakındı inmek is-
1edi. olıruıdı. Tramvay durdu, bir 
01o:nobil buldular. Genç hastayı e
vi.ne kndnr töture.bilcc~ni söyle
di. Otomobile binerken: 

c- Za•·al4, dedi. hastadır; sine
ma delisidir. Blcnreye göre, ben 
&bert Tnylorum, kendlsl de lleciy 

. µunar ... 

D:ıkika 40: ~"enton ortakır -
d n yakaludığ1 to u ferdi gay-ı 
reti!e müd filer aı·asınclan sö
ktip gôtüı üyor. Snnkn'l"ıızı k l 
tehhk .. ttlim imd:ıda yetiş
ti. Uzun bir vuı ıısl tehfü<eyi 
savu turdu. 

n kik:ı 44: Ecşfarrın çekt'i:i 
iirıki Reni ancak kornere nt
n13k}a lnırtnrdı. 

Birinci d~ re h r iki tnkımın 
n yretli oyunile g rçekten 1 - o 
(; 3tas ra~ ın ti tiinl~u ıl 
bitti. 

İkinci dsvre 
l • nci devreye lngilı3ler 

b ladılar. Derin ı> larla lıc
mcn hücuma geçtıler. Galataz:ı
ray k lesi mü tül 'aziyettc .. 

t ;:><ı çığnecli. Ovu ı l 
iistünlüğii altında geçerk n 4 . l 
mi ·:ıfir takımın galib j etı ıl • 
na erdi. Hakem m.ıçı çok gu:t •I 
ıdare etti. 

BÜLE:\'T TPl":ANU 

-
erı a 
~-~ 

ABOf E BEDELi 

SENELiK 
6 AVLIK 
8 AVLIK 
1 AYLIK 

Türkiye Ecnebi --1400 Kr§. 2700 Kı i 
750 .. 1450 I> 

400 .. ~ ., 
150 ,, SDO ., 

TAKVİM 
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yuvarı dı. ıkı bir şüt .sa ·tının 
Fenlon takımını b rober iğe - ZİLK DE 
l:ıştırdı. Bu sayı lngillz tak :nını • 1. an un 

941 

1357 

1 İCI an. 
bil bittim co t •rdu. Galata cı. - 2 5 
rnv kalesini zorlaınağa hoyul ... ı----..ı ' dular. 

Dakika 16: V;jyams'ın orta
huhğı topu Klüton ılrapb sıkı bir 
vuruşla ıkinc:i golii yapb. 

PAZAR 
Guneı; Öğle 

2.36 7.27 
7.17 12.08 
Ak;;:ım 

12.00 
16.41 

Yııtıı 
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12.49 Eııta1 

5.30 "~ti 
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f'ENI SABAR 

P~ZAR SOHBET~ En Son Telgra· Ve Ajans Haberleri ) Tehlike savuşturulmuş 
değildir 

ltın yapmağa çalı anlar 
,.4"-·•-•••••••n:a ••••-••=-•, 

Hamiyetli bir 
vatandaş 

1 ____________ .. __________ __ 
1 

Bir AJmaa kimyagerinin iddbsı - Denizi alna )"apmsğa 
'ıh-a~uılar- Benıur na.Jis - Bir - il"'h Baktts - Her 
lııttui;u tjey nltln olan kral - Diiuyn niçin rn.Jın.t ncf es ıalamı ~ 
~?-A1tm yapılır mı~· pıbunaz mı? - ki altın JJ31'8 iBlll· 
~ - Altına tal\ adlar - Altının cin ıi - Altın ve r
~r - Dünyada ne kadar n tm 'or? - Eski ·myngerlcr - ha
lat ckslri - Arı,,'lın b:ın - B•H!tinün. lmyagerleri ne diyor'!'
~herin f(ldia ı - Dördüncü ~:-urat - Bakın altın ynpan lnz -
.__tir ~l oyna m! - llog unıhın ~ lar - Şe~h 
~ hapt yut\l,>or! 

• • • • • • • • • 
Ha va Kurumuna İ 
10 bin lira verdii 

Ankaı·a., 13 (a.a..) - İz- 1 
mirde ismini ncşrettirmek is· : 
taniyen bir vatandaş Tilrk : 

Yaran: Sohbetsever 
Hava Kurumuna 10 ıbin lira ! 
teberrü etmiştir. : 
~ ............... ıa ............... ,' 

[) ·;rt beş yıl "' ~ l - bclk de 
u dı fazla - .. ,ı., n kını)a- ı 

g l ııclt.:n bmn ı l!n'i nltm 
~ a ıuu\a... old "' nu 
g ~<:.t:r ynzı J ~ı. A.rnd .n ylı

g \itı, bunun dubı·ulL ~>ımu 
g ~ı yen bir hnb r ! elıı. dı. Bu 
lı l b&. lece k ı n ı ır,tti. 

Yiu' " yıllar rın .. ..ı bır takım 
{ 1 adamlarının, ı .. m:ya afinılc
t' n.n ''d ·nizi a tın y pmay " 

l •tal rını g Leler h~ ber 
' d . Haftalık et .ualarımız
d. b n c\·zua d r hır hayli ya
tı r çıktı. Bunuu kabil olup ol- 1 
tı ) ' al:,1 mün::ıl.. a cdild.6'1 gı
b , "denizi altın yapm!ıya • uğ
t nların dayandıhları csaı:ı} r 
.ı.klcındn da mali'ım t ncsrolun 

du. Fa" at bu da net cc:k:ıunedı: 
•onu çıkmadı, suya. clliştü, git-

t.. Bir ?.n.manlnr dn, (Bernar Bal 
1.,.) ıdh oohretli bir kimyager 
:le a tın yapmağ muvaflak ol- 1 

!Ulu ve f akJt ke!jfiniıı he
llt.iz r. cydana çıkarmak zamam 
t: lm tnıni söykmi5ü. Bu iddL"ı 

ı h lkika.tc: inkılap etmedi: 
tııüsbet bir netice alınamadı. 

K"Uln tlanmdu uğultular var, 
yın okuyucularım soruyorsu-

1 tıuz: 
- Altın yapılır mı, yapıla • 

llaz ·nı: 
nu .sorğunun cevabını ı ve eski 
d vh !erde bu i. lc uğraşanlar 
h., kkında nınlürnat vermeden 
evvel, beşerin ilk altın efs.ıne
siııd· n bahsede<:eğim. 

* F irıjya kralı Mida.sa, b ır 
g .'lll kudr Ui ve aza.metli i

lah Bakus sordu: 
- lsted.ğıni yapacağım. Dile 

benden ne dilersin ? 
Mi<bs, aç g\.izlü, servet im"ı 

guzünü bürümüş bir insandı. 
Y uı 'l&l'dl; 

- Het· dakika. altınla oyna -
ınak ctrafımm çepeçevre altınla 
d ht olduğunu görmek istiyo · 
ıınn. Bu rica.mı reddetmeyiniz 
§ant ilah! 

O devirleı-de ilahların kuclrot
ler· ne son yoklu. Her dt.'<lHclcr1 

olu ·, her istedikleri yerine gclir
~ı. Bakus, krclla bir tılsım vcr-
li. Ve bunun p.ıycsinde Mıdas 

elini nereye sürse 11 lhn oluyor
du. Elini sürdüğü ekmek katıla
~ıp bZı- altın külçesi haline gelı
Yor koklamak istedıği gül bır 
altın parçası oluryoıdu. Volhasıl 
parmağının değdiği yerde ha -
ynt ve harekd kalmıyor, her 
Şey, her madde hroıen altına 
inkilfıb cdiyoıdu. 

Her tuttuı';ru şey altın olan 
1m..ıl, bundan bıkmaya basl~dı. I 
1T .yatı tahammül c.'<iılmez bir 
frl ıket, bir i~kcnc haline gel
İnı ·ti. lliihların IJu değeri ölçGl
llll!L ihsar.ınJnn kurtulmak iç:in, 
B • :aır.:'a yal\'anlı. 

ll&kll6 ırnıakta yıkanın.ısını 
çö· ledi: Giltı. ~' ıkan lı. vücııdün 
de. d bıı büyuk tılsım ırmağm 
;:ıu'arı;~a. gc"ti. S..ıyun her elam
ı ınd:ın afün zereleri parlama
Y başladı. 

Mİda'.S geni,.. \'C rarut b'r ne
fo; aldl. Büyük felaketten kur
tulınu~u. 

. . ' . . . 
Sun"i altın ynpmrıyn uğı aş:ın 

lnı ın. denizı altın golü haline ge 
tirı ıeğe çalıc:anlarm gnyrellenn
d n anlaşılıvor ki, ueııcr. binler
ce V'ıl C\ vel .. i efsanelerin zebu
ııı.ı.Jur. 

ın:;an yer yüzünde hala ra
h t vüzü goı:nüyor, rahat bir' 
ncf w alamı~ or, mlıtemadıy<m 
biı IJirirn yıyıp, bldurüp, kahre
di , ye~in·-.. yurduna göz dıki -
) " a, bunun . Pb1,;bi, heı tuttu
~· yiıı altın olmasını istc)1,;n 
so ı y'Uz yılın Mid:ısl nnın <'O 
ğa nasmde.ndn . 

* A ltın yup hr ıını, yapılmaz 
mı? .. 

Ie-piniz de b'lirsin"z kı altm 
lır • adn u ı bulunmaz bir mı:t
d ıdir.'Bazı "eyler gibi, o drı. 
tupra.ktan, ~ ..:rin ı.tmd n çı
k.ı.r. P'- lak ,. ::taı ı bır ı eng· v r 
J r rum:a, en.!ı-; za;.ı"l ıan ye. il gô· 
rüıı•Jr. İnce. pul halinde Jtcn kır 
ımzı e.kislcı ,·erir. 

Çeşit ça.,tt renkli!!' aldığı i in 
o !l çe§i:th adtar takmuıbrdır: 
T:'eyaz albn, ayarL altın, nıat 
nltm, sai'i aıt n hn.:n ai'"ın gibı. 

Altın rih altııı t-3.ı(utıa, altın 
çubtW. altm 'arak, .;avatlı nltın 
~ ahi .. Icu '14 'W.""~CQk..~ 

ğin olunhr hakkında cflimizcle 
şJ taLır ull.ınılır: Altın baba
sı! 

Buni rdan ba: ka dilimizde şu 
tübirlcr de geçm tır: Altın o
lt1l., altın topu, altın suyu, altın 
yapra;;'l. 
Lwımnuzdn altına ait darbı 

meseller, vardır. "Her parlayan 
altın değildır.'' Gibi. Bu gti?.el 
mndcn k.n birçok siirler de söy 
lenm. tir: 

ı;ınıdi altuıla !/terken her is, 
Akçe iğemıJ dun3 ı der\iş! 
FA;kı a vırlcrdc piyasaya çı -

k rıl n altın }>aralar dn şu ad
ı rt takını laı dı: Adetli, kamer 

.tap, zincirli, tuğı alı zeri m:ıh
bub, aynalı rumı e .refi, sandık· 
lı, barbut, şahi, gazi, sultani, 
hayı iye. 

Yii.zlük, ellilik, beşi biryerde, 
Yill'HU beşlik, yirmi beşlik deni
lc.1 altınlar da süs için kullanı
ltr, kad111lar boyunlarına, clie
ı i ıe takarlardı. 

Orı beşinci asırda bütün dün
yadaki altının miktarı altı yüz 
toni!.ito idi. Şimdi her yıl top
rağın altından üç yüz tonilato 
"tın ıkarılıyor. 

Bu ihracat kftfi gelml'diği için 
oıncnk ki, bir takım ilim ndam
hrı ... un'j altın yapmaya, deniz
d n altın çıkarmayn savaşıyor
hr. 

Bunda muvaffak olacaklar 
nu : Nt.. "Evet! .. ve ne de "ha
} Jr ! .. cliy m yiz. Çünkü. insanlar 
ah.ıllarn duıgunluk ,. rccek öyle' 
ş ·yler yapıyorlar, icad ediyor -
lnr ki bir gün de denizden altın 
çıJuı r acaklarına inanmamak 
k.ıbil olmuyor. 

Altın yıınıhr mı yapılmaz 
mı? da' a ı pek eskidir. Kökü bir 
~ok yüz ) ılların gerisine kadal' 

Adliye Vekaleti 
Zabıt katipleri 
için bazı yeni 
tedbirler ahyor 
Ankara, 13 (Yeni Sabah) -

Adliye vekil eti, adli tcşkila tın 
ve bu meyanda bilhassa mahke
melerin daha iyi iş1er bir hale 
getirihnesi için alınması Jüzurn
lu görlilcn müh ım tedbirleri 
muhtevi geniş bir proğram ha
zırlamaktadır. Zamnn ve mekan 
~aytlarile tedricen tatbiki znru
ri olan bu proğranıcla ilk göz 
önünde tutulan nokta mahkc -
meleriıı biı cüzü olmaları itiba
rıc hükimlcrin kazai vazifeleri
ne iştirak eden zabıt katipliğini 
ihtisasla.ndu·nıak, bunlara nıah
kcmclerin ynnında ait oldukları 
mevki ile mütenaa·p b r vaziyet 
tomin eLmt:ktir. Ayni ?.amanda 
zabıt katiplerinin sayılım da im 
ıkan nisbetinde ço~lttlacaktJr. 
Zabıt rkatıpliğ~ vazif ı lY>ylece 
bir ihtisas i i telıi.kki eılileıek 
adliyede dereceler üz.et ine ku
rulmus hususi bır sınıf Jıaline 
getirilince muhakemeler de daha 
iyi ifPcre bir hale gelmiş olacak
tır. Bu sınıf uı üstünde ve bazı 
yerlerde sorgu hu.kimliği ve 
müddeiumumilik v.!lljfeslni yap
mak suretile filen kaza vazife -
sınc iştirak e...ien baş katiplerin 
va.?.ife leri d yeni teşkHat proğ- J 
ramıuda üstün bir d ı .x:e ola
rak ğözönUnde bulundurulmak
tadır. 

Bir top fabrikası 
berhava oldu 

uzanır. Dünyanın her tarafında Burlington •·ıow a" 13 (a.a.) 
Hı •d P, Çi ıde M rrıbda, daha. 1 

onra Avrupada ~kıi.,,ile. ilmile ı - Top mennilerıııin doldurul
t nınmış bırçok insanlar "haceri duğu bir top fabı ıkası dün şid
fcl.scfi .. d <hkleri bu tılsımlı ve detli bir infıl~k sotmnda h men 

hemen t mamen yıkılmıştır. 
kcıamclli maddeyi bulmak için Bir çok işçi olmiiı:; V" 011 ıaz 20 
u ~'atimılar, kafa patlatmışlar - kişi yaralannııştır. Fabrika 60 
dır. 

milyon dolara malo'lıınmıtur. 
O devirlerde bu i le 1ığraşan . 1 

hro. su adı tnkmıslnrdı: Simya- Batırılan ngiliz 
g .. Bugün bakırı, deniz suyt:nu 
~1tm yapmaya çnh"'anlara dn gemileri 
.·ımyager diyoılar. Berlin, 13 (!l.a.) - Alman 

O zıı.manlnr, simyn ilmi deni- ra<iyosu b1diri~ r: 
len \'3hi b:Jgi!Prlı- e:un'i ııJtın tlkkaııun başl~ğıcın.:ia Al
y::ıpmava uğra ruılaı: \e bu ilme rnan dcniz.ıltı ganileti topye -
snhip gc;-inen fikir dolandırıcı- kfın 29.500 mnil.ato h:ıcmmde . 
J. una hazin<'ler k ptıı .mlar ım- lugiliz ticaret gemısi batlrmış
yısı?dır. Yine o d virl rde, çok !ardır. Dün de 27 .000 tonilato
y.ı."'-!lmak i<'in de eksirl r yapıln·- J,ık düsman genusı ba.tırıl..-n19 -
dı Argun Han, öir hi ı.:karıu e- tır. 
linden yıımuk yumuk "eksiri ha 

1 

Ayni müddet zarfında, Alman 
vat .. yedi,::i irin felce uğradı, deniz ve ha\·a kU\'\'etlen duır 
s nıınd d öldü. mamn b r muhnbini, bir deniz-

A\ 1111 amn kimya üstndlaı ı alt1sıru, bil' hunayc gemisini, lıir 
ar o.;ında im ya ile uc?:r~anlar ı topcekerini ve dort seri hücu111 

k <;0ktur. Ve bunlar altın yap- 1 
botunu batu·mı lar hr. İki ırnuh-

1 mavn mu,,aff k olacaklarını l'ible iki k:wakJl gemııdni Jıa-
k t'i bir lisanla sövlüvorlar. sara u,.;-ratnu~ı rdır. 

E 0 ki sim.yııg~lık bir çe!'}it ~""'!"'""""!~ .... .--"!"""..._,..._.,.._ 
1 ('r11mrt ;c:· irti. B 1 lar. okurlar, 

.. .. ti)a<; olduğunu da sözlerine füi 
ı'fi t-er. bıt ulcr yanarlar. yap. ve etmiş, hatta lu.ikfımete dahi 
:..ıkları küflenıniA 1:'t.ı.plarda gör 
J...ılderi rumuzları cözıneğe "a- haş vwmu · Fakat de\·let, mas-

" rafı vermemış ! 
lı lr. Femavi hiı· t kım ölçüler 
k ~fine C"ab:ılarl!lr lı. Bugünkü ı:;ımyagerler idd.'.a -

l~ı 1111 i bat kin hır <. k 
~irnyn i~ıı uP,l·nsanların hep-

i k 1 diler>T\ÖM ev ·el gelenle _ kimya nazariye \C düsturla.n 
mey ana .koymuşlar, bunları mü 

rin bu ilmi ı· r<'ttild<>r ni, hnt- nakaşa etmi 1 rdir. Bunlar. pek 
i . "onnn'l \0aı dıklaı ını süyleı l<>r- fenr.i sC'vler olduğu icin kurca
,, ''" ;j7üJ<'nıcyc-n ı umuzlat'da 
butiin ı:ın'(lt f!Sınrı'lın gizli o!· ıamıyorum. 

F..;sasen sun'i altın y pmak işi, 
' m•J1'1 fY't' ÇI' •tPll inıtnmlŞ!a.r, f?illldİJik ftlJ'tnlJ) iddiasından, fa

b ı i rnnc'ar nı iman derecesine 
""rlırmı,.Jq rrlır. lanın göı iisünden. ve nihayet 

İ ·lam bü,·'iklC'ri, ilim adamla- rivayet hududundan ileıi gitnıe
rt aıası.nda rln Pimynva dair eser miştir. Yalnız, radyUnı gibi, 

röntgen gibi. harikalar keşfceen 
;a· ınla.r <'oktur. B ınları, bu fc..mıin bir gün de nltını teneke 
mu ımmalı ı emizlrri anlamaya. uctı"luğuna indireceği zannedil
to:r.mcc;.<' ca !ıf;anların sayısı da ınektedir. 
1cabarık biı· yelcfın tutar. Böyle bir şey olursa, acaba 

BugUniin simyagcrıerine gö. msanlnr. kral Mid:ıs !!ibi, aJtın
rc altın. basit bir ci!'iim 
dr ;·ıdi ... Es.-u n vt'r ytiziindc d.ın bıkıp . ikfıyet edecekler mi 

dersiniz? 
b:ı i cisi.m voktur. 

Bu itib::ı ıs. is. altın her Ht"le keşif tamamlansın. cko-
n.. ile ltarısık bulunuyor _ nomistlcr elbet buna da bir çare 
a onu bilmek \'<' nisbetini ta- bulurlar. * 

'\'in ntmektir. Bazı asri simya -
aerl r bu netice.ve varmış olduk Q smanlı Padişahlanndau 
hırını ,.e ifıtenila·;:.; kadar altın DördüncU Murncl dn b:ı.· 
yaı acaklaııru söylüyorlar. Ya1- kırdan altın ynptwmak için bü
nu roylenılyorlar, iddia da etli- vük mnsraflam katlanarak Di -
yorlar. y:ııbekirdc -bugünkü Diyarba-

F-ransamn en ünlü simyag('r - kır- bir tezgah kurdurdu. Bu iş 
l rind n doktor ( lfonc; Jobrr). çöyle oldu: 
yirmi yıl kadar ev"\•cl. {Jösetul Divarbekirde oturan ve ya -
mecmuası muhnrrirlerlndcn bl- rım pad:şnh ünü ko.zannn bir 
rinin önünde kurşunu gümüş Nakşibend şeyhine. bir gün o-cnç 
y:ıpmış, bakırdan da nltın çıka- bir delikanlı geliyor: lri. şahane 
rat'ağını söylemişti. güz~l. temiz giyinmi6 bir deli-

Mo.kine '\"e s:ıir tesisat irin Y.anlı. 
bhank vMfınlu bir..masnfa i~:._ t8onu uyfa 4 eUtun _3 de) 

Tasarruf ve Yerli 
mallar haftası 

kutlanıyor 
Ankara, 13 (n.::ı..) - Tasar

l'uf ve Yerli malı haftasının 
başlaması münnsebet:lo dün 
yurdu;muzun her yeıinde tören
ler yapılmı 1, Hnl:kevlerinde clco
nomi ve artıımnıun lüzum ve 
fayd3ları etrafında konferans -
lar verilmiştir. 

Gaziantcpde mahalli mahsu
lat ve mensuc tı gösteren bir 
sergi açılmıştır. Bll hafta için
de Fethiyede de bir üzüm ve 
zeytinyagı sergisi açılacaktır. 

Fethiyede zelzele 
Fethiye, 13 (a.a.) - Gece sa

at 20.15 de ü ört saniye süren 
bir yer sar:sıntı ·ı olnıuştur. Ha-
sar v zayı.'lt ) ktm·, • 

Hususi bir 
Sovyet tebliği 

(Bastarafı 1 inci sayfeda) 
Aalmrttı "a!{ tı 

777 tank, 531 kamyon, 
178 top, 119 mavn atıcı mn
kine ve 22! mitralyöz. 
Düşman 55.liO ölü vermiş

tir. 
Batı cef>hcsindeki kıtaları
mız 6 lkkılnun 1941 günü, 
aaha eYvelki muh rebclerdc 
yorgun düş n düşmanın yan 
larda bulun n hücum kıtala
rına karşı taarruza geçmiş
lerpir. 

Bu taarruz neticesinde, 
bahsi ge<>.en düsman gn.ıpla
n bozguna uğmm1ş ve sii
ratle çekilmiştir. Kaçan düş
man ağır kayıplara uğramış 
ve silahlarile teknik \'asıta.
larını muharebe meydanmda 
bırakmıştır. 

11 1Ikkanun ak~u vazi
yet şu merkezde idi: 

Geri alıııcm • 1tirlc't 
1 - General · Lilu.şcıılw 

kıtv\•etlrri Rokaş ,.·i zabt \'e 
J lin 17ehrini g~ri almı lardır. 

2 - General Gizııctzoz kuv 
vetlcri Yakrona ~hrini zap-

tetlikten sonra Almnn 
a ltmcı ve vedinl'i tank Ui
rnenlerini 23 cü piyade tü
menini takibe de\'am etmi. ·
ler V<' Klin sehrinin cenup 
bl!tısına. gelmişlerdir. 

3 - Gener 1 Vulazov kuv
vetleri Solnesnogork şehrini 
işgal etmişleıdir. 

4 GenPı l Roksovski 
kuvvetleri Klistıa ş~hrini a\
nuşlardır. 

5 - General Gogorov kııv 
vctlcri Gulıbyakın ve Lo

kotna.'.t'a kesınılerini i~gal et
mıslerdir. 
6- Gtneral Deleon bİl'in

ci slivari muhafız kolordusu 
Vinycv ile . talinogork şehir
lerini ı. ~.al etmiştir. 

7 - General Golikos kuv
' etleri cenup batıda Mikai
lov ~e Yeti n flelıırlerini al
mışlardır. 
Taamızun başladığı 6 1lkka

nundan 10 llkkanuna kadar, bir 
lıkl<>r:nıiz 4000 den fazla kala -
t. k halkın bulunduğu şt'h;r \'e 
l: .. P:ıbalan geri alınış ve düşman 
işgalinden kurtarmıştır. 

6 10 Jlkkinun zartmdo Jrnv
vetlerlıni~ "fW> ık, 4317 k .m
you, 60 l ınoto iklct, 303 top, 
109 siper hıırnntop ı, 775 mit _ 1 
ralyo., ,.c 546 l m tnılyozu 
zaptetmi::l rdir. 

Ayni m rld t z rfında kU\ - ı 
veuer· . 71 tank. 665 kam-
yon, 92 top. 119 sıper ha\'anlo- ! 
pu, ,_31 mıt:ı alyöz t.lhrip t'tıniş
lerdir. 

lııgilterenin Anka
ra büyük Elcisi 

-o-

AnsızmSuriyeye 
hareket etti 

Kara harekatı 
Guam'ın işgal 
edilmiş olması 

muhtemel 
(Baş tarafı 1 inci 1Jayf ada) 
ğine göre Malezyada ınuha-

-o--- rebeler gittikçe artan bir şid 
Sefirin seyahatin· deue de\•am etmektedir. Ja-

• • • ponlar ikn.yıplar pahasına yeniden 
dekı maksat gızlı bir miktar asker ve motörlil 

t t ı vasıtalar çıkarmağa muvaf-
U U uyor fak olmuşlar ve bir miktar 

Londra, 13 (a.a.) - Royter: terakki kaydetmişlerdir. Malcz
Nalional Broadcasting Com- yanın şimal batı müntehasında 

pany radyosunun muhabirine bulunan Kodeh eyaletinde Japon 
göre İngilterenin Türkiye bü- Jur bazı yerlere girmişlerdir. 
yük elçisi M. Kınatchbull Hu- Kntabahru cenubunda Japon 
gesscn, toros treııile Anknra - taarruzu durdurulmuştur. 
~ n Suriye'ye . hareke~ ctmi~- Fi ipin 'er' de 
tır. Bu seyahatJı sebebı ve bil- 1 

yük elçinin gittiği yer ifşa. edil- Amerika Harbiye Nezareti ta-
monıiştir. rafından neşrolunan bir tebHğ-

Att"!rnradald ecnebi mahfiller de Japonların Lozon adasında. 
bu seyahatiıı Rusya, Libya ve San Fernando, Vigan ve Linka
Uznkşarktaki son olayla ilgili yene ihraç teşebbüslerinde bu
olduğunu ta:hmin ~diyorlar. haunuşlar fakat Amerikan kuv-

Büyük elçinin bir haftadan vctleri tarafından püskürtül
evvel Ankaraya dönmesi bekle- rnüşlerd.ir. Ayni zamanda ada
nilmektedir. um şimal ve şimal doğu mınta -

kalanna. Japon paraşütçüçleri 

Libya'da 
(Baş tarafı 1 inci 8ayfo.da) 

büyiik karışıkhk ve tahribat 
1 

husule gelmektedirler. 
Almanlar ve 1taıyanlnr. E)imali 

garbi istikametinde kendilerine 
bir yol açmağa çahşmaktaclır -
lnr. Tanklanmız, dün öğleden 
s nı'a bu havalideki düşman 
t • .mklarına hücum etmislerdir. 

1'nyyarelerimiz Gazalanm ve 
Biı hakem'in garbindeki geniş ve 
dar yollarda düşmanın motörlü 
taşıtlamıa ve kıtalarma şiddet-
1 • t.aan'Uz etmisler, ylirüyUş kvl 
larım dağıtmı lar, bir çok ara
baları hasara uğratmı lr ve dü~ 
man kıtalnrma kyıplar verd.r -
nıişlerdir. 

İtalyan t~bli~i 
Roro:ı, 13 (a.a.) - ltnlynn 

oı duları umumi karargalıınm 
559 munaralı tebliği: 

m.ıvvctlerim'7jn i.lç haftadan 
beri sayıca ve vasıtaca üstün 
kuvvetlere karşı çarpıştıkları 
Mann rik:t muharebesi Tobruk 1 

batısında şiddetle devanı etmek 
tedir. 

Düsmanm büyUk tank !kuv
vetlerile iııki~f ettirdiği kuv
vetli taan uzlar tayyaı cleı le hi
m2')'e edilen kuvvetlerimiz tnra
fından kınlıruştır. 

ÇöN)ff'in Mesajı 

de indirilmiştir. 
Manillanın 160 kilometre uza

ğında bir noktaya ihraç edilen 
Japon kuvvetleri Amerikan or -
dusu tal'afından imha edilmiş -
tir. Fakat Japonlar Lozon ada -
sının şimalinde ihraç edilen nok
talarda tutunmağa muvaffak ol
mufılardır. Bu mıntakada f;Ok 

1 
şiddetli bir muharebe hüküm 
E.Ürmektedir. 

!..ozon adasında emniyet teş
kilatı ile Japon besinci kolu a
rastnda çarpışmalar olmaktadır. 
Karnrtılmış f;Okaklarda kırmızı 
ışılcJrala işaret veren beşinci kol 
mensupları üzerine poiıs tara -
fından ateş açılmıştır. 

-Yake H M: .. way ıdı!ırında 
Ame~nn bahriye nC?.aret4 

neşrettiği bir tebliğde Vake ve 
Midvay adahnnın halen Am ıi
kn Birleşik dev1etlcrinin elinde 
bulunduğunu bildirmektedir. 1 

M. Ruzvelt, cldeki malfun!lta 1 

göre Wake roasındaki garnizo
mın hsLla mukavemet ettiğini 
bildiımiştir. 

Japonlara· göre 
( B•f tanıfı 1 inci 11yfad•) 

--o-

Ya.una: A. C. SARAÇOGLV! 

Y eni cihan harbi üç .Ya§lllaı! 
btstı. Aylar, yıllar geçtik'. .. 

ç.e bu ıkanlı 8.fet hafifleyip ta.v .. 
saya.cağuıa. inadına. dal budak 
salıyor, ihtilatilar doğuruyor. 
Dünyanın en büyük de\fletle· 

rinin h ps harp halinde. Btta· 
rGflar muhariplere nisbetle de· 
vede kulak laalıyorlar. 

- Filin de\•let harbe girdi ı 
ya! muharebe siklet merkezini 
falan mıntaka.ya nakletti arb.k ! 
gibi bo3 ve esassız dil3üncelerle 
avunaıılarn; hele memleketimi~ 
i!)in harp tehlikesinin s:wıurt.u
rulmuş bulunduğuna inanaul ı 
ra acınır. Ameıikahlar gozl ı i· 
mizin önünde duruyor: Hiç um
:m dıkları bir sırada dümıan 
tayyarelerinin bombalnrile kar
şılaşmadılar mı? Hnrp ilanına 
bile lüzum görülmeden savaşa 
girild•ği bir devirde etrafı slit 
limanlık görenlerin ) a sai'vetJe
rine acınır, yahut da bcla.hat.leri
ne gülünür: 

Bu demek değildir iri, ani bir 
tehlike ve tehdide m:truz bu
luıunaktayız. Li.ltin bütün teh
Jike savuştu diye cubuğummm 
yakıp keyf'ımize bakacak sıra 
da değil. Teyakkuz Ye basireti 
biran bile ihmal ço'k vahim ne
ticeler doğurabilir. 
Şu yabancı do ttan, bu 

tatlı su freuği ahbaptan isitilc
cek: 

- Artık Türk.ye için bir 
harp tehlrkesi kalmadı. Yolun
daki teminata aınuz silkmekle 
cevap vermek gerekir. Zira bu 
teminat şayet gizli ve kirli bir 
maksada dayanmıyora kailin ·n 
her§eyden C\">'el rnuhatabile be
raber kendisini <le avutmak 1~ 
tediğinin bir dclilidır. 

* 
Ani bir tehdit ve tehlike 

ıle hamdolsun karşı kar -
§lya bulunmuyoruz. Bunwıla 
bernber en umulmadık bir an
d onunla karşılnşab'.linz. JBü
ti.in cihan yanarken sanki nor
mal zamanlar yasıyormu_uz gi-
bi: 

- Çok fiükür atlattık; bizden 
ne alıp verceeklcıi var kt ? .. K~ 
billnden zuği.ırt tcsellılerle gev
oome ve ge,·şettnc fertler içi11 
olduğu kadar cemiyet için de 
tehl ikclidir. 

hnöişeye, teli a. lüzum yok 
ma kendmi kapıp koyltvererelr 

ge\ şemeye de hı, mahal y k. 

Vasington, 13 (a ... ) - !n
g ~tere başvekili M. Çörçil Yeni 
Zehıda h:ı..~wekili M. Fraser'e 
a.ı;.ı.gıda.ki telgrafı göndeımiş -
tir: 

Harp ccphooiııdc :kahra.ınan 
Yenı ZeLncb. tümeninin Ub'l 

Japon deniz tayyareleri 
bir düsman muhribi batır -
mışlar: bir topçeker ve 3 ti
caret gemisi talırip etmiı::ler
dir. 

Japon zayl3fı 
Japon bahriye nazu hğ'mm 

sözcü ii Japon bahriyesinin 
şimdiye kadar aşağıdaki ka
yıpları vermiş olduğunu bil

Dünyan'n halı ortada ap n.çık 
duı uyor. Hgrp ate i but.ün dlin
vavı sardı. Yapılacak biricik şey 
~f:mdiye kari r ) ptığwruz gıbl 
Milli ~erm etı afmd:ı el ve ktı.lp 
biı·lcği edin yalcın biı ka~a sel't
li~yle fırtınaya göğüs \ enn k-

1 
tir. 

Iltili. a b;ı n unut~nama.I< la· 
zımdu· ki t hhke t J.\ ll~tmı.ılmu 
d 

dığı culdi kaymlardun dol yı 
pek ziy.ade teessur duymakta
yım. Ald ğun .ütun !h b rlcr bu 
tıiimenin parlak eserini ovmek 
tedir. Harp l.ıb;ıtcla, Ru yada 
ve Atlantik'de iyi gidiyor. 

An eı ikada geniş 
h.azırlıklar 

dirmiştir: 
1 mayn tarayıcı gemisi bat 

mıştır. 
1 h. fif kruvazör Vt' 1 ma,vn 
tnr. yıcı gemisi Jıasaı a uğra
mı~1 ıı·. 

H niiz teeyyüt etmeyen·di_ğ"r 
bır habere nazamu da Felemenk 
l llndistanı denizaltıları 4 Japon 
ıu kliye vap~ınmu batı.rnuslar
dıı. Bu gemılcrde bulunan 4.000 

Bir Fransız gemıst 
batırıldı 

Vısi, 13 (a.tı..)- D.N.B Fr n
sız amirill k dairesı bildirıvor: 

Ce:mirdcn Aiaı sılyaya gıden 
Fı an ız • t. Deni · n kli) e gemi
si, 9 tlkkanunda Bal aı adala
ı ı <.,'en ı b nd bıı· Jn iliz d niY.al
t ıcı t tu'3fından torp ilen rek ba
t.u·ılmı~tır. Müı.;;ttt hattan i.lcü 
ölmii d"ğctıerı k 111.ı•Imustur: Vaşington, 13 Ca.a.) - Hnr-1 

biye ncz.aı eti dun kongreye bir j 
kanun layihası vermiştir. Bu ili
) ~haya gore, 1 ) asından 611 ya
sına kadar biıt:üıı erk kf<'r hu u-

Janon denizde boğulmuştur. ~~~~~~~~~!'"".'!'----

Al erikadı bahri inş~at 
si bır faaliyet sistemine tabi tu- Aınerika ayan meclisi h.al'i-
tulaca.klarchr. d)'e encümeni reisi M. Val h, 

Par];lm( .o reisi, 19 ya mdnn dı:niz ku\'vetJerinin l üzde otuz 
q5 yaşına kadar olan rkeklcrin ııisbclinde arttırılmasına müsait 

~ıynn bir gemiyi batlrdıklarını 
ıın ganbotu <'iddi ı.a ara uğrot
t.hlaı ını \'C 1001 dar l nı,,,n 
t.ıhrip cttikl rini b"rd rrm•k •e
cir. 
Tebliğd , Japon ta vy rel ri -

ııjn ha,·a h"kimiy tinı temin ct
ül.1Pri il:ive olunmaktadır. Abnanlar muharebe meyda -

nmda 30 binden fazla olü buak
mı 1 dır. 

a<> erlik hizmetini yapacakları bır kanun layiha. ı vermiştir. 1 
bıldirmiştir... . • ı Zapte1 i en gemi! ır 
haşvekıl şerefıne Amerikan askeri m kan'ları 

verilen çay 1 Ameı·ik~ limanında bulunan 

l 'i~er tarnftnn Anı 1 ikada bü
tiı l biiyük . ehirlcrc -ır'atle ha
vnd"n koranma ledbirl<'ri alın -
maktnchr. Dün ilk defo olarak 
YUFJngtonda bir tecrübe yapıl • 
mış VC' bütün f!'l'Ce 1 ıi.lnrı tama
men ka1 art.ılnııştı.r 

ı out -sı ıııden 10 fJkkanu -
mı k""d r gt:ı<: n rn· d iet zntfn;
da, Abnıınlaı m bii) iık bir boz
guna uğramaları muhakk k
tır. Almalar kı tan iki~ et edi-1 
yor ve Rusyanın kı iki tmiııın 
'Mosko\·anın zaptı için yaptıklrı 
ı ı planları t.stbi" mevkııne Roy
maktan keildilerini meııettiğini 
söyliıyorlar. 

Şurası bilinmelidir ki, Mosko
va civaıında hentız kı yoktur. 
Çünkü haı aret deı ecesi burada 
sıfırdan . ağı 3 ilfı. 5 dereceden 
fazla değildir. 

SO\"J et ordulan Taga.ıırog 
• önlf'r;ııde 

Kuibyshev, 13 (a.a.) Sov-
yet kuvvetlerinin halihazırda 
şiddetli muharebeler yaptıklan 
ilk cephenin ılk hatlarında s'J
lcr rasında Taganrog şelıı .nin 
evleri göriinmektcdir. Alm'ln -
laı", burada bilyük mfütarda 
malzeme ile taze kuvı:etler top
lamışlardır. 

Taganrog ş'hnnlinde, Sovyet 
kuvvetleri, Mui- ırmağının snğ 
kıyısında kuvvetli Alman anückı.ı
fan hatlarını delmi ler Ye ileri 
hnre'lcctlerine dc,·arn cder~k bir 
çok,)tasabalar1 aeri alm.ı5lnrCkr. 

Normanclı Fransız Trans atlan-
Mersin, l~ (a.a.) - S~~t 1.6 tigi ile diinyanııı en büyük pct _ ı 

eh Halkt!vınde Başvemlınuz rol gemisi olan Franmz bandıı !ı 
doktor .R~..fi;k ~aydam. ~refine Şchı fızad gemisini müsadere ct-
bır çay zıyafeti verılmıstır. mişlerdir. 
Toplantı çok neselı ge<;miştir. H 1 d 

Ba~ekilimiz ziyafette bulunan- 3Yd ( 3 
Dün gece San ı.~rruısiskoda c;a

at :?2 den 24 e kad r tehlike isa
n:ti verilmistir. 

larl:ı. muhtelif mevzular etra- Japon İmparatorluk umumi 
fıncla gönişmiıstür. karargahının tebliğinde Mııl z. 

Japon la}') arelcri dün Manilla 
yı kuvvetli filolarla bombala -
ı.ıı !ar ve Avu tralyada Bi mark 
takım adaları üzerinde ucmuş .. 
lardır. Acıklı bir ölüm 

Son Posta gazet ı sahini tin
den Sc..-ıım Ragıp Em in babası 
omekli albay 

Hii~yın Jtogıp }~meç 

dün ak~ kısa b•r h ·ta.lığı 
mute1kıp Kwltoprnkt ki C\'İn
dc hayata. gözlerim yuoımuş
tur. Cenazeaı bugun hlZlltop -
rakta Şalıinkahya sokağında 2 
ırnmaralı evinden öğleden evvel 
kaldlnlarak namlZl kılındıktan 
sonra Karacaahme' . ki aıle 
kabrmc defnedilecektir. 

Selun Ragıp Emcç'c \'"' bü
tün aile erkanına en san ani ta
ziyetlerinili:i beyan eder, mer
huma rahmet ve butün atıeç a
ilesine Alla:htan abırlar dileriz. 

yada faaliyette bulunan Japon 
tayyarelcı inin 129 dı.işman tay
yaresi düsürdiiklerini, asker tn-, ................................ .... 

1°Icdenıyt't duny:ı 1 ı (Norm ndıe) lcre, (Cu en Mary) lere kavu-.c:

luran, le 1 hramnnlarının :> tl l!ı en parlak zaferi, 

Bugün L A L E de alkışlıyacağız. 
Douglas l·airb.ınk Jr, Margtırt-t l..och-..oocl, George 

nancı·oft'un 'nrattı•h • ö 

DENiZ KARTAL! 
Y l z h:.-yccan, tr.ıre et, u k dolu Wr film dciUl, buyük d"hı Joon 

Sh 'un muc:ıdclc d lu h:ıyatınd hmm canlı bır tar h., 

en pu-lıık bir şeref !.b'dc:::für. 

Hugun at ı 1 de tenw llı matine 

'~--: .............. ~ .......... ...-r:-



HERGELECi IBRAHIM .p:;::;ı~~~~~,;~~ ~~!! K!~u~~~~MI 1 
Yazan: M.SamiKarayeı----•176 kanlı: Kendisını tanıtıyor: 

- Ben erkek değil, kızım. Ba- 9.ao Program 18.40 Fasıl heyeti 
19.30 Ajans 

hnbcrlerl • - Ben, b()yle ~ mevki
ltıe geçecek olan ibir ada:mla. na
lııl ciddi giireş tutabiliri.m? o
hu nasıl fncitebilirlm ! Nasıl ~ 
~ıı öldüresiye !boyunduruk vu
hbiliriın? Ben, yapamam bunu, 
~ye sızlanır duruımutı.. Sul
) an Azizin · ust'am ve lalası 
lYozgntlı Hasan pehliv.an, ,.e 
ıürcsten evvel bizzat Sultan A
':tııiz, :Arnavutoğluna müteaddit e
ırürlcr yerdikleri halde Ama· 
~vutoğlu, gene mütereddit bir ihal 
'\le nn·ş.. Her ne hal ise gürese 

ıcJclim~ r - - a·· .. .. ·.:ı.. ' iNnsıl fuuı.cağllll ~unur uu· 
·l'D?'.:hı. Bu !L"Olay bir şey değildi. 
~. iJI1' ne kadar, Veli efen eli o
n~ J'lzım gc1"n em~i Y('rmi'.: idi
i"c '.:; gene r..i.itcrc,iditti. Koca 
tir Vefüıht.lı n<l.ıltl oluı d:ı !:~rt 
ü tü ..... e vur:ııak y~nd:.il'ı ıl•. 

Her ne hnl ise.. <~i!res hünı: 
gtlıl" d:"' 1' ~ı. Yo.,o-;ıtlı Haf!~ıı. 
\ıl ıh Az. • l•ııdı) i Aı ııav..ıt
o~I .••• gonuı;Ont!;tlİ . 
Yo~~uı, güreşten bir glin ev-

vel g 1"1'Ck §unlnn söyledi: 
- Armı.Yuto~lu, hazır mısın? 
- Hı:~nm .. Fakat ... 
- r, .. akatı dn. ne oluyor? 
- V tn.! Bu güreş nasıl ela -

eak? 
- Nasıl olacak va!' mı? Bas-

IJ .. ya•n .. 
- Doğrusunu istersen ben 

gilreş yapmak istemiyorum. 
- Efendimizin cruirleıini 

~tmcdin mi? 
- "t ittiI:ı tt.mınıı .. Bir türlü bu 

işe nı.İ.n1 umiyor .. 
Bak, snndı geni gene efcn-

~fü ilİZ ~ı ladı ... 
- ;'•c d ye? 1 
- .lıı ı w vutoğlu güre e hı zır 

lal tl \ 1 ? 
- ·Ha ta olduğumu soylef:cn 

elmaz mı? 
- Olmuz.... Faı zı..:t ki ,bug-ün 

hAAta oldu - unu söylcd!Dl.. Öbüı 
haf• . d h. öbur hnft , n.:ısıl ol
&'l ~ene gü l s c··knın? 
~ g c. dimiz hazır mı? 
- Çok ha?.ıı landı.. Tam id-

m. 1 u~ le. 
- Goı yoı un benim de id

uıanıın )eımde ve tnm gurcş ü
.z:eıı tdcj 1111 •• 

~ 1yi • , ! Yaıın tutıı~ursu -

ıuız... 1 
-=..··Hiç düşünE'<'ek lıir şey 

yok. Uemiı· gibi tut! Bak o na
sıl tut r giiı eceksin? - ..... 

- ~l.n de demir gib. tut!. 
- l'. ta! Nasıl buyunduruk 

vuı, bıl rım ona? Hiç kıyasıya 
v urul. bıl r mi? 

- H )di, böyle dü. iinme ... 
&ınrn. gazaba uğra.r$1Il ': 1 

- Vallah, gaza.b:ıı uğrayıp 

63raydnn kovulmağa razı,-,m ... I 
- Bak hele, deliye .. 

-..... ' ~ - Ben ,Rimdi efendimize ha-
tıM' g-ötlirüyonım, hazımu:, Ar
nnvut ğlu diyeceğim .. 

- ..... 
- B? ka laf yok .. Uö) l ol · 

n;ı r b t s. 
DPQ, .. Ve. 

t:an Azız n ı uı • 
- l!.1fe dinı • , 

kulun ız h. ı 
suı-•nn 
-L.l ~ ; i 

)yim? 
-S y,ı n. tc yi ı -

fendlıınz .. · 
- Km nl idman y:ıpmı.~? 
- B"lrniyorum efendimiz .. 
- L.:.In! Şu Arnavutoğlunu 

ı "yclınd::m cıknrabik~ekmıj'iz? 1 
- Şüphe. İ:l efendimiz. 
- Bana cak lala! Hatır için 

JrnmıRma .. Doğru konus! , 

- N-.:yc susmuş 'bulunuyor-
ın. 

- s··:Yle.. Çekinmeden söyle .. 
S€n de ı ehli ·anb·m? 

- ıNC' d·ye efendimiz? 
- D "indük•eı ini doh'l'U söy-

l€ dıye mrcdiyorum. 
- Eıcndimiz, bu adam pE.hli

V'amlır.. Hem çok usta bir peh
livım . Bu seb ple bir şey diye
mem. 'c clcnmnz... Allah bfür 
JJe olacağını ... 

- ])('mek aüphen var' ... 
t - Ev t, efendimiz .. 

- Dur öyle ise sana bir f:.ey 
ra~ım: Arna.vutoğlu, seni ye

neoılir mi idi? 
- Şu~heli cf endiıniz ... 
- IX'mek kendin için de ı:ıüp-

tıe1 gbniyor<..,un? 
_. E\'ct efendimiz.. 
- Bir anıc herıf, senin gö

zunde amma biiy irniiş ... - ..... . 
- Ne ı c ywın görürüz .. 
ID<' ı. FaJrnt Sultan Aziz, 

k<'n ı. ın n emin idi. PeylivaJ1-
J1ıYın 'c ku \'\'CJ.inc güveniyor
()u .... 

•- * 

- Lala.? Paçalanmı iyi bağ~ 
la:! diyordu .• 

bamın adı Fahrettindir. Ondan 8.33 H:ı!if 
kimya ilmini öğrendim. Bakırı pro~ 
altın yaparım. Iı,akat bu işi ba- 8•45 Ajans 
şarabilmek için aJat laZJm. Bnıı- haberleri 
lnrı aJmak için bende para yok. 9.oo HDfif 

19.45 Komıamn 
Rır.e (mcbu
busu unt 
Sirmcn) 

Yozgatlı Hasan. efenillsini gü
zelce bağlamıştı. Arna.vutoğlu 
da bir tarafta. soyunmuş, yağ
lanıru~ bekliyordu. Yıan gözle de 
m eydaru gözlüyordu. Bir ar:ılık 
gözüne knlm bir gövde ilişti. 
B<>ynundaı muskası da. va.ı·dı .. 
B u pehlivnn muskası idi. Sa. - . 
kallı bir adamdı. Dikkatle bak
tı .. Bu, sultan A.ıizdi. Arknsın -
dan da Y ozgntıı Hasan geli
yordu. Arnavutoğlu, olduğu yer
de donup kaldı. Sultan Aziz, yü
rürken ikispetfni vücuduna. iyi 
yerl~in diye ikide birde !kalça
sını sağa sola hareket ettiriyor
du.. A.:iz. meychna gelir gelmez 
scslcncb: 

Şeyhin önUnde ufak bir tecrü- 9_15 ~~~~k ~~il' 
b;:vc .. g!rişiyor, bakın gümii!], 9.30 Hafif 

10.55 l\'IOzik (pl.) 
20.15 (Mesfol;lcr gmnusU altın yapıyor. .. . ( 

Şeyh hayr n oluyor. Dördün- muzık pl.) konuşuyor) 
·· M d H ı t d'. • 12.30 Pro rnm 20.30 Şnrla \e 

<'U ura a ep en oneı-K<.n. 12 33 K k tU '··ı 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
huzura çıkıyor: lcızııt yaptığı! . mı.ı r .. ı 1<'1' 

a:kçeleıi sunarak işi anlatıyor: ş~rk~ ve 21.00 Zirnat 
- Padi~ahım. diyor. Devlet-

1
., 

4
.., Atu.rkuler TuJn·frnl 

• • .. a Jans 21.10 Kurı ıl: lime huzine l.ı~mclır. Bu ihrn · ha~ 1 . 

Nc>u ralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları derhal keser 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir, Her yerde pullu kutuiarı tsrarla isteylnr.. 

uSau'ab EYliyndır,, bu kız bir tn- er C'rı li:trkı \'e 
rikle bu ilme vasıl olmuş. Mu • ıs.oo Karı~k türltüler j i.:. •. ~"'· .-:."' - -\ ; . ".·; -. .. ; - ..... ,, ··.. ..._ ~ ~ . . .·: . 

Z.A Y 1 rad oluma amele getirsin! [l] Earkı vo ~ 21.20 Temsil '. 

N .. ·m.,. · "Bö. 1 "e 1 • ,._ - türkül~ 1 22.30 Aj:ıns Siıl"'-mı"~~c ~kerlik 
~, "..1 ••b· • Y e " Y enn sad,.~ 13".30 R~dyo .-ı hnbcrlcrI ' ~., "'""' 

m.ı.ııgını ı!ip bilmemenin pa i- .. 
2
., 

4
_ At 

1 
31G ~ ra ihtiy:-t defteri 

sahlann \'azifesi olm:ıclığını ve S.'\llnntı -· ., y..ı~ n
1
n-

$Ubcsindcl 
32/1 d:ıhl 

TÜRKiYE COMHURiVETI 

ZİR A AT B . .\NKASI - Aıı vut~ ~hı n":: .1~? 
Ar:ıtrı\'Uto;~lu, bunu isiclincc 

r c:: h h. . l . . or >C-: ·:ısı nm nC'tıre c. i 1:.13 ıtlı t . h tc 
pa: 1 a ın, r:ey .ın tO?. C'l ınc ınn- lB 03 R.,clyo dnns 2" 55 Ynı ırk· ı;ının.{, ~·nnı •; ~tıtct k 7-1.Y· :ı ıı 
mp oin flori clrnir masrafı, b:n · ·k ' ' 1 .... ' 1 

derhal yuı u li . r:frndisinin kal'
~ısına gclC' 1 (ti" riiktii \'(' : -
yak öptn. 'J n.1-.mı lar C'rlerck 
dogruldu. Ve clpcnçe dh•n.n 
durdu . 

flori de kıza YCrildi"ini., söymJ ___ or·eslrosı - proı::rnı~ mış! )'en ı>i cıkaı.ıc.ı.ııd.111 ll.y 

Amavuto·~lu, <:ok terbiyeli 
bir adamdı. Halim ve selim idi 
Bu sırada Arna\-utoğlunun vü
cudu titriyordu. Riışc g-elmişti. 
Rengi !bembeyaz olmuştu. Hlil' -
~ı bütiin asabı bozulmu!=;tu. Sul
tan Aziz, Arnavutoğlunun bu 
halini görünce clerhnl: 

- Pehlivan, ne oluyorsun? 

- Yoo .. Bunu knbul etmenı .. 
Şimdi, efendilik, u~ ... 1 Idık. kulluk 
yol\ .. Bur~ı t r meyduııı .. 

- Tanı candan 
tutacaksın! 

ve göniilden 

YO'", 
lln işin baruna bıı isleı dt n an· 

lavan lıir de adam tnyın <'tti'ı·r. ı 
Pa<lişah. chirdı.:n uznklnshl tnn 
sonra, kız Dlyı:ı bl'kirclı td gil7.ı;l 
sesli, iyi snz l"'aln•1 dellkonlılaı 1 
toplndı, vur pat iman, c·al O\'llB

sın. eğlenm,t:ı:- ı:>ns!aılı. ~~ rkı. 
gazel, 0)'\1'1, kekah ~idi~ ordu. 

Işe memur etlilen :ı.dam kıw1 
yanına gicl 1 k r·kı ;tı: 1 

- Hani bakırdan alt111 'ık. ra
caktın? Halbuki s<>n 1.e\'kle ıne 
gulsun. Bu nasıl işli:-. 

•:> t ilan cocnm. 

Şehir 
Tiyatrosu ı--- Z AYİ 

· .. rn!'lıa~ı Dram Kı ... nıında 
B.ı nk aın ı:aat 20.80 da 

1\1 THİŞ Aİl.1'~ 

* Jı..tiklal <'acldı>si Komedi 
J{ıo;mmda 

Bu nl~m ~:ıt 20 - 30 da 
S A ADET Y U \ . ASI 

c . ı t ~. hmudı;>c c ... dclc 37 <1• 

l~ 111n1iyfn.in A ... ut .ı n. hıv<'siııdcl 

Ali o:.lu ıbr. him Çııncn 
Kız ehemmiyet veımı:>cli, ms.

den i~lerindt'n anlayan hcrifın 
snz1<>rine Jmlak bile nsmaclı. 'i-ı=====.::=::-::==::::::.-
hayet bir gün herifi kimynhnM-ı J)e11iz J?abrihaları Umllnı 
yl' rnktıı, Ol't aya bir k nc kal ııl 1 
çık!lı'(lı .. Herif h iddetle soıdu: /Jliidiirliiğiinden: 

- Bu nasıl nesnedir. lmtiha-ı Deniz fobrllrnln ı iıı<i r ·iı i CC'Z' h. r;c ·ııcic 100 lır erctle ç:ı.lı tırıl-

- J~ğer sıkı tutmazsan gM.a
bımn. uğı arsın? 

na gı lır bir .·l'vin yok mudur? ın.ıh. ll cıc bır crwcıya ihti)nç varclır. 
Ba b. m bunlaı l sikkclevı•) t. tcktllerin 'es. 'klf'rılc bir'rn,tc G )) kt• bulunan Dcım: F. brikr !arı l!-

Şöyle biraz kcndinr> gel ba
kalım! .. 

harrederdi memlekette... Ben 
imtihana gclır ev de biliı-ım 
anım<ı. giıli \0:>ı•n11m. 

Anıanıto~lu, hiç , es çıkar
mıyoı du. Fa: ti, Sultan A
zizin bu t<'"1.: ö lcri onu b"raı; 
t('Cki ı etmişe benziyordu. Üç 
dört C· ıtikn Snlt n Aziz, Y-oz
gatlı ifa anla konuştu. Yoz -
ga tlı ile alny rdiyordu: 

}\ctn'l'!(',ı;- z. ne diyecı:.<"T;ni f:l"- Adapazarı Aslıy~ 2 inci Hukuk H.\kirnliglnden: 

sn !ı, kım:\ ahnı rnin kapılatılll Müddcıalcyh: A •ııın l!>t ı.I. 1 ıı-.. 1. fü..,ııın~ G. l!:ı mektct.I k 
mühtirleyip iJ i P di~aha bil J r\li. "ıııci.ı 9 No lu ,,, de l u 

L1Ja: lhtiynrladın nrtık .. 

Kız buna da. aldırınndı. ZC\'kin - h.arınız Mehmet kuı 
d<>. F.afasında devnm etti. GiiNl 
se~li delikanlıların mercinıe~i 
fırın. bile \•erdi. Onlardan iki 
çocuk c1 ğurdu. 

Dordtlnrii Mıııac'I Divarhkhc 
dö:ıiinrt' lnr.ı " '' ço~ııklsırmi b\\-

Gene olsaydın gi.ırcıı yapaı dık 
Pimdi.. 

- ..... 
ğaı·ak sn rehrinC' nttılnr Bıı t - ---- --

~·~~} .ı;1 ~:!1 cJ unut1tlmn<lı. 0 da Türk Hava Hur11n1u lzınit ft:.Ubesi11den 
Ouıl U tlll. ı Y 

- Şu ç yırlarııı :ığzı dili olsa 
da söylese .... 

~. I" n r.ü1.e1 öylüyor: 941 _ 942 senesi kurban deri ve ld ı ı l n • rık • rttıımn Urt'tilc-
Hcı· 1:iPC 1:11clfr ol.~tt 7'"·,ad;ı ••• ınJ:z.aycdcyc J,onulduı.ru \C 19/12/941 .:.ı 14 eli'.' t ıt Türl: 

littd i olma tlı . Juı hm d ı,uı uımı şube indeki ı .. nt'i ihnle ·i :. • ınc2\Cır 
- I\aç J,ünte yedin benden ... 1! er 1uit c, q 'ı ( ı ~" ucl g'T- g1.1n ,.e • attc şubeye gelmeleri 'e .ı• 

] ı clı r:di lllıl a' anu edenlerin de her gün dt lir yolu . 
Lafını b

0

tirdi. Dönüp Arna
vutoğluna baktı .. Onu tes'·in ol-
mmı goı ünce: 1 [11 ~t 

- Pchlıvan h. yda bakalım .. =
Tutuşa.hm ... dedi .. Ve Yozgat
hy:ı döncı ek: 

- Sen hak m ol: {ledi. 
- Gıiı c kıran kırannı.lır .. 

Mendile filfın gitme yoktur. 
:Mey<lnna yürlidli ,. ı;:ırpınm ... - 1 '1. 5 4 5 6 I 8 9 10 

ğa b:ı~;l;ıdı. Arn toglu da çır- 1 [(] 
pmıyordu. F:ı'< t clah::ı. hiıJ-i eli "'tt----,.-"T"'I'------~; 
aya~ı kc iktı. A ,f b bozulmus- ~~----:._.ı.:::::------~-f 

tu. 3 1 
Hr1fıl1 mnlnr 4 ~ 

1) 1 d· .. s ılt il 1----...;;;;:;;..,. ____ _..:..:.:__-ı 

le ıni \ l tı.. Dol ·,:;ı 
' t ' un g"rdi. S:ln bir c 

ıu. ı 0 lı'r çap.· la. ürükle- 7l--=:;__--.=..---=;......:+-ı ı ıı t ı. v rak "'Ürdü. Arn:ıvut ~ 

11 gıtt. ... "ôrün c P h J • ' -
J. b m. ,.. 1 .i. Ş ka <if" ı ı ~ 9•-------------~ 
ı!. elde. u··aup oluyo l • ç p- •----·---.:..----....;.;---1 
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.mının kim olduğunu t nııtt:.ı. 

Kırkpınnıcla güre.· yoı ıs 
gibi clcı hal topnıl- ndı Şıdd l c 
muk bele etti. Dalın t.ı ı on bt'" 
alım ya gitn ·ıı, ya gıtr uni~ idi. 
Sultan Azizi, ınehm et. h r mu
k b"l oyunl yanb· 
yn.nboş oyununa t:>li 
yüz okkalık gö\·d •) l 
\-Uto~lundpn cöztilerPl 
clogru U<'ttt.. Ye ile d 
~ıd rek el. "ledı. lı,al· 
s·;>ıc ber~ber b;r c 
top:ırlanıp do ·nıımrısı 
du .. Arnavutoğlu, e ,ı:ı • 
mmın üzerine gitmemi t 
gitmi" ol.:ıaydı, muh, kk • has
mını ki p t arkn. kası p d n 
filan ~ akalayııra-k albııa alınlı . 

Sultan Aziz, hasmm;'l gavet 
mahirane ~npr:ızma kalf~ı l;uı
landığı yruıbaı:; oyunun° meflun 
olmuştu. Ustalık bu kndar olur
du. Pakat Aı navuto~lu.rnn üze
rme gclmış olsaydı, ı ek ala l·en 
dısin· altma afabilirnı. 

Sultan A ·z, aerhal giiı şi dur 
d urdu: 

-Dur pehlivan ! .. 
Aı navutoğlu, derhal duı du. 

Yozgatlı H asan, işi çalmmıtı. Fa
kat Aı navutoğlu ne olduğunu 
ve ne söyleyeceğini anlamamıştı. 

Su\tnn Aziz kaşlarını catn-
ra~ · ı 

SACA: 

T. iş BA K ASI 
1942 İKRAMiYELERİ 

(Arka:ıı nr) 1 ıa..;~=.;..;.;.;;.:...~......,ı--.._....,.........,._-.-
Küçük tasarı·uf 

hesapları 1942 
İKRAMİYE PLANI 

1 :tde. 20('0 L lı • "00 -Lira 

KEŞi DELER: 

2 Şubat 4 l\Iayıs, 3 Agu 'o 2 tk·n
cltc~ tarihlerinde y.ıpıhr. 
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~ Kuıoı!vt tarıh.i: 1888. - Scrmıye::I llıU.000.UOO 'l'ürk llruı. 

Ajam adedi: 2U 

Zirai v• Ticari tıer nevi bartk• tnuanHt• !arl. 
Para blrllıt l r•nler• .,~uır. ır,.. lkra mlve ·o1trlv-. 

Zıraat P.ankasında Jtumba •ı ve Uıbamz ıuaırnır lMİllDlannda • 
u: 50 liru bulu;ı-ınlara r;cnede defa çekilecek k.ur'a De aşaaı~ 
pl!ınn ı:ibı fkTnmiye d;.!lt. ' cu:ak.b.. 

4 aded 1.000 Ltralık 4 000 Lira il 100 adcd 
4 • soo • ı.ooo • 120 • 
4 • 250 • 1.000 

40 ,. 100 • 4.000 
: il 110 • 

60 Llralık 

40 • 
20 • 

4..IOO 
1.200 

• • 

' 

Dlt<KAT: Hesapl:ırınd:ıkl J'l<)r nlnr b it' sen <' ıı;i • ı I'! 50 liradan ııeall 

duşmi:>er.lere ikramiye tıktığı takdirde '!f. 2:1 !:ııı::ıs )'le verllecf'ı.tar. 

Kur'alar senede dört dflf• 11 Mart, 11 lfaı iran, 11 })_)·· 
Hil , .e 11 Biriııcikfuıun 1u1·iJ' lniıuie r.ekiiccektil'. 

Selinıiııe Satı11alnıa J(onıisyonu 
ilaııla rı 

"f:ıltepc~·e t" lim -rne olınnc ı il.il edik 100 ton oduna tal p çllP 
ınudı •nd:ı•1 !oeniden ayni e\snf \C .. rı; t d. hllinuc p:ıuırlıkl. satın .ııına· 

cnktır. Tf"m natı 261 lira olup p:ıznıh,1ı IC/12/941 «alı gı.iml saat 11 de Se· 
li'"'iycd • l'cımı yonda yııpıl. caktır. (108iS) 

• • • 
Evvelce ilfın edıllp talip zuhur ctnıcyen 1000 ton tcl bnl.r::ılı kuru tJ 

ay;ıı C\ Eot ve ~crnit,i d:ıhllinde Se11mlycde tc- lim ~:ırtilo ııauırlıkl:ı s:ıtıt 
r-lın:ıc::ıktır. Teınin:ıtı &250 llrn o1uppn rlığı 15/12/941 paznrtesl gruıt 
ı: ... t 15 de Sellmiy"dc ~ctın nlm:ı lto:njrycl"ıtınd:ı y:ıpılrcnktır. (10879) 

' • • • ,.. 
~\Tnltcpcde tc llm srrtite nlınnc~a :ı 1 ıı olunan 55 to t<-1 b:ıty~ıı "::'-nnn' 

t:ıl'p çıkmadı[; ntJ:ın ~·erıfden nyni "' . ve '"ern·t d, hı ıd~ p:ı7nlıkfa 
tın · hn:ıcnktır. Tc.."1in::ıtı 371 liı:ı ~ t ıı olup pazn l•!,.'l l6/l2/!l41 .,:ılJ 
tOnu s:ınt 10 d:ı Scllmiyeclc komiı:yo ı ·::ı :rnpıl~c. ktır. "(10877) 

\T:ılt(':'!Ccl" f("':lim • rtile olın::ırııi;'l 1: ., cd len 23P ten tcl b:ılyRlı ~man 

ılC' Z• o 11''1 kuru ot yenid(ln ryni C\0

'" r • ,. !'tft}:ı.r d ıhi'"" de p:ı;a;:Jıi;. ı-on· 

'11U"'llr S:nrnnın tem.ıı:ıtı 1062 lir:ı ' f "l tc:nirı tı 16:"0 l r:-dır. Ot V{' r:rı• 
11 rıl:ı .. y'°l nyn alın:ıen'<hr. I':ı•.,rlı ı ' '1!?191\ P"Z rt i r; n • t 10 da 
Sclı nıycdc !tomiııyond:ı yopıl:ır ... ı;tır. (101:75) 

. .. 

• r. 
• • • 

E•·• ek T n edilip talip zuhur et "' c 
:'00 ton "l "l yine nynl evsaf \'C r:-·••~ 
gon \'eyn deniz V""ıtasına t,. ... 1i 
Otun teminatı G600 lirn ve sıır 

ı -:ır'c i giınü ı:a:ıt 11 

Deniz Levazım 
ıron:isyon11 ila11ları 

.;r,on kilo uo!nıf --ı 
Kc.mi ) ond" mn cut ni1ı mn" \°C c rı J,ut 15/l. K -

nur./941 p:o-:ırtc ... I <::lü s:ı:-t 15 dc- "l n I· 
t l l;lilı:-rl'l beıiı giın ,.<' 

rı lıcı' "rıde knıı tc1"1 ·n:-tl ril b 
1 ... rı. 100.,i 

• • • 
50 rdd kazan !;İ"esi cym·:ırl:ık 15 m/ın dı;ı kutur> 
25 ., krzan ~işesl c=-uvnrl ı!c 24 m/n > 

40 l' lo G ::ıfiUl yüksek tazyik :ılrr rtrnsı 20 m/m 
20 D0

izı.ınc dılz eff' 6 X ıı; pus 
20 ynrım :rın·nrlak cı X lf pus 
20 > yu·ı;ıı r'ı:ık euc 4 x l6 pus 
20 ~ üç k llsc c~c 4 X l(l pus 

)"~ıkaı1dn clns ve nukt .. rfarı y:ı~ı 7 k~ .. cm m:ıl .. e•re 16/t HJnur./94! 
"alı "fnii "t.at 14 de pruo:nrlıkla :ı1·r:ıc~ tır. 1 •c1tl l:!rtn bC'lli un ve ~!l. t~e 
F..:mmp:ı ada bulunan komlsYonon lı:ı :-ır bulı•nm:,J:ın. l 09b:?> 

• • • 
1000 OAl're m:ıvi "ntarıllk bez Alınacak .. 

Komi :o,ondn ıncv:ıt nümunesl gibi 1000 metre crtar·ı:k mavi be~ 
17/l. Kiınun/941 çarşa.-nba ı:ünO o:n:ıt H de p;ızarlıkl:ı nlmo~t.ır. 

ıs:.el<Jllerin te'>lif edecekleri fiy:tlnr. göre 50 15" nisbctinae d kat'i tc"'I 
mirı~tınrile belli giln 'le saatte Kasımpn;:ıcüı bulun:ın k01•nsy~mda ııazu; 
bul~nm:ıları. (1096j) 

Askeri Fabrikalar Satınaln1a 
Koınisyoııu ilanları 

Tn\µııiu edilc:ı bedeli 25132,64 lirn olan 64,285 M3 B D v~ 3!1,130 l\'13 n 
m:ı.rkalı kontrplCık lG/12/1941 snlı giınu sıı:ı.t 14 de Salıpaz:ırı d:ı Askcıt rab
Tı talar y-01larr: "mdoki atın olma koı i yonundn p:ıuıılıkla atın alın:ı
c;: ktlr. Kati teıl'.'in h 3769 110 lir&dı ·• • tn .. n i 126 kurus mukabilir.dr 
kGn 1 yondan \ e:-Wr. 1 tek1ıler,n t in. t makbuzu • ~ o un \ c :ıtte Jto-
misyonda bulu malan. • 1072S. • ____ ,.,__ ___ - - - -·-~-===!!' 

Sahibi: A. Cema leddln SaraçoOlu Ne~rıyat ".1ılcfur ı· M. &:ımı Karayel 
Eiasıldı{Jyer: ( H. Bekir GUrıoybr ve A Cem:ıled r. Sa :ıeoölu m.•t~., a 


