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b Alınanyaya dair 1 - 1 
azı Yeni hakikat ei-Anadolu dah ·ıi de te kikle de bulunmak üze e d ..... ··-.1:11 

$1'§:~~~~~~;;~:.~' akşam saat 10.30 d Ankarada m~farakat .buyurdu 
'X'ki.1J<>1. ai~ 'Y~cc{Ji ıi ~lınak Mı_ıı~ tc.9ktn edecek ıtJUrcttc yemek 1 113 

Qu ılc;ı, <lilklrlin1::.,~Uitfla1: .kar;:~ ~a.,~ı ·t:::tü;rbai'Yllıme_t u·ınd•ıstanda vaz·ıyent 1 .. Ankara, _2~ (~.A.) - Reisi- m~ıtanı.tarafından teşyi il- enemenc· e g""' lu ı tç~" fcmıt<tkw. n t cınıy<n • · · cmrrhur Mıllı Şef, Anacl!.ıiu da- mişlerdir. 
"'A '> ---- hilinde tetkiklc"de buhmn:ak Ankara, 20 (A.A.) - Afga- • 
li 1 '4..AN Ü .. nistan Mikiımeti tarafından hii-: ff SEYiN 1 • uzer~ ?u aJrşa.;ı:n saat ıo,ao da. kfunet hukuk müşavirliğine ta- " 

N CAHiD y ALÇIN ngiliz hOkümeti Hint lider §Chnnuzden müfa1·ekat bUY1'~- yın edilen Hariciye Vekaleti hu- Yeııi Hariciye ·v ekilimlz in tayini, 
l'{;nıcttın Sndaır ler ile anlaşmak istiyor mu§lardır. L.ıtasvonda BP~\c!<ıl. kuk m\işaviri Ethem Me:;::nıcn- biitün Avrupa lAmU mi ef haruıda 

Ynuaki muıaıı' tlm~-ı- sa. blı· erkeğini lm:Ybetmicı beş Genelkurmay Ba"kanı, ''t.:dll~r. cioğlu bugün Reisicumhur 1.s-
b~ın 1~'>tlnadeı1, "topa e;:z:ın~ ~~yon . ail~ .mevcut olduğuna Parti Genel S krcteri, Pnrti ioa- met İnönü tarafından kabul ru- memnunige//e RBFŞl/Bndl 
1: lıvor \ denf'>k oldugu~ yn~un ~ükmedilebilır. Ya iki yahut Müslümanlar 1Zefi re heyeti azaıan, generaller. yurulmuştur. Etlıem Meneilien-
~at , c f urıan tn.ılletinı· f · 1 ç er eğini .kaybetmı~ olahile- ba .. ı rı·vayetlerı· m""'us ar ve venu e er y ı v~11 cioğlu varın yeni vezı es· ne ı · 1~ ~ e .A1

- u an ı k • 'ıl A~ ı 1..1: u ··k 1. ·r · ·1 Buda'""""t.e, 20 (A.A.) - Me-ı zetesi, Numan Menemeııcıofrlı1· 
• edak· ı • n e- C"k ~:1~1 q ,.. ~ı.. k tm k .. KAb'l' h hn .. AJ'ansı bildiri\.ror: nun hariciye Yek lhgme ta) lJIJ W..;u-n<'tln" ı._ ru ık ôl"tıs" u·· ün ~ 4Ul;;"ler? Bunları hesaba kat- memurları, Ankara Vali2i. Em- wıua e e . uzere a ı e <ıre- ..,_ " 
d " '"l'' .. n Yarı resmi Pester Lleyd ga- (Son.ı sa. z Su. 7 de\ ~~~~~~~d~ru~ ~~~~~~~nn~ y~anlıyM ~~~~~w.:m:c:r:k:~~k:&~~k~e~t~~~~-e_k_~ _ _ · -----------------------~---bnerrıış 0 dur:11 kın:senin Buphe ~~agı. beş milyon insan kaybct-
""'~!~ ı go l'c.lb b~ıı h~tikattir t~!dcı:. neticesi çıkar. Yaralılar? 
"""'Q)l lecıi.ı~- ı ınuşah' · Çilıiku bütün Almanyayı doldu-
01.tıgı içın b·~~Yle de tee,;,~·nt rru:ı hastanelerde kjmler yatı-
lıt.''u utun bu·ı·· • "u yor? Bur"A~ 1 1 
~ _n t'dcr. un ktı\"\'et h · ,, ™-ld.. ar tfü aşımız cep-

k ~kudassıınu ede ka rbc<lılcn" tabiri jle ya-
\ 

11rken nıii'}ab un Irınkalesıııi 0 • r~ılar.ı da ıhesaba katmış ~!sn 
<' olnv1an Ude ttıı;i 1 cal le bile yıne yeJıfınun çok mUthiş 

(ııaı ... ,,· b n aı kasında "'-- ~ . olclugunda şüphe "Okt•ır. K'" 
} '4'\ azı }ı k k U\.'dıJu '"k b' . " ,, U· 
~tnlt;I olu ' 1 ııtlerle dr: kar. çu ~ır mılşnhede neticesinde 
öı-,.eJ1<li. YOruz. 'ardıgınuz bu hakika.tla restni 

dır. ~ız ~Ylcı fi nlar- ~man _tebliğleriııin daima. hiç 
li;ıf..i.aııelc j .r za) ıat ver miycn bombalar-

tlı;ı acak kacır Al~n) et) 1 dol<- dan ba?sct:mel~r ı ve Rus cephe-
E,. ın her a:. ço~ ·hnışıır. sındc_~<ı ?.ayiatı n'ıutt.asıl çok ba-

\l('ı!Jk karşıı gunku yıyeceğini fif goF:l<·rmeleıi 'dhinludc ka~ 
::aauercc aah~ almak fcın b"I şıla~i.ırıfa"ak olursa ne hükfün 
'UCkl !trı k 1 . nıct Ç"kmek ~ e \ eıınek liwm gelt:'Ceğini tasri· 

libnan az~nıdır. e he hncet yoktm. 
~tLJ:ıtnak \a uzerıne ln •ıl . lştc.: Alman halkı hnı·p füıhına 
lar, ı;ıtti~ oldukları ha~~ 1~~1111 1 ~u kan \Crgisini ödt><likten baf}· 

Alın ço SCıtıeşml'kt~dır ın- a ~~r giinkil hayata da bir 
kau111• ~lar nnca.}{ b , · l<:!}?'ltb habıiyle tab:unmiil gos-
.tilt'lı Ydl'or. Alınan haı~enecek tPrıyor. Bir keı e nğ7..ının tn.diy~ 
ırtı·e gı ~ ZCVkin v •. ına ve- le 'c irıtıhnsım tcakin ·edecek 
Wk"rtdegi]<lir, insa e ıştJ~asınn Slh't'tte yemek yiycmivor. yj. 
la nııll'<'ek d r ~~z-.rıyetinı yec('ğini almak için heı gün 
o~ b•r kalım ol"lı ü~ hesal>· ,:l_atl~ı<'e zahmet çekiyor. Süslü 

AJın gorc.. dukkanlar karşısında ha'l'in ha-
b ÇekJ:ı~~ haıı ten Ç<ık ~n b: ku~ı~or. Çünkü dUkkan-

. 1ekte- Bu m h . . . Diikk· n rumıyet ıçmdc yaş-

Madrasta yeniden 
kargaşallklar cıktı 
Yem Dclhi 20 (A.A) - Müs

lüman birliği icra komitesi, iiç 
gün dm·am eden mliznkcrel\?r· 
den sonra neşrettiği bir tobliğ
de, Hindistanda muvakımt bir 
hükfunct kurulması hususuııda 
yapılacak teklifleri tetkike ha
zır bulunduğwıu bildirmi,.~ir. 
Fakat müslihnan birliiii bu ka
ran ''erirken müsfümaularla. 
meskun eyaletlerin ayrı, mecu
silerlc meskun eyaletlerin c~e 
yan birer dev~t teşkil C4.mcsi
nl ~rt koşmuştur. Mlislüİnan 
'birliği icra komitesi bu esas 
dahilinde, herhangi siyasi Lir 
parti ile mlisavi vaziyette n!Ü· 
zakereye gfri~eyi kabul et
mektedir. 

1cı a komitesinin tebllğiJlde 
b(;lfrtildiğine göre, harp gay
retlerine geniş ölçüde iştiı"ak 
ettlitlen taktliı'lie Hint lliliJü 

( Sonu Sa. S S ü, S te) 

illrı~ e .. I.\! \c V-k Uzüln !LlU.ıt· ı ı, rın . {:. ı t mtıı.kir. 

lu v ~ .~·ıtrınıen olduk :ran, bu kndnr insan kaybeden 
f!atıltlr ~l~dü . Pnkat. ~a do. ~l~an mıU tinin \•atanseverli- 1 
~·~ ~IOir. 1 .d unlar 1 ğinı ve fedakarlığını hürmetle RLJSYA'DA 
ırı.~:~n~ değiı, hı~ b~. ~e her 1 kaydPbnek tabii bir vazıfedir. 

Jdu tu cunazsılll2 1 ıstedı- Fakat Alman milletinde mü- •-----
llllltn n a.taın naklı. ·at . şahede edilen bu tahammiil ne Al t bll - ~ 
bır y~ htıJurıamadıt~ jc"JCıbaı:;ınıı. i ~adar sürebilir? ilanihaye bir mıtD C 0 
~erlere .?o~ olan nıaUa~ b azan ınsan makinesinin bu h:\yata 

Ve h gotfirUl<-'memekt d a~ka ı 'katlanması mümklin nnidür? 
letn:ı ~.ndcn z.~, de ~· 11 · . Umılm,unnlı ki bu hayat Uç sc-

C<: k Uzcrc: ıkkatı ne<le~beri deYan1 ediyol'. Kar 
ğı Phedc hiç olmaz r~nh...,'1n, kışta k(ımiirsiizlüğün 
•:yı.~ kaybetm !:Sa bır Cl'· sınırlerc verdiği azabı }ıcsaba 
lt>ti br. cmı" aılc <'ok katnı~yor. Yın~. unutmamaı;. 

tt·~ <i<ı bu aon nıüı .. dır kı Almnnya ıcmdcki bu ba
~bıia dura.hın A şaha.dl.! u- yat Alman ordularının hep par
:Vaua ır ki bu nı~lü rkadaşımrz, I~k mm affakıyetlcr kazandığı 
hıttt-n iken huıundu nıatı Alman- b;r dm'lede hUkiim sürüyor. 
ktırrıeı·allllı6tJr. B~~ ~smi_ m~- '1 a cephelerden bir 00-....gunluk 
~ll •ne karşı nıtıha,. azı :hu: h~ri de gelirse Alman mil· 
en lıy~ kiınacıeı d _l~ct. ~ık:ı le~! acaba aynı hnyata taham
t1.:abc:{~tli t.aı arı:r1 • bılakıs nnilde devam edebilecek m;dir? 
~ Ctkr·.'.'Cephe<le hlaı olmak C_e~heledn havadisleri şimdiki 
tliJı ~ni knybe ç 0!nııı~ gıbı devnnı et.sc bile <:*"liklı>ri 
YC>tınÇQk f)(>Yrek ol tıncı~ış aıle- aşındıran bir haı p Almnn n1il
t~ ~~ takaınların ~~ı kl'yfi. Jetinin mant•vi kuvveti üzeıfode 
IUJıı d.~eğc <:alışatın :e h:r('e- 1 na~ıl bir tesir yapacnktır? Bu-

.ı\ıı a lyj. anlı J a mana- m~n .. c?.vahını kmdi kendimize 
truı ııanyanın ~. ım. düşun_ur:ıren, Nccmeddin Sada,. 
d / 0n, sek l'll ~uf u~unu yüz kın gıttikçe sertleştiğini temin 
nuı; goı;leriy0;1 ° {ı:;a_n mılYJ>n ettıği İngiliz hava akınlarını 
lıl On olarak ar. Bız Yetmiş lmutmıyalun. 
lır~~anıı çok k.~bt:l ed lim. Jl iiSl"yiu hid YAJ~IN 
luın -~~ ın ;ıyaı 2

1urrd ıyet yetiş- ıt • -

· ;['ilk t 0 uklan 1 
u;q'ltal(' . a h<'r Alınan . ~a: YEN SABAH - Başınuhar-
~eı <b/1i JıÜfustan te ailkk!~1 ririmi~ diiıı akşam Londra se-
aıae A ,e__ C8ap eder ~e up Y~mtınc çıkmak üzere şehri

~ı. l hlnanyanın alc ~· her mizden ayrılmışbr. Hü.se-yin Ca .. 
Yaıırruş n<> hır ~ ıu.:ıe de- hid Yalçın, başmakalelerine de
rr f.l.n;ıad O!nbi.liıız. Şu b atası vam edecek, seyahat; intiba ve 
lit~ı ıc n 7 lllil~"()n aitlde, Al- müşahadck:rini de fırsat ve im
\utaıt ~ Uyor. Bekarı~ bul~n- kan buldukça muntn?.aman \'er-
a~o.k ~ b lltfurtesnaın.n ~ çı ,t_ meğe ~lışacakbr. Sayın oku,. 
..___ u ~Phed hi,.. esalın uu ~uculaı a şimdiden tebşir c<le-
~- ~ 0 az.. rız. 

Stalinurad bölgesin
de müdafaa şebekesi 

ele oecirildi 
5300 esir ahndı ve 52 
tank, 56 top, 90 mitral· 
yöz v mayin atar ile 6 
av tayyaresi tahrip edildi 

So-.,.-ea tebliğl 

Kletskaya cenupı doğu
sunda düşman taarruzu 

pliskUrtüldU 
---0---

Voroneı cephesinde 5500 
Alman esir edildi 

Berlin, 20 (A.A.) - Alman 
orduları bnşkumandanlığmın 
tebliği: 

"Kafkasyada taarruz hareket 
lerimiz toprak kazanmakta de
vam etmiştir. Hava. kuvvetleri
miz Karadeniz sahillerinde 3 
naltliye gemisi ba.tırmışlardır. 

(Sonu Sa. & Sü. 6 da) 

e -
Bu hareket, Londra'ya göre, bir ihraç tecrübesi, B~rli~e gö~e de 

akim kalmış bir istiladır her iki taraf muvaffakıyet ıddıa edıyor ' ----------------~--------~ 

Tayyarelerle tank indiren İngilizler bir rad o istasyonun · berhava 
ettiler, hava muharebelerinde 91Alman98 İngiliz tayyaresi kayb ı u 

EAGLE 
Uçak gemisini batıran 

Alman denizaltısı 
ayni a1<1bete uğradı 

Denizaltı bir lngiliz 
muhribi taraf mdan mah

muzlanarak batırıldı 

Mürettebattan hiç bir 
kimse kurtulamadı 
Cebclüttarık, 20 CA.A.) -

Reuter'in hususi muhabirin
den : 

Sanıldığına göre, "Eaglc'' 
uçak gemisini torpilleyerek 
batıran düşman denizaltısı da 
aynı akıbete uğramı!1tJr. D -
nizaltının mürettebatınc:lan 
hiç kimse kurtnnlamamıstır. 

"Eagle" u~.ak gemisinin 
torpillenmesi hadisesinden 12 
aant sonra "Wokerino" muh
rı'bi bu denfaaltı gemiı:ıini mah 
muılam~ıtır. "Wolvcrine" 
süvarisi şöyle demiştir: 

"Denizaltının t am kulcs1 hi
zamndan Uzerine bindiı dik 
ve gemiyi !-!arahnten ikiye 
böldük, baş tarafımızdnn 30 
metre kador ileri süriikledik
ten sonra hemen yol kemik 
ve kahn bir yağ tabakasının 
suyun üstünü kapladığını 
gördük. Bizi takip eden başlm 
bir muhrip denizden st'Sler 
geldiğini ve denizaltı m lirct
tcbatından bazıların yiizmek
t e olduklarını görmüştür. Bu
na rağmen vaziyet, durmamı
za wı denİ7.e düşenleri kurtar
mamıza müsait olmamı.5tı r.' 1 

eeee1ee11e1Deeee1111111e 

Cevad Açıkal 
-

1 
Ankara, 20 (Radyo r.tu.ı:ıe-

si) - Gıkaıma hıut:kt'.timn ma
hiyeti dün gece Ye bugun :t.\"• 

1 dınlanrnış bulunuyor. Diin get'.C. n 
Yeni Moskova Büyük Elçimiz, 
itlmadnamesi llermek iizere 

Moskovada b11/unuyor 
:Moskovn, 20 (A.A.) - Tilrkiycnin büyiik Elçisi Cev. t A"!ık

a.ıın, it jmatna.mesini vermek ilzcre bu sabah Kurbışef'dcn Mos
kovaya gelmiştir. 

Macar Saltanat rtaib. 
Şark cephesinde öldü 
Haber, Macaristanda büyük bir 

heyecan uyandırdı, 
hadisenin mahiyeti belli değil! 

- .Yausı S lincli s:ayfrunızda -

Pasifik'te Afrika' da 

bundan bahsederken vcrilecP.k 
kararın vakitsiz olduğunu sö · .. 

1 

lemiştik. 

Alman kaynaklan, birinci ~ı
karrna hareketinin mU\ uf fok 
olmruhgını bildidyor. A)'nc-\ 
Alman mahfilleri, bu hareketin 
i.ştıl:i için yapıldıyı kunaatindo 
buhınuyoı·. 

f ngilizler, bunun b;r istı1a ha· 
reıtcti olmadığını, esasen bu .• u 
evve>lindcn Fransız halkı_<.. Hiin 
ettıkleriııi s(iylüyorlar. 

B:z bu hadisenin doğl•.rı11.mğı 
neticeleri söylemeden evvel ka
ra müdafaasından maksa.bn ı1e 
olduğ'tınu söyliyehm: Bu kanı· 
\'R ayak bastmnamak, eğer dilş 
man knı aya çıkmnğ'a mm.·:ıffak 
olursa derhal mal1'•etm~.1r. 

Karaya çıkinca: Bir köprü
b~ı kurmak, ve diğer 1 U\-ı; d· 

lerin çıkmalarını temin ctıın:k· 
' tir. 

Dünkli İngilizler birin~i s. f. 
1 hada muvaffak olm~c:J.ırdır. 
İkinci safıhada muvaffak ola· 
nıamışlardır. 
Çıkarmanın bu ikinci ı;nf'OO

sında Almanların rouvaf'ak ol· 

Japon gemilerine 
yeni bir taarruz 

·Devriye faaliyeti hala _dukl __ nrı_~~--1;~~-k:akt __ . ~r_.s0._4 _tt) 

devam ediyor 
lSalomon sularında Savaş çevresinde · 

Camberra kruvazörQ 
bombalarla batırıldı 

Hava faaliyeti hayli 
hareketli oldu 

lngiltereye davet 
edilen gazeteciler 

, Mel'bourne 20 (A.A.) -Miit
, t efik umumi karar~~ı ı:rarı:ı

dan neşredilen te'blıg, Muttefik 
a,b"lr bomba uçaklarının Salo-

Heyet, dün 
şehrimizden 
hareket etti Kahire. 20 {A.A.) - Ortn 

Şark İngiliz kuvvetleri karar- 1 
gfilıının bugünkü Perşembe İngiltere hiikfımeti tnrafın-
müşterek tebliği: dnn da.vet olunan Başmulıarri-

( Sonu Sı. 8 8 U, S t eJ 

Gelecek Çarşamba 
günü Ag tutulacak 

Devriyelerimiz Çarşamba gc rimiz H üseyin Cahid Yalçııı'ır.. 
<'CBİ faalivetlf·rine devam etmiı;ı riyasetindeki gazeteciler heyeti. 
!erdir. DÜn kara kuvvetlerimize dün1cü Ankara treniyle c;cbrj. 
:ıit kayde değer bir dei;riı;ildik rnizden ayrılmıştır. Abidin Da
olmn.ıruştı r. ver, Zekeriya Sertel, Şükl'ü F...s-
Savnş çevresindeki hava faa- mer, Ahmet Emin ):"alman'ın 

Jiyeti hayli hareketli olmuştur. i§tirak ettiği bu heyet, istas
Avcılarımız, kendileri hiç bir yonda .gazeteciler ve matbuat 
zarara uğramaksızın, en az 71 erkaru tarafından teş,:ıi oJun
düşman uçağı tahrip etmi~ler· ı muştur. Heyet şerefine uu ak-
dir. , sam Ankarada lngiliz sc.fare-

Hüsuf hadisesi, •aat beşte olacak 
ve bir saat bir dzkika devem edecek 

( Sonu Sı. s su. 5 t e) tinde bir ziyafet verilecektir. 

Kiloda 16 kuruş posta ücreti İstanbul Üniversitesi rasat· 
hanesinden bildirildiğine g<ire 
gelecek Çarşnmba günü güneş 
doğmadan evvel ay tutulac~k
b r. Yaz saati itibariyle saat 5 
te ay aı zın tam gölgesine g;r. 
meğe başlıyacak saat G yı 1 da· 
k ika geçe gölgeye tamamen dal 
mış bulunacaktır. Saat 7 yi ~5 
dakika geçeye kadar ay a•·zın 
tam gölgesinin içinde kalacak
tır. Maamafih memleketimi'ıde 
ay erken batacağından tutulma 
sonuna kadar görülemiyccek· 
tir. Muhtelif şehirler icin hesap 

Jnnan ayın batı§ zamanlaıı eun 
lnr<lır: 

Erzurum saa.t 5 i 38 dakika 
geçe, Antakya 6 yı 5 dakika. gc 
çe Ankara saat 6 yı 12 dakılca 
gc~e İstanbul saat 6 yı 27 da
lukn' geçe, İzmir sant 6 yı 38 
dAAika geçe. 

------· ------
Bu vaziyet, kitapçıhkta görülmeğe 

başlıyan ink·şafı söndürmek 
teh likesini yarattı 

:Buna göre memleketimizin Mektup ve posta p:ıkctleı ine 'ası~ısiyltı hemen h€m n hic 
en doğu bölgelerinde ny kısmen yapılan so!1 zaml:ır ~ü:dir.dcn kıtap.gön~eıdmC'z olmu~tur. 
tutulmuş iken bat. C'ak ve mcm- kitapçılık .ıleırrnue • or z. n. n- 1 Fı.\·~kı son zamm; kadar 
Jelwtimizin diğer bölgelerinde laru:ı goı ülmeğe b;:ı. ...:) n lı - kıtap kctlcrin"n kil un un 
ta~ tutulı:narnn ilk kısmı d· I vırlı inkişaf bfrde~bııc u .. n. (16) kuru .. ··uet nlını ıakt.-ı.v-
J".:-Ulrrektir. l tanb ıJdan An ' r:; '"' u sa. s L. 2 d , 
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EBU ALI SİNA 
v..... •• 13. """41 .. 

M. Z*1 1<CM'Ollfttll lkb1Nı8 haktc:ı rnDfaclw 

•lllbariıtt 1 JfWni .,. --- ı ... _.... bir" ~ lif çd 
'\ltyeye yWtseltmek iaia phpn lıaJriu9 l'Pıııılüifl. haWa bile im' 
Ebu Ai1 Binaya bu ..... p- dalll. dııan Bıulhaıa Tca1Jdnt 
pabllir mu m hn ~ i m! kınn"l"llb. 0tlU hDlll •!!lllllDr 
~ünkü .Allah. ammı - vaalığı da lir ilim JlipiiilliL 9 de:«. 
gibi iç ~~yarat- daHlı!ilt. dmı n1r .._. ya. 
mıştır. mç bir fıMise Jaıarşısm- sek gayretler g~ ve h&
da tarafsız olamıyan ?NDan, li ~ · 
iki taraftan birisine elbette yar- Bu derece sadık, vafakftr ,. 
dım edeeektir'!. Acaba hangjat- f.ıiıııiakv la kaı:d81i- 'tn'mızagldt 
Dff?' Kiı:vvetlil'& miı JıııavwM• ,.. ı ·a• •MI..._. efddllıi: Jll!I* 
mi! Fazilete mi, f1hpvıjtpr mrr m•"'9'mmt GS'çl Bu. cinayeti 
lyi niyet sahibine mi, köaı&i » h~ gönm, llıllmD- olmıya.. 
,... Mhjbjnp mit! ... Bil .,.u,.. -- -- ............. 
.-.ıtW.Uı 8nl4J ~ mltşkfilt. m cd• ,,. idsrim..,. ı.u.
.dfir. Zamanın yaftiıımına ne ta.- sussa bile cinayet i,ıendiküan 
ra.fin nail olacağı ileride anıa.. sonra isyan etmiyecek miydi? 
lllacaktar. Ebulhars, vkdwmm i11J8a811 

• • • • • , , • • Üllnidılı Dmllf ..... El aktı!' 
B1i11 Ali S~ o umwmı. btl. A1 & u ~ GUIRlf ~ 

tün ilimlelİım yuttuğu halde he- el. kö;fiintt ölgün harareti ile 
nüz aç 'kafasını doyuraın~ olcşıyarak yavaı. yavaş dağla
tır. ~ çllunllk, malüım rm adama Jta&wıyoıdiı. Gline
dünyayı karış. kar.ış ~zmek: şin ba1işmı bir insuun olliştı.. 
meçhul düny,a,i.C lte~ lla.- ne Mııtlu 1imu Ali ~. her 
ranndadır. Çünkü..dolaştı•h her akşam y&pt.ağı gibİp. o akşam 
yerde yeni bir 'iftlY" öğıeeiRlece- dk till 1i!U:ttr gurn4hı &eyJ"e dal· 
ği ıiınidindedır. Büyillt ~birler ~ Blraz soma k dtainlıı 
pmek, cotkun sulardan g~ de aynı ,.Side üfdL odeoeğjni. 
mek, d:.ı,ğla.rdaA, dellizıerden 3.1-- hayatilMlem. bil& geııizmiyordU. 
ma.k. peygamberlerin. hük.Uıir Eftllıan.. Eııı. Mi Stmmm 
darlarm kabirlerini zıyaret et.- yarubasında duran içi su dolu 
mek, tanımadığı alimlerle ko- toprak bardağpı ıçme. bir dlm. 
au~m~ d&iliiılterin sobti8tınde: Uıs öltün ilacı aiaönıya. mıwat: 
bulunımk, hellimıerin. ha}cim.. fak olinuştu. lllaıı A1l Simi 
ter·n, fllo7Aftaım, fanı~ biyl& Öir İh~ iht1mal Ver& 

nın bilgilerinden istifade ey~c:- m"'llil için bıuıun fadwıa.. ~ 
mek: sofWann. zmdiklann vr.o- ınamıf}ta. Güneıt- m.tt.tlftlnr ~ 
da.ni akidelerini dinlemek. mt.i'i· ra. kard• ile kouşmağa baç;. 
bet ve menfi ilimlen aıwıuıdalıM ladit 
~döndürücü farklan anUlm-ık
aı zusıı Ebu Ali SUUL ıçm m&
ra taa ziyade ihtiyaq halım. 
gelmiştir. 

Fakat bu büyük <>yJ ıılte 
~lıu çıkmak ı temıyor. Kar -
~ ~ ı da yıımıuia <>
tfü m k emehndeJ r. (}nu dar 

1 im muhitinde yeni şeyler 
öjronmek ım ımdin .nah• 
ram btrakama.z. ilim !İijikl&ı'l -
nm müşteı·ek malı olan 1 ml~ 
n alnJ.% k.cndı.si ol{renrnı~ 
kalkışırsa lmrdesine kat..,. hak
sızlık etmiş olur. l!lltt ı\'.1ı Sı -
naya: "BUyük alı.m . diyt"frle-r 
Bbulhar8 haJCkmda <la :\)'Dl ;;(;. 

r:ı.i '1et'len söyl~ nl r, aynı 
ter :-fli hükmü ni<'in Vt.ı""89l!l+ 
lt.r? 

lll 

G1'NWJ BATARKEN ..• 

- DıWtat ediyor muMl.ll ya 
JDnJhar&f Glin• baU.ca. tabt
ua Dir hiiztin ökuynr. T"abiat, 
:ı.nasını ve)a babasını kaybet
miş bir öksüze benziyor. F'a -
~ giinas, o~ıtı, om bw 
ffibrıWı; filriund&' cıı-;;ıair. 
Doğduğu zaman ·se labiati 
daim&! neşe i411~ uramruı bu-
1111'. 

Hayatı seıPen. kendfı.;inı lıa -
yata sevdırıe.n ~ iruttı n da
tıpkı böyle ölür: ge "de oırak
tıklJrını matcmı.e ?"':lrk~er.ek 
hawıta ~erim ı.anan Gtim
şin batu,r ·ıt- bir ınsamn blllştt 
arasmdaki fark sudur· Birjai 
tekrar doğar, dlğen ise bu fe
nalık onmı•rıem diin ya tela 
rar gelmiye tenezzül etm•-!z. Ebtilh_.. Hulaldannm arita
sına kadar sarararak. l!Qrduc 

- Şimdi olüm tja!fg ni açar 
~ S&nl..m1#1' 

IW.ıhars, artW ümid.i..oi kes- - l'fiQin-7 ÖHimcten korikt\'OP 
lllll ~ • Kanieşi Elbll ı\.li Smmııı ~ musun? 
aev.yeaine cıkamıyaca~mı taı- (JnoltaHI var) 

s rıı 
münevv.eı:llıimfza. 
lstanbul Ceza.windeki 

ŞEHiR H BER Ri 

Beh~~~n a.sadanL_~B ~ 
1
1ftlinr ·~h ,~er ~Romanyayasiparitedıı«ı 

döndO, tetkikl81'tfte uu.ıa..WH,...111 • ..,_.... a,,.s ce bandajJar. k~iıil- kadaı 
d'evam edfyor zası Teml/fz Hallemeslncs az.-R·lllı pjecakmit-! 

Evvelki .. Buraa. ...._ .,..,... 
~..:;: --l'&-u:;;- - mQ!wdU 1-ı, ~ J""Miw ı.!IÜ"""JllR. Belediye elektrik, lr&m'lll)' 
öğle mm §eliriJIUu dftwm.HI"" 1wnwlm etme1t __. t!Dinnw tmzyjs Jmıwma p ve tünel i5let.mesi umum mtıdil-
tür.. Velıııll 1*- mMWt .. •unud-ta ..._. ı;-n- a 11p1wın llıl•h@aı ?ıHtiada Hüa rü Hullti liirem dün bir mubar-
ettikten smıra 'l'CJpndt" :rnıdtBoJ;. Wel'fDdllll. {'.18)) 1t11r ııı..,.ı ntıntttt <Wb.mmr artttn1maSl ririmi.a idaneniıı i~ 
Jeti ofisine lfldeRk ofla müdDri1 kın ~ ~ manttak «>- taten~. idi. Bunun için du- ~=~ ~':'i'= 
Şakir Turalıdan un ve buğday lan bir şebeke efradmın eleba- ruşma bötiin suçhılanıı tekrar 
mewıudll ve smıfiym halili:mla illan obm N~ <Muyıma " 4bılemnelil ve karamı tet1dll bbdaJ ıw.rlamı~ Eltinir.de 
iWl•M' 8ÖIDlt M'Nnft o Sidinjltft liftba1 lıatb'tMlri- :,ı ... llltilllUı ltt Rlım1t ~"::: ~ seifip.o. 
Mudi*.,_ ~ıııiJlle it bundial: iti!"~ 4'f'9llll • • ..._ ---..: """'"'""'& kadar ı~-
depolamıı tefi.il etmişUr. Dl' sem.re ınMWUn ollllldllıdı~ .......... YDH&&& -""" ~ 

Beh9* tl&-- l'allat. ~Ölnfilldilll Dit -illi ailltı"il mw-attııutıa«bı:: Btmdkn aonraıtt 
-~-- vi-ed:Wmı~.._._ -.- amanigiaa..ıem.......,....bu-

J.- .__., - BMWtye ~t~ dajl&nn pleoeifnL. ~ ü. 
1ta Ticaret llUadrlftğ\lne gUfe- dairesi tarafııda.n nabedlldi- ili bir. ':rur&t musilti!ıi antolojim mit ediyoruz. IN.cımt. bizim ihti-
re.k geç vakte kadar"~ ğinden dava evrakı §ehrimtze hazırlamaktadır.. Bu antol.J;ij yacımız yalhız bandaj, dejildir. 
m•'ftun gönderilmiş dttt satiah dit' iMhı- ''!'Irk< mııatktsiiıbı llttttirı. tlD'ttiil Asıl ihtiyacımız trnmvq, ve. e:-
~ ci ağmıeımdtı naltzen dn~ ni tMttttt dcetttr. lelttrfğe ait diğer bir çok maı.. 

llUrıhat uaflltlr içilr ........ 
Şebi~ Mecllşi aırahj;na -

rileoekleriıı seçimi haadıklim 
başlamıştır. Dahiliye \t+tleti 
ile temeel•rıd.a. buhınmek i · 
belediye zabıt ve mıuuneJit 
müdürü Zühtü Çubukçuağlu 
din a.__ Mllk81'8f)K a111ınW1ıo.1 

tiil. 
'\teriı.. karara göl!lt bııtmt. 

kamlarda yazım defterJer.i ı 
~fildtm !f :m;une kadR. ta. 
mamlanacakW:. 8-12 Bylill i
qindtı millltitlfiJ11lriıı i&inıl8rt i 
ıi.n edilecelttir. m-ırı E"yımae 
de Ml!ol• izallğı iQin namat_. 
lı1ilerini l!oJ'Rlllamt isimleft 
liıın:nlara bildirilecektir. 

Bu. suretle yapılacak. tek de-

l!emul fl;ıUırımm inftllkt y4z«ndllrr Çlkwr 
)langında bir bap imalt&tban9ai ,anm 

Döl& satt 18'i r.adff P 7: 'ttihr 
JaıbRi&' !Permeru.•ı:illı"wStefaa 0._..._.ı 
Rizo'ya ait boya imaJ....._.., 
de Hı~~ .... 
f!Qlarımtilıll btrinill lJıftll» etı
~ U.ıiııe ~n: _....... 
Ateş ftlbıiiamn \18t tarafta' 
hnbtrlila:~_,hWllii1•t 
.. buttımm dtttttmır çatmmr 
da.sim.yet etmfaia de vakthıds 

gelen i~ tarafudm JUP1 
büyüm.eden ~mr. 

Y alrux üıfllli etna8Ulda taçı
l&nn ıwı•wla çalıpakta alalı 
NDm WJ A'leMli intinte ili tw 
çi yara.Jemaqıhr ve timı1tı- da 
NıWIHNap~ 

"9Um WMMM uai ı tıtA 
imalAtluın•in 12 biıı llrqa • 
aort.aıı oJdaP anl*"lımftU'; 

reeell seşjm sonunda. Şttiirnmc · • .. • 

lisinin y$i fb.UJetldtMHI baş ~l~··-·····--•li•&•RH•Mt•-••• 
hyacaktıa ~ tahammüledeUÜjjeralil:ClltelB8~WJMllıl 

lblidiy• .... llltldlll' 
IUIU tavzi iflarilr 

ata,111,aeal 
İaşe- ~lltmıtr 1'e1Wiye ilt

tısat miidiirlüğüne devrind.:n 
sonra mülga iaae teşkilatı kad
rOSlllJUt ltızumundan: ~ da
ralması dolayısıy1e şimdiye~
da1T bat 1 

"' til ... u.e miidftr
Iiljiii tarafmdan yapılan bazı 
madfttıteriu tematı alakadar 
de.\-air. · tarafmdm yapılmaama 
karar veri lali.Ur. 

Öğrendiğimi7.e pe l~ • 
t9"Ziatl ithalib:t 'ftJ' ihnlo'ltc;r 
birfkleri' tarafından yaptl•ak-

Kildiıliiyölı~ 'Yieıldtıjiuw w. 
de oturan Nesim adinda biri i
ki senedenberi ayn 
bamın~~ 
mrette~ 

Nesim 1-uwndtılıa; ~otur
cblğu halde kenctiaini çılgınca 
911m1ekte ve aynı 7.&INmda kıa
Jııanmalrtadtr. 

Nesim.. karııunna. -. -.m
iada t.şbli.ri}"l~ t:amştifmı 
ı.belt .... v.- - lllillllT" tliıtılıi-

u~ ~'9"1------------~~ Çivi, kalay ve sairenin te.nii r 
:a ~-~t~ret mtidllrttl- Heni deN.-- wı.....,' --.ı:tlıiıhJıftı•e•iit....ııtilif 

ee> '•1~~ ır. . oAuıUmn gtrrrre "'rtı.nNdiM 11al8ı., etfMıls iliere Nerg#iı bla 
~C&.~~ Benzin ve~- ~O~/llOUUHUfUAIJ&•bit.ıJHla,_.w..~-

"?lların ~eVFA I~ı de petml <>fi- ~. lffn 1•ngt lJ1ij. o1'WıiılJ ~ ._.. ...... ..., ..... 
91118 ~~· gflZet.ede ,.efritcden """- ~j;UCJneN ~er, bUe H<J1ivl 

.zıemedir. Bunların temini için 
bendajlan sipari~ Ertttğtmiz fir· 
malula. temaslara..~miş ba\u
n~. 'Nmnvay arabaıanmn 
nm"ID1lt iştemeı;t için ısmarladi
ğumz ınalmnaenhn ~ ı• 
zaadır.,, 

Ghtdiii dOWcan sanu.;.. 
nin '27 5 ıhıımm 

çah•.ak ~t• 
Dtbı saat' ıw,:m nıdBtlerhıda 

JC&pa11~ .A'.cıçe.şme soka
jındaı Z1. nums.rada kaw.fbli ya. 
)>811 Mustafa adını'l1ı4 biri ı.abıtar 
ya; mürauaatı., dttUW..Uaı bir 
dımtı ~~ıi sıfat1yle geldiği~ 

Di ve kendisinın m~şguliy.etin

den istifade. odcrek ~ti <'.e~ 
IKnde balYDan 2.15 J119.111m cal• 
dıjUn bildirmi.ıft\ 

Acıkgöz kadın araamaktad1r: 

Bişi~ bir ntı' 
şum a\1•'81' 

Yıerii mallanmıY.a pter'len 
umumi rağbet d()i~rısiyle mü· 
easese, he:nii&. sıltış şubesi bulun 
mıyan vıliyetlerimı1.e kıs;.a. bu~ 
zaman içınde birer satı, mağa
zua a~"ifil kara11 vermiştir. 

Dk anıda" İsUuıbulun ı.a ka
lt.balık semtlerinde dit-birer: sa· 
tış şubelri acµhmua kaıllliıı tnl 
?Jllftlr. 

nıc ~ral< 15 g'dne kadtu R~· 
şiktqta Sinanpasa caddP.sir. ı 
31 numanda tii r saüıt ınağ~:ıın 
~l&c&k. ve derhal sattşUıııı l!sş 
Janaoaittır. 

----....... -ı~---

maınen kanaat' gtJlirn~ bulu -
nuyordu. Bunda :y«rlen ~~ 
kadar haklıydı. Çünkü Ebu .ı\.. 
li ~ına oWuğu yeı:d2 "o1rntUT 

yurd~ Tam kardeşi .tı kwuıı· 
dan yetişeoeği sırada ~n bin 
hami& yapıp arada y ·ne mi.it~ 
bir mıeeafe ~yoniu. Bu hamle 
v'E' mesafelerin sonu I! ·lmt~ 
~ :jA ıesizdi . llım ::.ema~ 
8L..clıi. !W>a Alı Sinamn ~ nıtı. 
şı lda kanat cırpm 1k !~ lhar-
Ba ıiç mr zanıan ınıty ol
m ~. Ebulhaı İite m..m• 
leket'J ikinei uerl'CQ«.l~ hır a -
linı olarak kalmıya mr tllrfü, 
rv, gôslenftıyo i . O halde 
ye ıı mm ufuPaıuı dognı d~ 
mu.dan yiikilden ı akıb u:n 'il. 
cu luna OJVıdaJ.l kuldınnak za -
marn gelmişti. 

mahkumlar bir KGtQltane Biladi!8 mamurlar kOllll-
tlısis. ettil• ralifi kaptilıyor mu7 

Btı M.h _.._,~·fllir.-t ~ u. 8,Ş ........ le 
,...._ ~ dlJa !}lllsells.,..,.. rw .. ıs altrliıft 

!< .. al lt onu ıı LSıl \''! nerede 
öldlınnotiydı .,, Hardeşinrn ken· 
di t rafın i n öldtiruldu~mu 
nasıl gbrJ,iyebilw"hy<li., C nar 
yet şılıerlıd kt lll1l h:Utı~t 
meydana uk..ıt a vazıyet ıı a • 
lacagı feca •• t .butharsm tüy -
ler.nı üı JW tıyordn. O 1.runan 
"K'cl.Td~ katılı ha;n ,, d~erek 
keınd' ni feıc.ı işkcncclerJ.a öl
dunnczler ımydi ? 

l..bullat'Bı bu ht. maü«t u -
zun uzun, ınc~ ıme duşunı.lii. 
YUzdo yaz tehi kcsı.ı: b r kw.çaı
mak yolu bulam.a.dı. 

Nihayet kaı de'lim cl1edıven 
uyutucu bir ili.A;ıla uy,fomaz 
u~ kuya yatınnıya karar ,,, rdf. 

l!J"bulHara, herkesten gizli 
tuttnğn bu. illeı kendisi k"et
retmişti. Hiç güneş görmiyen 
yeri rde yet.işt'n kırk ç ~n 
auyunda.n yapılan bu ıllcan bir 
damtagı, içen adama tatlı bir 
uyku vcı ıyord u. Öyl~ bır U) ku 
ki somında uyanın ıc yo K, u -
yanımmak, yani olnl'"..k vardı. 

Ebu Ali Sinayı oldUnrıek ı · 
çin çeceği suyun içine bu 7.e -
tm <lea dan ırillğillde ü dam· 
la .ı...:at.ıvermek kafiydi. E'h.l
harıs, bu basit iı,i k~a ı,röz a
rasında hemen ynpab lirdı. 

G aç iılim, Ebu Ali Sirrama 
me r bir cınaydın .kurbanı · 
old ı da kıllllie taraftnaan 
çakı n ildı. 

E J. r , bir k c kopek ü
merfnde t ıulx- ettıg-i öı;·m i
liamn t'ı te::Nnn n cmindı. 
Son k:ı :ırın da \ erm· btt!u -
DUJ'O du. F' k o '"me mab
kfsı ettiği adam, yedi knt ya.
a.-ı btrisi değil; ikiz klll'de -. 

1stanbw icra evindeln matı- . . 
kumlar, bır kutuphane tesis et- ~~ vazıye_tt dtrlayımy!e ti_e-
mişlerdin" B-. malılftaialanll' ~ ledıye -.ıunn kooıteratiflnin 
ni milaewerlermur.den bin- nea kapattlinEin&J llkmat lhl al-
ları \ardır : Okuduğunuz kitap- mustur. • • 
!ardan birer cıldını olsun, cemi- lTUrk musdb 
yetin bu ~ralı iıısaıılar.ıua.. iaa, 
zal1 bire!' hiltnm11ı ol&rak tt... 
dfye ediniz. 

ŞayetL biaatı bu i.W. ~w 
olmak siu bir: Wülftıtı tahmil e
diyorsa gazetemiz bu. hayırlı 
işe tavassutu zevk ve memnu
niyetle karşwyaoa.ktır. 

Ferhat taııe tane ve kelimıe.
lerlııi twtaraif. cmwp verdi: 

- Sizin &ııısUUi\mmaı ve ai
lemize merbutiyetıni?.e istinat 
ettlyorum. mAe size ~ saınihıi 
ve sadık titr yar- olaır: birisinin; 
Y.2ni Sir Mak9"'elhtt de- y4rdimı· 
nı temin edebilireem amit- l:iic; 
korkum ktıhmyacak .. 

ı.ıer+ıat ~rşumıdakiniır Ha 
oüml& ile Ş8Jjmtcıağim sanmıştt. 

TcUNn Nehabı ne 3f!Prdı, 
renk verdi. Maksvel ismi 
üzemute hM; bir umr-~· 
mış$l. Ttbn&miylfY llidayı~ 
soiulcentı iai. GUIUyordU. Gm
rııelit& deıYam eıies ~ b1iy~ · 
metamıtl&- ırwlfttbele.-etti : 

- Bah'IOettiğlniz 7.IJ: pek iri• 
bar ve tiftY!k 'bal:lanısın derin 
bir itimadını kazanmut tiır t'eft· 
tilmcndin O dar. benim gibi 8ia 
nari S-k'in oğlum liaya 
oıcıupnw öğTemn~ pek ı-.... 
rur olacaktır. 

l?erhat devam ederek: 
- Hin ihti~ k_.. zatüır 

linizden ketum olmanızı ve ken 
disiııe IMıdan bahsettnemenizl 
rica ederim, Benim hüviyetimi 
Raes Kuretleri cı. henü7. bil
me!llektedir. Yann vilayet ma; 
karmmi giderek İtıgiliz memu .. 
runa bu ciheti anlatmak ve o
na göre tedbtr a ma k emelinde
vim. Melika da henüz Rac 
İtaz~ler"nı hn htmnıta tttrvi-

Kon serf erine 
lillnllllr. ........ 

Tarihi TUrk musikiai konser
leriniır.ı "WriU•• i• şilwlldin 
Hazırlılü1' baflammşör. Bu 
:1.11 verilecek komıarleıi şehrin 
lier semtinde halkın kolaylıkla 
dialMnelıi temim edileolıllttr. 

re va.Wt bulamamıotı. Otnm i
Qin 

Nebat> btrden Patiadm söztt 
nU keserek:: ' 

- Bir de simen fUDU "°~ 
• r'Wm ~ araamll gtlr
milj& www. A--. RMa ~ 
ikinin sevimli evlltliğı sizden 
eıvvel mi hareket 8'ti '! Halbuki 
müh41n,-i I<tnliti111H11 at 
8f{l'ltinazlten. 

- Melik&, dedi. Imçtik Dlr 
bidiaeye maruz kaldı. Kendisi
ni bir Yıi gpn eıvwıl ffijıemi 
~. Ya.kat birıe bugtbı yann 
iltiliall eıll eti mn»H Mır. 

Nebah kendisine verilmek i• 
tennriyewr izsHatı taWıp etiıııeırtıltt 
ısrar etmedi ve söd1 ~ 
rereN: 

- D-.k yanr ııttm•., ıatb 
yOJ'BUDUS?' ÇOJt glflılM . 
hiiviyeiliüst.HaJılılmd• blıliLW
şaliMle l._ göril~ 
faitatini11e beni de kab.ı tiuymw 
maml& maı ed.erim. B.aıı'i 
~:a ~bk'[ 
olmakla mtibahtyim. . Ne. 7k 
man 1iarıet9' bu1"'8C8D'UlZ 1 

- S&tiatite,;n gjdeoeğiz sa
raya: _ Lr.tttiuum bltYftlc- bir 
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Koçer 

mektedir. "İntizar, nardır" mU 
~ burada yer alabilir. 
Aa.Ybedilmiş fırsatıann telaf.isi 
güç zararlar dn vereceğine dair 
~ :misaller vardır. Gerçı, 
büy.Uk hareketler büyuk ve 
dart başı mamur kuvveti :ri ge
rekli kılarlar. Fakat, unutma
malJdır ki, Doğudan muvnffak 

·· bir ordusunun, 
artık, biricik cephesini Batıd:ı 

is edeccğınde tereddUt cdi· 
lem ez. 

an t 
· i r 

ceph s; de öldü 
Budape.«jte, 20 (A.A.) - Rı s 

mi bir tcbJif' saltanat naibi A
miral Horty nin oglu v aaltll
nan nalb ve nlı Etienr.e Horty'
nin ark cephcaindc telef oldu
ğunu bildirmektedir. 

Bu haber, M etıl'ı nd bü
yük bir h J ecaıı uy ndı tır. 
Çilııkü lre di. l halk t f ınfüm 
sevilmek 

- BQi tarafı 1 ine de - 'hır mesafeden ya lan nmhar.e-
Knraya çıkarılan kuvvetle!', belerde yokedilmiş veya ,]t:nize 

Almnnlnrın iddiasına gö ·e, bir tılm tır. Karaya çıkarııaı. "8 
tümen olduğuna göre. ikinci ha- tankın hepsi tahrip olunmuştur. 
reket te İn!?i.lizlcr tnrafmı:L:.n ıyi Sımdiye .kadar 60 ı 1fanadalı 

ptlmamıştır. İn ilizleı·m bil- ı olnuili üzere 1500 t!Sir sa-
dırdiği gi'bi bu har in l ır YJlmıştır. Dılşman pek çok ölü 
tallın ınaksadiyle oldugu bırph"llllştır. Alınan k yıplı?rı 
lıyor. ıse de ölü ve yaralı olar.tk 4.00 

Avnıpamn Batı kıydarmrı çı- 1 
karmaıann ne büytik gtiçltiklcr - Baı tıırafı T ırıc de -

T tice hakkında. u .wyirııcbt· den ıbarettir. Sahildeki 'i.ıfün 
lır: Garp cephesındekı Alrunn i.L'1eri, topçu mevzıl~. t?! iz 
tnhkimatını tak\ 'je lazım ~ • t islenni kıtn.lnrmın d 1 bu
lccekt.ir. Haı.ia U\ tl nvlt: t~ hmdurıuuşlardır. Çıkc. m l'a.· 
takviye icabedece ·Lr. Du k ·tl •rinin devammı tem 11 ic,in 

nrzedooeğbıi her tarnfsız mu- moıı adulnrınd Jepuo gı>mil • 
h_antr, Doğu harekellerı gelış- rhı taarruz cttikle...'"Ini bildir
tigı günderrberi, biltün incelik- mektedir. Bu har 'ketin n t' . 
leri le ız h etmcktedır. En si hentlz nınlftın d gıldir. 
kuv\•etli biı• h reketin de aka- T"ımor ada mda Muttc.fik 
mete nmhkum olacnfrmı ileri 1 kuvvetlere men up -0rtJ. bomb:ı 
e&renı r de e ık değildır. Bu- uçakları düı:;man tarnfmclan i -
na rağmen. Domıd ki tek cep- gal edılen bir ehre kı :ı irti· 
henin ka:yd tU 1 zn:fcrk.r ta- fadan trraıruzlar yapmısl rdır. 
lepler:in isafını mrx:buri b{,ıun- .Bir Avustral) Uruvazörd 

Şo.rk phesindeki Alma ı kuv- • deni7.de 35 nnkfyc yemi-
vetlerıni zayıflataca c ve Rl.li3· sinde ve pek çok sayıda l•ro\·a
vay..ı karnı baskısını .z •ııc&J·- zor torpido muhr'bi ve d \'liye 
tır. Alm nl İın B tıdakl uv· gemılermiıı himaye.:riııdc h<lZII' 
vet.l.ennin, dü.şnıaıun r.. bulunan düşman kuv• cUt..ri· 
yak bn.s:ıruyu mani lac it .. l"- um buyllğü müdahale c.deıne-
cede kuvvetli olmo.dığı ıl- Jı.ıd n bu ka t p umuzun ate-
m tır. sıvle ve hava kuvvetle, mizin 

Londra, 20 (A.A.) - Ildır- t:uuruzlariyle nğu ka ı;>l.ua 
tild'ğıne göre, Bırl <;lk Mıll •t '· u~ı. yar:ı.k hareket l ma Iaııtl!l 

durmaktadır. fosko,rad kı mil- Batfa 
n lann konusunu d , galip ıfelb urnc 20 ( A.) - A-

re mensup hucum krt.nlcırwuı dönmek zorw1da. kal1nı .t. . Bu 
D C'ppe çevresinde y ptıkl ı ı büyük kuV\ et lng l z 1 •uaıılı· 
müthış akın, ıl~rdc y ıpılac t rı· 

1 
nrld qıknnlınca.)ıa knd.ıı ..-..!m..ı.n 

kınl:ırın ve belk d istıl n a • u arının d ~ fünlı 1. kı! • .le ve 
:fal= bır başlangıcmı te,.kil et- t.:ı.aı ıuzlann .. ugı: amıstır. 

bir ıhtim 1 gore " kıncı c p- vustralya müttefık umumi ka
he'' teşkil etmi"'ti;. Rc;ascn. bu rargalıı, Camb rra AVU; tmlya 
bir mul a.v.,le ile taahhüt e lı~ kruva.zOrilnün S 1001011 ad ln· 
nıişttr. Şu var ki. zanunın , e n çarpı"-malarında b ttığını 
çıkı ycı1n'n intihabı, bü~ ul: resmen bıldirmcktcdir. 
evk -ç idaı c nıakamuun rnc· CUmb rra. kruvu.zUrü \.vus-

mi tır. Düsman naklıye g mı ~-ıfi· 
Mutehas:: ıs b'Wr t m ıcıahıt· le.o.i topçum.uzun at 'ylt! 'l t r-

ler elde edilen neticeler h km- pıdo muhribi, ıld to11)ido ve 
da. mem~unluklarını bıl um - 1 ıh.ı ı aklıye gemisi kayıwtmiı:ı
lerdir. tıı. Alman hava kuvvet:t:!i rJc 

sulıyetine bıral ılacnktır. Poli- tralya donanmasının kaybetti
tıkanın, harb'n Püdümünde mü- ği en büytik g~mıdır. Bo. ılan
esaır oldu unu g03teren tarihi lırrın so.yısı nisbeten h fıflır. 
v kalar ktur. Ancak, buglın- 74 111. :np, 103 Ynnıh Var 

Müttefık kıtalaı·. ima. 1 un bır torpıdo muhrıbi. bir ! üc,um 
botu v bir deuiye ~e. ıiı:dyle 

lıaftalardanbeı i zapt dılmlı' ol- 13 bin tonilato tutannd ı 5 r.dk
duğunu iddia ettıkleıı ış~ul ul· fıue gcm' ,i batumışfar, ~ k!'U-

kU asken durum, son kuvvetten Me hounıe, 20 (A.A.) -· Bo.h 
de vnzlfe bcklenı ktc , t:' ergec ri~·e nazırı batan CunıbeıTn l ru 
ıkinci bir rcphede bir mı , aki va.zöründeki kayıpların 10 ölü, 

tında.kı arazide 9 s:ınt fa ,Iıy •t· .r 

klini ahnalctadır. 75 kayıp ve 10 :ı,nrahdun ıba-
te bulunmuştur. Mıitt~fık k t.."1· vazor, 4 torp!do muhrıb· 4 hü· 

cum botu 1 rom rkör. 1 l u usi lar yalnız ışgal alında ·ı zt-
de hareket ettiklerı ıçın d ı~ıl Uıraç lıUcum gemisi H' 15 1'-in 0 iiebcpl", kar k b mn.- r~t oldugunu, ,.,emi milı ettl:oa-

da.n cephelerin ta 1düt tuı i- tının d:ı 816 kl.c;:id n murekkep 
nt ve yem ınilvonhnn bov öl- bulundu -;:unu W} lemıstir. K. -
~.nı l(r nı dbşUncnler, hat ya }_'JPlar ara..<unda 10 u olü olm!ik 

fcı.kat tulıminlere g-ôre bu ..... zı- tonilato tutarında 5 ru kl ) , .. '7e-
nin kuvvetle müdafaa .... dilrı "' 1 mı ıni hasara ugratmı~lr •• lır. 

durtu.yecekl ir. Bu tırlar:ı. 1 uzere 20 .s_ubay vardır. 
ou.--man cıkarnı J n k 'Şl 

icabeden bir nolı:t ındu h re- mu faaya iŞtırak eden ,., i+'ın 
kete gecebildiklerı ~ın cok mu· kuvveti r örnek ol k b.ı t ırz 
vaffnk olmuş sayılu'lar. Filh.ı- da hareket etmislt!rdır. =I~ ı~::~ ~00~~· ~~e: :~; indistanda ~aziy t 

nılltalearnı dıK\ r bir nınk ede 
kika Dieppe gibi hır ı~ı nın 1 D't-.urül n Aln n teali! rı 
hayati bir chemmiyett v niu · D · 

teııu edece ım. - Bııı; tarafı ı ıncide - BwlUnla beraber hücum •lt.>n Londra., 20 (A.A.) - m 
manla ''Paki"'lan" vaııı' ı"'kı Dıepp" ütcriııe '-'aJJ!lruı ~'kında rınn » "' ..,.._, kuvvetler, müdafaaları Kına • "' 

' t 1 ·ı M" l" d ı t' tc...ı··ı nlu'ttefıklcr 91 dti..ıman uc.tı!"t atı u umnn v ı :-111.ı e-a, Almanları af>tr k.ıyıtll .ra ·~·· .,. 
1 t k h kk t C:ı.,,.ı hıı ., dıiı: urmmılcr<lir. hitteft:lt'ıin Azh kulla ında e me · ..ı ınuı ınma .~ · uğratmağa, cok mühım ba t"lÜ· I 
l ewıuru:hı. tcmiııa.t '\" mı k la7.ım- yo istasyonu ile a toptan nıüte- bu kındakı lcayıpları 9 urak 
dı u 't'b ı ~, · liln tir ıs de bunların 30 unun T>ilotu 

Ö 
r . .ou ı ı ar a 1 .ı.u 1 ,n • şekkil bir bataı yayı ve bır mu-

ğretmerslerin çog"' u yen·ı ı ~i !ngıl z hUktımctinin S'""İh himmat deno::;ı.Inu tahrıı> '-t:oe- sağ ol ıak kurlulmuşlıırchr. 
bı d kl N!. ~ rel 1 Altnruıla.r 503 l "ak zaml d · "f d r e. aıasyon n ... ~r t ğe muvaffak olmu,.ıardır Bun- "' 

ar an ıstı a e için Hint Mlislünıruıl nnn k. di dan başka. dll.şına.n mlid::ıföa. ı . IiuU ı hl r 
emir b ktiyor mukodderntlarııu 'kenJılen tn - teını ve istihkfı.mlan en ':>ozul- Londra. 20 (A.A. l - D' n>c 

Hayat Şartlaı ının .ı<Y .. u lıcrı yin etmek" hakkıııı truuy 1- mustur. dolaylnunda cercy. u etmo<; ol-uı 
k 

81 
ını.i h " na d ir teminat v rnı ın\ t lep nıulı rebelerde Almıı.nlar ;:"00 u-

. ükuınc.t ın • · \'e etmektedır. Müsliımanl ı· uı - Müttcliklenn mütlaf.ı.ı LSte- cak kull.aıınusla.rdır. Bu. b_tı Av 
ucre.U"ı e nmnyyen • b·r .1•,.ı...nt mının halrı'ln" 1"'-'mt tını k :><> t- :i "'··l Al l f' 1 
d l 1 _..,.. s d aJlll"""'k ı>lebısti'n \tCl e ·~ l~' ruıı. a vu uıı:ıu n ;:.u ı · \ ii ı-

a n mdo zanı '-·aımu lı. 8 lır:- ın a Y ~ • nıekle bera1-"r keudılemu alı - lı nıı_..e .ı.. ı 
1
J. cegı netreeyi kabul ed r k ve LI\: losunun tamıdır. ,... ll ... h··va 

• .t;U 'UU unan oO k d,\r lıu~m- 1940 ~artında Ll Hor'd.ı Milıi- tır:mak ve hucum kıt<ll:ınnıu :b."Uv\·etleıi nıuhakl:· k ol· • ı!" 91 
1
• ~nebi ve ekalliy t lJ1rnlla· lüman bırlığı kongresi t lr.ı.f•n· kabiliyet'ni ölçmek ıste:!ıklcrı \e muhtemel o~al" k ta H 1 diış

rın .. çok az bir in.mu, ö ·ı ·t· dan verilen knr::ırııı ana prcn- mllha ~kaktır. Tebliğ\! d bıl tı- .man uçağı dil~ürn.ii.,IC'l i r . İn· 
Rten uEcU rine zam v pnH$ ve sipler •• ıe uyat-nk p ıkıstun pro· rildiği gibi bu tecrübe yapılm • gilız ad<ılnrı üzerinde ccr1;;yan 

1
un, rm ni okullarındnn ba- Jesini kuvved••n fiile rıkcırma!t ğa deim:Ş ve lutalar Fıah:;.ı.d:uı etmiş olan bUyük muhat .:b'<lAn 

~.arı ı?elir temin cd me iıkl~ri I zamanı gcimiştir. ilet·de yapılacak akınlard ç k bcrı, bu, en inaUı \e '-ıd i ~lı ta-
ı~ın.. . nlespri Fran ıı cı kek iı ,., yarıyacak malilnıc.Lt gı Ut'· , çarpışması oln uo;, uı. 
lı sı lle • n Lui Ruhban Fı az.· Ankar , 20 (Ra<1yo Gazete· miı::tir. 1 l 

1 1 b l .. "' n~:Uılerin l'~J.. \a~ ı ıı 
s~ m.es.ek. okulu da bütL-. d r- si) - Verilen ıa er ~re gorc Böylece mahdut kuV\t>tlı:>rle ı lı Uz .. · ·k Berliu, 20 (A.A.) - ..\ ımn 
_gı Y ünden kap tılmı.c,tır. Di- Hindistnnda vnziy t gıttı "l".e ve mua)yeıı bi~ z maa L. ıfm· son haberi re ~ene tn ılt~lerin 
ger taraftan zam alamıy<1n O"'· düzclmektcdır. Bununla bel".\· da Müttefikler Alma:ılnrız, m....:ı 

t 1 
· 1 b' 1 .... ~ M n::; denizi kıyıların2 ) upmı~ 

re men et lll ~ aziyelınt g,>z )ntlll· bcr, Hint Iıdcrl~riy c ır :m 'lR- bur "Zaı>tedılmeı:'' tihk8.ml • 
0 
d.uıdn.n ihraç hareke 1 t.sna-

de tutan Ma rlf Mt u lü~i ma yapıimadıkça tam normal rını yarmaga mm•uffol~ dıııuş- smda lman av ucahl.ın t ..... 1iil-
~ vcu.t_ okulların imk n rıi h"- Lıklin avd ti mwnkün dcğilJır. t:ur. Eirer s mdı bÖ\ le n ll eı.-r ı ti d - "' h ~ · lcri le uçaksava.r b:ı.tnr) o..ı • rı, 

n o rre~ nl ro zam yapma- ıgilizler bu anlo.şmayn azu • elde edebilmişlerse utt fıld r 112 t-...:tiz ur-ağı du iu .• ·· ~ı r-
ları mcoburıyetini temin nıak- dırlar. Liderler de bunu nrzLı C· az kuwet kullan ıeaklun :; d de "~' "' 

d l V f 1. ,. - dıı. Almnnlar J 7 a\' uc 
qa 'Y e " ılhğc b ı teklifte diyorlar. Buna muva fal\. Or.ır· on binlerce ve hatüı yüz hınl r-
bulunmuştur. Btıolınlerc!c bu larsa Hindisi.anda ~hlıkc k.ıl- ce asker kullanaınk bır hr c: bct.mışlcrdir. 
hu ustn Vek•llıkte~ bır ı ıiı· a- mıyacaktıı·. harel~ctı yaptıklaıı z m n <1 - ----.o-----
1.ııunnsı kuweUe muht"'meldir. Mad u ta Yetiden ba ne olacnktır. 1 rezı·ıya' da 

>uıc 'K.argaşal~Viar Çıktı Britanya hava kuvvetl1>ri-

K•ı ti 16 k Bonıbay, 20 (A.A.) - Röytc:r nin ka~ıplan bıı şartla.ı· .r.ınd 1 Dua uru~ Ajansının bildirdiğine. göre, ve bilhassa 20 den fazla pılohm 
'Y Mndras eyaletind yeniden kar kuı tulduğu da knydcdılit'SP lı • 

Posta Uc retl2 gaşulıkl 1 ççıkmı tır. 30 ldşı- fif sayılabilir. Ru-;yLıdnn her 
lik bir knl ı lılc I<h idu'da ı>0· gün ek eriyeti lıh"' re it 1· 
lis karakoluna hücum crl"rc4t mak üzere yfü·Jercc uç ıu u • 
eh ardaki e\ leri y ğm etıui~ tüğti de hntırlnnm hdır n ll -- ea, tarafı 1 incide -

ken bu Ucrct z mmın icı a ın
dan son;.ı. {32) kunıı n çıkmLP, 
ve bu yüzde yüz zrun kitap fi,. 
Y:ı-tıa.r:nı aŞagı yuk rı yiı,.d on 
0!-Sbetind arttırl"'ıqtır. Bu va· 
zıyet kaı ı ıı la kit, >olar za
ten iskonto il öndt'rdtl len ki· 
t planm Anadoluya göndere
nıez olmuşlardır. 

Diğer taraftan bu zam yib
zlinden ~ idnr inin de zn. 
raı;ı yardır. Cünkü kilap paket
le-rınııı posta Ucr U artınca se\'. 
k.ısatın çom.t n:ıkliyat •ımbarla
r~rıe yapılmı~n başlanmıştır. 
l\ ıtapçtlar aldıkları sipariıılerı 
lJ;kle~mekte, bırfktırmekte ve 
sıpanşler bir ndık vcyn çuval 
dolduracak hale gelince buı,la
n s~ık, P et yaparak veya
hut hır ~m: la koyarak nakli
yat aıtbar~rı vasıtasiyle sev
ketmekte ve bu yüzden posta 
i~_aresi de, son yapılan zam yü
zı.ınden, kar değil zarar gön
mektc ve bu idarenin varidatı 
darbala.nmaktudır. 

. R7j!n'Umiz yurtta maarifi tef;v;;. ıçın lıiç bir fedakflı lıktan 
~ ·kinme2'.ken ve Meksika gıbi 
v!Z~cler~c. gazete, mecmua 
bunl P gıbı :nuıtbuil.lardan, 
atle ~:~ml?ket içinde sUr'
ta Ucreti bil mu ma'ksadilc, pos.. 
da (16) ~ nl~~en kilo
vin.in btitç . 1 .gıbi bır kit.ab(> 
DO tah nenin <;uı ~apr, !~kin 

v.uu Vardntı 

yısıylc İngiliz havn lmv\• U ri 
tir. muhakkak .ol rak 2 uç k \e 

Polis nfunayi, il r fucrinc '1· mubtem ı ola.rnk el vuzd :ı f ız
te.~ acmak zorund kalmıştır. 1 ucak ka)lbed 0 ve cıddi su· 
Ölenlerin ve yaralannnların sn- rette Baı ılım Aln au kuvve. l ·n 
yısı henUz tc· bit dil m nıiştir. ne nisbcten z k yrn URrIDı 
Başka eyal tl rd nüm yi~- addolunab:rr. Fılh k k ... 1nvi 

ler grevcilerin sokakl rda ter· Uz h v kuvveti ri knyıı lanııı 
tip ettiği nlnylara.. inhi r et· her türlü tahminin ilstUnd bir 
miştir. sUr'atle tclıifı ede'bildikl 1 t in 

Dün ilk defa olarak Kavın- her uçn.k kaybuu kilelik cm •ını
purda bir nümayisr.iye dayak! yecek bir d rbe olara.k t 1 kki 
cezası '\"erilmi13tir. Bu adam devi ctmeğc mecbur _gl m Almnııl t
let malını kasten hasara uğrat dan d ha fu.,.l uçak k-ıyl tm -
maktn.n uçludur. P tn i.iniv r tnhnrnmül ed b'lir. 
sitesi müdürü bütUn fakült~le- Al Tt·hl'·ı 
rin bir ay müdd tle k panmal:)l· . 

2
n
0 

nA.A ) ~l 
nı emretmiştir. Berlin. ( · - ·, m n 

B b 20 (A A ) .,,_,.. orduları bru kumaudnn.t_"'n ın 
om ::ıy. . . - .ı..ınna, 1 "i 

Gandi ile görli~ek 't \T\"U· teb ıg : l ı d bıldnil 
runtla bulunduğlmu veyahut .Hususi_ bir. tebl gt ..,. 1.: • 

M" il 1 B' r-· · k · m oldugu Uzcre n ılız, Aln -
u.sı. man ar ır ı~ ıcra oım- riknn ve mmadatı ve D G ull-

tesmın her hanW: bır ikmıırı lı:a· cU kıtalar diln Fran mn M:ı.ı 
leme aldığını kesın .oı _rak yalan 8 hilin karşı 25 kilometre ~· 
lamıştır. Jln~a, M~slümanıa:ın n~l nde bir yere ~ıkma ~cs...b
Hiıı_t kongresı~le ~Uzak re ) a.p bUsfuıde bulunmm ıa.rdır Bunu 
ma~a aı~cak Hıntlılcr ~ ki~tc\."l bliytlk deniz ve haV{l ku'/\t:Ue
proJesinı kabul etmelerı.halın.de rlııin ve karayn cıkanlan t nk
~mnde bulunacağını söyleımş- lnnn him~nde yapmı~tır. Bu 
tir. tcşcbbUs Alman .kuvvctle!"ind\.n 
içinde bir damla bile t~l et- mürekkep sa.bil muhafızı n 
miyecdk bir ücret yüz.ünden tar:llmdn.n pü.skürtübnıu,tı r. 
ne riyat ilcnıindc görülmcğ"c D~an çok ağır kayıplru·c1. u - -
caşlıyan feyizli inkişafın du- mm.ıştır. Düşmamn 300 • 4'00 
rnklnmrun gel'Çekten acıdır. çıkarma. taşıb ile karayn (•ıkar~ 
Keyfiyeti "k 1ı makamı nn dığı kıtalar, Alnınn 00.Ş kum".ı· 
eheınm' e dikkat namrl!\n• danlığmın ihtiyatı rnı kıtll ·a
na nrzedivoruz. IÜ%Ul'll k ıaa · ı 
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9"4t099( ~v~!:!~aMuzdur ı!:!I 
Bu, pehlivanlar Çatalcada, 

Sil.ivride, Çorluda filan güreş 
yaparak Sarayiçini bulmuşlar
dı. Edimedcn sonra baştanba
§a Rumelindc olan güreşlere gir 
receklerdi. Ve, dolaşma ta bağ 
bozumuna kadar devam edip 
dumrdu. Kırkpmardan sonra 
harman güreşleri ba.'2lard1. Bu 
hanruuı güreşleri düğünJın-di. 
Köy'lü harmanla beraber borç
larını verirdi. Elhıe beş on pa
ra geçerdi Oğlunu, kızım e\'e
rirdi. Güreşsi.z düğün olmazdı. 
Pehlivanlar, bu, dUğün g~le
rinden istifade ederlerdi. Ödiil 
toplarlardı. Yani para kazanır
lardı. Harmandan sonra ~unnct 
diigiinii güreşleri başlardı. Bu, 
güre~ler daha büyük olurdu. Bu 
arada c;iftlik :ığalanrun birbir
lerine kar!:jı ıddia lı gilre~leri de 
olurdu. Hiilasa, pehlivanlar ilk
b•tluırdan sonbahar ı:ıonun:ı ka
dar .} el' yer dohL5ırbr, birbfrle
r:iyle çatışırlar, kışın g(":İnecr-k 
ekmek paıasını k:ı..Z<ınıl'lar lı. 
Pchlirn.nlar, kazandıklaıı kıs
ı-ak. manda. ökiiz, ine!:, kt-ci, 
'koı: gibi canlı hayvanatı olduk
ları yerlerde paraya tahvil e
derier<li. Sıımah qevrP, dbise· 
lik gibi hediyelerı dt' berab .. r
lt ınde tao;ırl rdı. Hc>ı pch!:v3-
mıı hır k'Rpet zeınbili olduğu 
gıbi bır ek hı:yb-si b:.lunurdu. 
Bu he:} i:ıc her ı;eydi. Bu~b 1 ti 
el bavıılu rn iı.;e lır>yb~ de u, de
mekti. Bu, adet son Balkan ıntı
Jınreıbesine ltadar devanı edip 
ı:!tmistiı. Bn ıı.an mu han bcsiıı
d{'n ı:;om· bu, adotlc r sönmil§
tür. Çiinkii Rt•melinın Tiirkler 
fö mdeıı <<) rılm•ı:-ı pehli\'anhğın 
iyi w: kötii ıl"'vı.ı.m e\len son ız
lcı mi dt! tc mamiy~z yıılwtmi~
tır 

Oku~ ı:· ıı.l ır.m.ı Yörük Alıııın 
EdirnC' Sara·) •çi ,., ün•r:;i 1 i dola
:} ı::;iylc pchlivanbnn Rumeli 
geı.mtile in·teıı bir parç.wık ma 
liımat V•"rmış oı~um Şımdı gc 
lelim 1':::dirne Snı·ayid gur~lc-
r 'ne: 

Yöriilc Ali, Bciırne Sarnyıı) 
gln e8li'Tine geldı~ zaman baş. 
altına girecei{ ':>ir\O ~ pl"h1ı\'an
l knn;ılal:?tı. Hunlar içir.,!e ef'
kı aşınnlaıı da vardı. Me,..t'lii, 
Çın~eııt~ Çopar da ba~altırıa :;iı · 
nwk ic:itı gı•lmı.ı:;b. Çob.ıı·, ya
man bir <;opar ul.mu~tu. Daha 
zıy:ıd~· gelisıni.ş, çarmıJ-1,U;mı,.;, 

yüz Cıkkaya yakın bir alamet 
olnmffotu. Kel AliÇ'Onun pic;i olan 
fopaı, h,ıkikakn babasını beıı
Z"l' halr> gelıııict'. '.:':opar da, o
r.ıda , bm·:ııl t kovmul}tll. Y•k.ı
sını bn .ı~:m .ınıf!tı r,iire~ın '.?a
hinzadt yol ltı. F nk Yakae!k
lı Kd H.ısaıı .~elmıl'ti. Deh Mııs
taLı voktu. Lıakin bımn ıııuk·ı
bil Kel Me n:ş •• ı ;·ı endam ey1e 
mi~ bulu::ı.•yN<l.~. Buııl ır·l n 
başka Uzun H srn. Hnl'ı fil·1ı• 
da orada fdi!er. lt.,:ı kat başallı
n, gelmis olan dnh:ı ıki fH:hli
vnn \':ınJı ki. b· ıııl.ı r hl ı kesi 
cfüsünuih üvorı1.ı. Bıı is l\aüır
gıdı Mchı•;\!t Molıa, tligp··i de 
Kanbur O::;ııııl'l i,li. Bu. ıki b.ı~-

•altı pC;hlr, .ın:mn ~ahimmclc :Je 
<le, Yak,H;ıklı l-!~ı~antı da ~iit eş. 
Jeri v: tdı. K.ıııbıp· Osmaıı, Şa
hinzadeyi açık <lüşürmüsleı dcn
dı. Kadırgalı ::\follrı da Y<ık:J
cıklıyı, B~<;ınaı· gürı·~indc açık 
i!üf:iinniisti.i. 

A ıl giire~ fJt1nlnnn aıasmda 
olnc ... k git>!ydi. Yörü,hin filUn 
liı.fı so) le-nmiyeı·ılu. Eadırgalı 
Molla, Yörük Alıyı l1H~ görnıc
rnirıtı. Kanbu · \)snrnn da bilmı
yo du. Yalnız tı.:rakta:ı u;nğ:ı 
Yör:i!c Aliniı1 gllı eı;ı:t·rıni ışit
mmtı. Kam.ıha ~ıire~iyie . ~a
Jı;,n,ıdl ile y.ıpt16l gi.m.'Şİ duy
muı;?tU. Fak'1t bn sefer ıı~.ıktnu 
Yoriigü on:ı go::sl"ıctııdn 1 za-
1ı1an elıni, pos bıyı!il ı·m ı götii
ı c1 ek burcıu. V1..·1 ş~ylc dü>}iin
dü: 

- Bu da •m pohll\'an ·: .. 
Yörüğü pchfö an.~ bcnzd~me

mi :ti. Hattfı, Yöriiğii ona ~ös
ti't en arkali:ud::ı.rma: 

- Yörük b;ı mıı ';'., Çok uf~k 
be!.. Bunun nPı·~ i 1ıchlı\ an ki ? 
Saıhinz·ıdcnin kor tarnfııw gel
ıuig be!.. Bunun yc•ııh.11yt;cck 
ııeı:esi var ki? .. 

linriz neticelenmişti. Kanbuı-a. 
taraf~~r olanlar onu tutmuş.. 
tu. Cünktl Kadırgalı onu biraz 
açık dü.şümı,üştü. Y e!ldlm diye 
kendi.si ve taraftarları mızıkçı
lık ebnişlerdi. Halbuki, Kan
bur yenilmemişti. Kadırgalı 
Molla, kesilmiş olduğundan ta
raftarları neticeden korktukla
r: cihetle bu açık düşürmeyi bü
~rek dava haline getirm.iş
lerdı. Patırdı ve giirültü ile ~ 
reşi n~ b2ra.k:ı:nışlardı. "'tş
te Edirne Sara~içine güreşe 
geleu başaltı pehlivan.lan bun .. 
la.rdır. 

Bunlar kispetlerini omuzları
na vurmuşlar, ilkbaharla bera,.. 
ber yola çıkmışlardı. Erlırne Sa
rayiçi güre>il<>rlnden sonra 
Kırkpın:ıra kad::u· dolaşacaklar, 
soma da tam kıvumında. ve ta
vında Kırkpınara geleceklerdi. 
Yoriik Alinin baba.;ı ÇaJı.k, bü
tün bu pehlıv.anları bildiği i<;in 
bh azda fa.ı.la üzillmü~tü. Çüıı
kü vaziyet kötüsdil. Beliılar 
biıyül;tü. Yörük Ali, oralar<.la 
değildi. Rospalılaı, daha Yürü;. 
ği.ı tanıyanlar ona Ka<lıı~alıb.r
dan, KanburJa1 dan \'e • onları.ı 
giir('Sl'f'rinden bah~ediµ duru
yorlı:ı rdı. Fakat, Yörük Ali, ses 
si.zni. Her valrit olduğu gioi so
ğukkanlı Jdi. O. kısaca muha
taplaıına şu cevabı veriyorclu: 

- Ne söyleru;e para etmez, 
m\.'y<landa belli olur bu iş! 

Gtirefl,e başlan.1cağı gün lıaD-
altı pE>hlivanJarı şunlardı: 

1 - Çingene Çopar, 
2 - Kadırgalı Molla, 
3 - Uı:ıın 'Haı-an, 
4-Hacı, 
5 - Kel Memiş, 
6 - Kıın bur O. ·rnan, 
i - Yörük Ali, 
8 - Yakaeıkkh Hı.~ın. 
Bu, sekiz güreı;ıçinin .hemen 

ı,...,meiı hepsi de pehlh"an adc.ım
larclı. .F'akat en azılıları be1iiv
di. Onlar da Yakacıkl! Ha:.an 
Yöriik AH, Kadırgalı Mvlla

1 

Kanbur Osmandı. Öte ıarafını: 
bunlara ırnzaran kaJe almak 
değmezdi. Asıl güre§ bu dört 
p&lılivan arasından ayır<lvla· 
cakfı. Giir~i:er. iyi arıhyanlar 
şunları konu~uyorlardı: 

- Bh Şahinzade ek~ik .. Sa
hinzade olmus <•lRavdı tam bir 
Kırkpınar gilieşi "ohntı~ o?a.
c~ktı. 

Fakat hiç kimsenin kale aJ. 
madığı birisi dnha vardı. O da 
Çingene Çopmdı. Çopaı, ~on 
zamanlarda ıni:lhiı> pchh·an 
olmuştu. O d~ı bt>J:.ılar ar<'l"'ına 
sokulabilirdi. Nitekim güreş 
başlar başlamaz Çop:ırııı bC'lH.lı 
oldıığll mE:>ydıuıa cıktı. Küt iik 
güreşler bittikten s•Jnra Caz
gır, başaltı giire~ini çağ1nnıığn 
baı.:ladı: 

- Başaltına 
kazan dibine! .. 

gürc~l'klcr 

Başaltı pehlivanları bireı bi
ı-eı kazan cli'b:ne gelmeğe bcı~
la<lıla r. Yörük, babaı:;ının elini 
öptü. Ayı .lırken Ça !ık, gözl"l'İ 
dolu ~ılrluğu halde: 

- Oğlum! .. Allah yüzünii ak, 
güreşini pak e.tsin ! .. Haycli se
ni g<keyim.. in~allah lrnz:ınn·-
sıı1... -

Yöriik Ali, ~akindi. De\' c·üs. 
seli, çalımlı ha.s.ımlarınm } anı· 
na gdip clurdu. Kanbur Osman, 
Kadırgalı, Yörük Aliyi gözden 
gec;iı ıyorlardı. Ru, Hdamlar pelı 
livan oltiultlan cihet ]P soygun 
ha.sımlaı ını iyice tetkik ettiler. 
l\ücük lıa.ı::ımlanrun duruşun -
da, viicnt haUarında pf'hlivan
lık buldular. Hele Yörüğün ses.
siz hali onların Ü7.erinde tesir 
y;ıptı. Pehlivan dediğin böyle 
olurdu. Kel Memişin, Çoparın 
aklı fikri ôalıa hala Yörükde 
idi. KüçUktcnberi birbirleri a
ra.-;mda uzayıp giden güreş 
mi.imı fereti de\•am edip dm u
yordu. Kel Memiş de, Çopnr da 
ile pahasına ohu sa olsun Yö
rüğü yenmek istiyorlardı. Pa.-
kat Yöriik hiç de oralaı\Ja rle
ğildi. O, yeni h~asmılariyle ko
zunu payla..smaga bakıyordu. 
Cazgır, pehlivanlaı ıu karsısın::ı. 
dikildi. Gözüniin kuyruğu ilı> 
hepsini bir tetkik etti. İçlerin
de yabancı yoktu. Hepsi iyice 
tanıdığı pehlivanlardı. Sonra u.
detlerini saydı. Tek olmak iı;i
nc gelmezdi. Sekiz ki~; oklukla
rını gördü. Kur'aya filan h&cet 
yoktu. 1-Ytediği gibi e~ bağlıya
'bilirdi. Eş bağlamak da kolay
dı. Dört seçmıı.ye b!rer tanesmi 
verebilirdi. Çok mahir olan 
ea~. derhal Çingene Çorro.ı 111 
elinden tuttu, gidip Yakacıklı 
Hase.nm yanına .koydu. Çinge
ne derhal şahlandJ. Ve: 

- Usta! .. Ben, Yöritk Ali ile 

'IENI SABAH 

Zimmetine p ra 
geçiren maliye 

memuı·u 

13 makbuz üzerinde tahrifat 
yaparak zimmetine 1125 lira ge 
çiren Fatih Maliye tahsil şube
si memurlarından Hüseyinin 
duruşması dtin 2 inci AğırceM 
da yapılmışt.Jr. 

Hüseyin sorgusunda suçunu 
itiraf etmiş bu işi yoksulluk i
çinde bulunduğu için yaptığını 
biliUıare nadim olduğunu bildir 
miştir. 

Bunun üzerine muhakeme ka 
rar için başka bir güne bıraltd
mıştır. 

Milli piyang o yeni 
t a lihlileri 

Yeni ders yıh t1azır
hklar1 başladı 

Şehrimiz ilk okul öğretmen 
kadrolarının lıa.zı:danma.sına 
başlanmıştır. Bir okuldan diğer 
bir okula nakletmek istiyen 500 
den faz.la öğretmen mevcuttm·. 
Bu öğretmenlerin bir kısmı na
killerini Slhhi sebepler dolayı
siyle istemektedirler. 

Kadrolar ay başına kadar ik
mal edilerek tasdik edilmek Ü· 
zere vekalete gönderilecektir. 
Diğer taraftan orta tedrisat 

öğretmenlerinin de yeni ders 
yılı kadrosu hazırlanmaktadır. 
Vekalet orta okullarda vazife 
gören öğretmenlere haftada 18 
liselerde 15 saat ders okutmak 
mecburiyetini koymuştu. Öğret 
menler geri kalan saatlerinde 
hususi, ecnebi ve ekalliyet okul 
lannda vazife almakta idiler. 

Milli Pıyangonun 7 Ağustos Vekalet bu yıl öğretmene kad
çekili!'}inde bi.iyük ikramiye ka- rolarında yer vereceğinden 
zanaıı talihliler belli olmuştut'. bu gibi husu!>i müessesele~·de 
Bu çekilişin büyük ikramiyE>.si haftada 4 saatten fazla ders al 
olan ::!0.000 Jiı'ayı !stanbulda malarına müsaade etmiyeeek
PangaUıda Harbiye okulunda tir. 
hesap memuru B. Şahap Yıl.1ız Karar bütün okul idarelerine 
kazanmıştır. Nazillide Maliye tebliğ edilmiştir. Vekalet kendi 
varidat memurn Mehmet Ozak- resmi okullarının ders saatleri
can ve Sümer Bank memurların ni doldurduktan sonrH. vakti 
d:ın Cahit Gürkaynak on bin li- kalan öğretmenlere hususi mii
ra kazanmışlaı dır. esseselerde ~aftada 4 saat çalış 

Ankıırada MC'<~irliye bağla!·ın- malarına musaade edecektir. 
da malltl Teğmf•n Muf:tafa, A- 1 1 
masy<tıla bay~ Hidayet Kuba. Askerlik iQleri posta memurlarmdan Hakkı " ________ .... _ _ _ _._ 
Giin::ıün, Muzaffer Eken, Muaz
zez Hı:~ın ve Ankara.da isminin 
ne~rini islemiven bir zat da be
şe; bin Jiı a kazanmı~lardır. 

-----)lUC,-----

Çinko hırsızları 
Beyoğlunda Yenişehirde otu

r.uı Salih Demirdöğen ve arka
daşı Zeki Gülşen di.in Dolmahah 
çe camii kubbesinde bulunrın 
çinkoları çalarken suç üstü ya
ka Ianmı.c:;;lardır. 

Fatih Askerlik Şul>esiftden: 

P. Tcğm, Hti~nii oglu Nuri (49449), 
P. Teğm. Niyazi oğlu Kadir (44173), 
P. Tegmen Abdülkadir oglu Kemal 
(4967!.I), P,yade Teğmen Emin oglu 
Cafer (494.22), P. Tt'ğnıen Kaınıl 
oğlu linljl (49386), Pıyade Teğmen 

Em·er oğlu S;,ırniın t1960~), Piyade 
Teğmen Ahmet oğlu Nusret (49778) 
Piyade Teğmen Mustafa oğlu Faruk 
(17617), Piyade Tegmeıı ismail oğ
lu Şerif (333-176), Piyade Teğmen 
Tevfilc oglu Fel.tıh (41885), Top. .....___.. ._. ..... • • • ,... Teğmen Hakkı oğlu Talat (50590}, 
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SÜlllER BANK 

Deri ·,e Kundura Sanayii Müessesesinden: 
ı - Mü~emllin Der~ ~Kundura Fabrikularıı , d'•11111 

7.30 Progı·am 19.15 D3ns Milzlğil 
7.32 Vilcudümuza 19.30 Ajı.ıns 

Çalıştıralım 19.45 Kl<isik Türk 
7.40 Ajans Müziği 
7.55 Müz.ik 20.15 Radyo 
8.20 Evin Saati Gazetesi 

12.30 Pı'Ogram 20.4~ Şarkılar 
12.33 Saz Ese!'~ri 
12.45 Ajans 
13,00 Şarkı Vt! 

21.00 Ziraat 
Takvimi 

21.10 TEM.SİL 
22.00 Müzik 
22.30 Ajans 

22.45 Kapanış 

12 3 4 567 8 9 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

1 1 1 l 1 l l 1 -ı 

1 • I 1 1 iMi I• 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 

ı 1 1 imi 1 1 1 
1 

ı mı 1 1 1 1 1•1 
1 

1 mı ı·mı i 1 1 1 

ı i• I 1 1111• 1 - 1 
lill ,-, illl 1 

l 

1 J 1 1 ı l l•~ 
SOLDAN SAC.A: 

1 - Asyada. bit- menı1eket, :? -
Su, isyun eden, 3 - Tarasabrda, 
di~memek ıçın konulan bölme, 
4 - Bir soyadı - Sonuna (K) ge
lirse reva olur, 5 - Andrc Mnuroıs

in bir e~eri, 6 - Bir renk - Tcı:dJ 

Fransızca (dur), 7 - Nn - iki yıı
zı - Emn•ek1en emlr, 8 - Bir ı·iiz
gar i~mi Hir hoıy\•an, 9 - Ttit
kiy~min bır kısmı. 

YUKARIDAN A~AGI: 

1 - b' f'Çtc bir .,ehir, 2 - Yu-
goslavyada biı- şC'hİJ - Bir harf, 3 -
Radio nıarkn:;ı - Ter:-i Eleman, 

işçi ALINACAKTIR 
2 - Verilecek ücret işçlrtin kablliJ'et ve kudı·etlne lHj'e ~ıd 

k~nn başlaı<, bu üeretlıen b&~kı< fe\'kal.Ade ~manlaı.~ mulW1~ 

Ziltn ödenecek, a)'rıca öğie yen~ ve iş elbisesi verileceklir. 

Ar-.l•t edenlerin 2t Ağustos P.~zarteııi giigünden 8 E:rliıl 5r,1'1 

kadar he: giin ve 10 EJı;liıiden 19 Eylılle kadar Salı ve Çımıall'Nl 
leri Çar;ı}k:ı.ptda istanbı.il Aynkkabıc.ılat• K~ratifi ma~czııııic 
kamız miime~sili Sinoplu l\tehm~'e müı·acs~ ~meleri iliın oıuıııı 

meudlr 
caaı.ları ı1an olunur. • 

İstanbul Belediyesi İlanla 
Belcdıyc Muil.ı<la:,ı iç;iı1 alınac:.k bir adet Pc·d<Al M:ıkint'f'İ • r 

meye konulmuştur. Tahmin bedeli 1500 lira ve ilk 1emmıt 11~ l 
ru~tur. • 

Şartn<ıme Zabıt ve Muam~J5.t MiidürHigii. kalemincıe ~unılt-0 
24/8/942 Pazıırtesi ~ünü snat 14 de Daimi Encümcnrlf: ~ .ıpıJ:ıcı+ 

Taliplerin ilk: teminat nrnl,buz veya mektupları ve ,ı tn 
hince ibl':'IZı Hı:ı:ım gelen ve~Hrnlarile iha1e guni.i mu.ıyyf'r 
cumende buhının:::ıları. 

Köpnılerin tfımirindc kullanılma\• üzere alınacak t,ti<KJ) m~>t 
Kum a~ık eksiltmeye konulrnu~tur. Mecınuunun t.ıhn11n bedeli 
ve ilk tcmınııtı (225) liradır. 

Şartname Zabıt \'C Mu<ınıt>lat Miidürlügü kaleminde gonıl<'bl 
28/8/9·12 Cuma günü saat 14 de D:ı'mi Encümende ycıpılrıc< ı,tır. 

Tnliplcrin ilk teminat nrnkbuz ve ya mektupları \ e knnımeıı 
zım ı!den diger vesıkrtlarile ilıale günü saat 14 de Daiıı •ı Erıl lı 

- ( 

M'ıll "'ı Top. Teğmen ~Iusl<ıf:ı oğlu Ahmet 4 - Sinir - Leaet, 5 - Bir pey-
(4Sl4a), Top, Teğmen ibrahim ganıber - Teı·.s iııiıı b:ısına (P) ko-
og"lu Muharreın (50453), Top. TE'l1- K K '' · - ı k (3000 k'l B ' 1 ııı 

lunmnl:ırı. 

1 
nuı·~a yanmı;;: bir sehıl' oluı-, 6 - arolmy opru::ou ll'lll a ıııat': • ) ı o <•Y"l r •• p: ı Oyun ar men Ali o:.ıu Mükrim (50550), ölç· ek 1 k 1 M tahm' 1.-...:J 1 J't(ı"I\) 1 0 '.Ağırlık, 7 - Bir çiç-ek· - Hay\·dn ı si tmeye 'onu muı-tuı-. , es·nmum•n ın u..-u" ı ( ' ,, 

me Tegmen Hilmi oğlu Nurullah 1 t · t -5") ı· (7r.) ı t 

Festivali <5
o

74
o). - Fikir. muta1ea, p - Bir ııe\i hoı~- Şartnan:e Zabıt \'e Muaml'lat Mildlirlüsü kalerııir.c;• o t·1

" 

vurma, 8 - Te.rsi yıkanrnktan emir 

1 

erııına ı t ı " ıra <> .;.uruı,; ur. 

Ylıkarıda udlaıı y .. ı.ılı subayların 1 talık. : 
1 

281&/942 Cuma gımti ı:ı<ıat (15) de Daimi Encümende yapılar. }(t 1 

14 • 2 2 subf.'ye ınümcaathırı. --------~------ ı T<ıliiılerin ilk temimıl mrıkbu:ı: v"ya mektuplan ve lwnıınf'11 
Ağustos Y-e-n-,·--n_e_ş ...... rı"_y ... a_t ____ .... _ ZI~ ~elen diğer ve~'tkıılmile birlikte (2490) No.lı kanunun t:ıt1 

Boğazı yüzerek j finde hrmrlıy,1caklan kklif mektuphıruu !.hale giinil ,,a .. t l4 de 
22 :'\gı•,.ıo.s ( u•. ı<ıı •ı·ı;i gımu Feneı· ge,.wne nl·U" •!!!Ilı Laka•ı rni Encurnene verrnC>l<'ri Jih:ımrlır. ' 

tHılıc;e ::>t.-ı.rlyorruı.<l• sa.ıt (17) de \·e FEN ve TEKNiK -Y-- ..,..u u 
21 ) O<> ı lan ~en M ıu Fen ve Teknik'in on beşinci sayı- 'I" 

~s~;:Jı;~::1~;~~~~:Ef.~.:~~ ~~iS:~~,.~:!:~:~~~~~::.:~~= .. ;;;.:;:;~::;::'.;:.::~~~;·:; T u rk Maa r it Cemiyeti Resm ı ilan 1 
:~:)d;ı~r (:~~::~~~kte~t~~ Fik~,~~r~~i~:~~ h~;,,~::l~:~,dıle ~:p~~;::~~~ib3rl ile Bebtk ar~•!1nda ilan Bürosu Limited Şirketi Tasf 
sti;ıre, e~cı hava yagmurJu isı> ~aat neşfr sahamıza Mil.liyetin Felsefesi Bütiln aınatörleı·e açık olan bu M d 
C21) cit K.ın•lrn. Sureyyıı Paşa sfr.c- ve Tiirklerdo uhı s:::ıl inam~ isimli bh· mii;;ab;ıkayn he-ıkcc serbc•.,tı;e i::re- emurlug"' un an 
nı:ı<•ınn;ı t'l$f'ı hn\·a ;,ı.çık i~c Sürt'Y- kitap çıkmıştır. Üıüversile Kitabevi biliı. 
p:<s:- lı;;hc;e Sl'!••nı<ı«ıllrifl y<Ap1la1.:ak- ile Ahmet H;.ılit Kitabe\·inde s;;ıtıl-
tır. • maktadır. Tn\'siye ederiz, 

Boğazici Liseleri Müdürlüğünden : 
S•nı biıtunlemc iıntıhnni:ırın::ı. 31 Aguslos Pazartesi giinü, liı;e bilinl\e 

imııhanlarıp;ı 8 Eylul Salı gumı, Ort<ı kısım eleme ımtihaıılarına 10 Eylül 
Per'ıeıııbt ve c·İ~\l!ıluk imtıhıınlanıı;ı da 24 J<~yl(ıl PC'rt-eml.ıe günıi başla
nacaktır. Meli 1.A.•p Teı,'rlrııevYelirı bit ınc; günü a~·;lacaklıı. 

Beyoğlu Yerli As. Şu·beıinden 
A .. gıda ı••mlerı yazılı · yedek subayların acele ,uwm~e miiraeaathwı. 

A lc&i ta'4dırde l\;;lc•arında kanuni nau.'lmele yl\ptlaeağı: 
Tı)p, Tgr.._ Ynhy« ogl\t Adıl Soye>: 
Pıy,..,J, Tı;m. Mehmct <ıglu lfa.,nn Yalım. 
P1yddt Ti!ııı. Muraı oğlu · Cdalett!n 
'ff>p. Tgıı . :HehırıC't Nuri oğlu ~serin Duııdar, 
Pıyi«k• Tgnı. C<lfer, 
ı"tihkilrn '!'ğm. i ltlaıl o&lu AJi Rıdv:ııı ATtoe\"t-r. 
liaı p ;ın.ayı blnb:ışıı:ı R.t.-ım:i Öıtek.in. 
'fbı). Y 'h. :\iımet c..glu Galip. 

T. 1Ş BANKASI 
K. TASARRUJ.l' 

HF.SAPLARl 
2 ikiıiclt~rin 

Keaidesine ayn!nn 
l kramivelcr · 

ı adet ıoôo L ı lık 
1 " 500 

" 

0!106 
49$09 
50102 
50.';SIJ 
49~22 

50806 
333-53 

38236 
(9035) 

Tmıyi7 'n~ft';f: mahk('ttH?'Nllde tasctık edilmiş ot 
Karar Hitlasa!Sıdır bul A8üyc :J iiBc-ii Tic.vet mnhkeme'linbı '9i2 123!l 

c. 41 / 538 1 ! 9421 S8 karar numaralı ~ G; :J. 942 tarl~tııi. il.Um mucit 
1 

Mmi Korunma Kanununa nıuM- t.anbnldıa Yt"IH~hane k:lrş1S1nda Eı-zunım hawo 
lefettm ~uc;lu Beşikt:ış iskeh iııcle fr..aliyet f'dftı 'fiirk Maarif CeRriy~ti .Regni ilan. İHIHİ 
Nuri Nnrınin odun ardıyesinde iıa-ı 
mallık ile meşgul Rat<il oğlu Mu~- LimU.,.r şirki llirun f<"Sih \ P. tasftyeı;.,ine İstauhtıl a .\ '11 

tara Sancakt<ır hakkıııda lstaııbul dul Nf'ıC3.ti Yabm1n tasfiy~ memuru tnym ve iırtilll!lh• 
As. 2 jnt·i c. mrıhl;cme:-iııde cere- 1 w.ril~tıt ve ta,.,.fiye m~..ınunı tara.findıt.u m ünfesih ı;irlo 

yan eden muh,ıkemcsi netice!>indE: 1 melfttınm kema.rtS.-.abık t~"4'in lll6muru nam .,, • .,. }lk 
Su,.lunuıı ıı·ı·u ıo:ıbı't oldu..,unrl<>n • ı. ·· ı · ' -••~4-L .... --~ 

~ - "' 1 olUM("'..t.ğ; \'e ~~l"t mm ıir, memur ve 11Kn.-.'1RHE'•llC"' • Milli Korunma Kımumınuıı 31/'?, 
9 dd-l 'b' · zif~rirule k~lik eskiei ttibi İ<!ra'-i vaztfe edeccldori 5 uncu ~a ""eri muc.:ı '.'.ıce :vu:ını ., J 

beş lira ;.ıgır para cenı:-.ı odenıc:..•ne I ':fe8ib ~kt-t alıu-akllbmnın 11iriit'tteki bnkoku nu bir ~ 
H~ (7) gtln miiddt·tle dükkiıııu.•n da bilmiirat'A4t i~ etrrM>lf-ri ü3n olunw ·. 

kap::ıtılm. sına ve hiikıım lrntil.,:ıti-1 ~--•••••••••••••••••••••.., 
ğinde ikrl'ti suı;lu~a ::ıit olınak ıız"- 1 ------------------------
re karın· hüliıs.ısının Yeni s~.~.h 
gazetesinde ı\e~re<lUmesi•ıe 2li4/911 
tarihinde karar verildi, (9024) 

* K~rar Hülasasıdır 
c. 942/218 1 

Milli Konınınn l<anumına muhn
leietten :ıu~lu Çeuberlitaş T;.ını kp.ı-ı 
ıı:an sokak 20 nuınarad.ı köınürdılü1c 

t.icaretile m().;;gul Tevfık oglu Mc:h-ı 
met hakkmria 1shınbul Asliye 2 in· 
cı Ceza m .. hkemesindc <:()reyan c<.l<'n 

1 

muhakcml'ı;i neliccsinde s\IC;lıınu 11 

fiili sabit olduğuıırlan Milli Kllnııt
ma Kanununun 31/2, 59/3 Ck. 'i6 

~IJıoe C. lllöddel umU1111.i liji 
Esaa: 79, K-.rar: 49, ilam: 61 

Hüküm DÜIÔ888I 
Mı !IJ Korunma K<ınununa mnlı::ıllC hareket etmekten 

Na<iır nglu İbrahim Fl'gun ''<' o:;lu 926Doğunılu Nadiı· Ergun h;ı 

pılan dur~ma ı;onuııda; mazııunlard.:ın İbrahim Ergunıın nııı 

ğıc'lını ı:.hı ş fiyııtlu :-..ttı~a nrzettigi 'c oğlu Nadir Ergunun el. 
f,,hiş fı,vaU:ı iki :<<ılısa sa1tıgı ::;abit olduğundan 4180 S:ı.. K •. 111 

59/3 ~ 63 \'P T.C.K. 55 'e 76 tı mc.ıkl.Ieri geregince J)(.>tict!'f.cn Ib 
nı.ın 5 Jırn oğlu N:ıdir Eı-gunun 6 ı;rn 60 Krş. agır para ct.'1-.:ıt~l il 
yctle-ıırıe 'e jki halta müddetle dülckiı.nm kapatıl.mık bu rnlı0 
1•<'areı yaJlflrnkt; 11 mcnilcrine ve hüküm hülas;::sının g;ııt'te 

berabe·· atik.kimın gö:te ı;arp<ıcuk bir yerine tal ,kinc 20/f;/!J§-1 
karar Vt•rılmiş ve işbu kararın kı:!.hleı;miş olduğu ilan oluııuı·. 

maddeleri mucibince 75 lira .wr ======-======================::;:::============:::::~ 
paı-u ceıaq öd~mcsırıe \c 21 güı IJ'•••ı:mammı••••••••••mm!ll!alllr.••"'I 
nıüddetle.d~ dukk<inı1ın ]rnp~uı-ı TÜRKiYE CÜMHURIVETI 
nıasına ve htlkurn k.ı1ileş1~gin<JC' 

ücreti suı·luya alt olmak üzeı·e k. - z ı• R A A T B A N K .f~ 
rar hülaıı.,~ının 'ı eni Sab<ıh ga,t>ıc- f""'l. 
sinde n~redılme~iııe 1/10/941 t;)-

. rihnide knrar wrılcll. (9ô:!l) I 
4 * H ,. ... _ 

Musevi Lisesi 
Kayıt 'e kabul ınuHinelelerine 

başla~ıştır. 31/8/942 tarihine 
kadı.ır Pazaric.ı;ı ve Perşembe 
günleri ondan sonra her gun 
müracaat edilebıJL-. 

BUtünleme lmtihanl•rına 

31/8 de B•~tanacaktır 
Eilbas.<;n kuı;lık sınıfların üc

retleri oldukça tenzil edildiğin
den mtiracaailnrın çogaJ.,ç,. ı 

memul oldugu \'e sınıflara k<ı· 

bul oluı~.ai:ıtk talebe miktarı tah
!!it edildıtn için miiraccatl~rın 

bir an evvel yapuması tavsiye 
olunur. 

Y.~- ... ·~, tarihi: 1888 - s.,nnayesi: 100.000.(J(ftJ ' ·· 
Şube ve Ajaıu.t adf'di: 205 

Zirai ve icari her türlü banka muamc ( ıeri 
Para biriktirenlere 2&800 lira ikramiye vedY 

Zir:ıat Bankasında kumba..'"B.lı •e kumbara!lız tas::ırruf :ııe 
en az !\O lirı.sı buh.manlnr:;? senede 4 defa çekilecek kur'a ,ıe 
plana göre ikı·ami,.e dağıtılocaktır. 

4 adN 1.olO LIN.tık 4.0CI LW. 1 ~00 aGed 

4• - • &oeo. lm • 
80 L ........ 

a • 
IO • 

D~ye söylcnm1Eti. Kadagalı 
Molla, yiiz llkkaya yakın kalıp
lı bır ::ıdnındı. Yirmi yedi, yır
ın: so!·iz vash rında idi. Çok us
ta hir pchliv n olduğundan her 
kes ondan kol"!;:ardı. Şahirı.z.:.-ı.de 
g'bi bir pehlivan ona güreş uy
dur:ımamıştı. Halbuki, Şahin
zad~ Yöriik Aliye güreş uydur
mu?tu. h.aııbur Osmana gelin
ce bu pehliv n uzun boylu ve 
bir:ız sırtı l;lkık gibi ol<luğun
dan l::anbur dıye lakap takmış
lardı. Halbuki kanburluğu filan 
yoktu. ı..,akat Kanbur Osman, 
belanın b lı1sı bir l!damdı. Şim
f;ek gibi güre. çi idi. Usta, çe-. 
vik, ele avuca sı~maz bir adam
dı. Kanbuı un, Kadırgalı ile iki 
t;"ı e.,i var..:iı. Biri i Kırkpınar
<:. b ra.ber içli. Diğeri Kavala.
f '1. olmustu. Taraftarların mi\. 
nazan ve müd .. ıcbc iylc be· 

gi.ireşeceğim.. ,. 
Çingene. çalımane id.L Dur

madan. söylenirdi. Cazgır, fe
nn halde kızdı. Şiddetle mulrnr 
lbelcdc bulundu: 

2 " 250 
11 " 100 
10 ,, " 

M USEVi LiSESi MODORLÜGÜ 4 • - • 1.000 • 11'° • 
40 » 1GO a 4.aGO a 

40 
60 

(.\a k ... ;.ı '\.''lı·\ ı 
Sahibi: A, Cemaleddin Saı-.ıcoglU 

Neşri:.; at Miıcfllrli : M. Ssmi KaPayel 
Bıısıld,ğı yer. (H. Bel'1r Gi.ir .. oylar ve 

"· · Cem;;ıled~ ., "a acor IJ M. Ul 19 

DiKKAT: Hertıplnrmdaki µ;ı rılnr bir senfl İ(iııcle 50 Jır 
düşmiycıılere ikrruntyc çıktığı ~ıı'{ lı tle % 20 f "hı iyle •C'f 

Kur'alar lll!Gede d·· .. ı cleh 11Mart,11 üazir1.ı,n, 
ım Ye ll Biriacikana•ı 1.arılılPri:ıde !;CkUcccI!ti"· 


