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Milli Sel 
luni~ dün muharip gruplarla olan münasebatımıza ve · lnönD dün Mecliste 

~endir.en siyasi hidiselere dair izahatta bulunduktan me,gul oldular 
S0Dfa ~ara 4.(Ya:>i Sabah Mu· 

~ ~-ıları ve Yeni Hükiimetin beyannamesini okudu L iiFr:fı~}.jh~'::i~ 
~kiE'. r-Mısır veArap-:ı ~~:c;~~Beyanname ı·tıı·fakla tasvip edı'ldt' 1 ~!~:.~~~··ı:.:;~rıe~~~~ 
;~~ ga~~ı: m em 1eket1er1 ~nmn .niL'ŞO ~·.~ 8 Başvekil programım 
nnı tak.ip et- " 

1 
~:::~:ınde~:ıı.ill- Ankara, 4 (A.A.) - C.H P. tan, yakından ilgilendiren siya- bU gün de mecliste 

~k hem bir uzerınde olmasında ~l~ Meclis Grupu umumi heyeti bu· si hadiselere dair kısa izahatta k .:~Ie:ıce, hem lin bıı kadn ~~ ~ :•4 811942" saa.t 15 de r('İS bulunduktan ::;onra teşkil elmiş OkUyaca 
b~r mtifade tcş. • .7iUlüyorsa ı~e~- ve~ Trabzo~-~ebusu HHsan olduğu hiikfımetin beyannam~ Anknıa, 4 (Yeni Sabah 
kıl <.'der, Çtinkü M 1 HVER disi hiçbır mil- Sak~ nın. re1shgınde tx>plandı: sini okumuştur. .... Muhabirinden} - Başveki! 
~i propa- Jetin topı ağı Celsenm açılmasım ve geçen Bu mevzu \)zerine si.)z ahın 13 Sükrü Saracoğhı bug;Un Parti 
g'andalan ile ül- p 1.,. g·· .. 1 n- toplnnüya rut zablt hil1asasımıı G-rubu tarafından ittifakla 
f t •• ozu o ma- k "t--·'·' . ki' ıhati'bin takdir yollu beyanatını 

Pevda ede- ro d dıöıru . nı t o unmasmı mu ıı:a.r.lp s•ıre J ve alkışlarla tasvip edilmiş O· 
~onların te"- pagan ası ti"gı~· ,'bışg,~ te - aJln~ar arasında kürsüye gelen m\itea'kıp hUkUJ\ıetin beyanna- lan yeni kabinesinin bc'-•anna 
r..ı11· · " )a ancı op B ek'l c:.o··k .. s ·1 m.a.c.-{ rn· tef1'-..... tasvı·p cdı'lerek " .,ını onlar r r 1 I· t ]· t aşv J .,.,u rıı araco~ a, ev- ...... LK<w• mesini Biiyu"k Millet Meclısi· 
Rak - a \ arı "r ,p • el~ h · 1 1 1 t 1815 d t l · Prorı:ı<-n~ • --, mı· h ~ . b v ı.. mu aııp grup ar a. o an eaa: , e op antıya son nı·n yaMnkı' (bugu"nkU) top-
da ,. t>•uı- M'h ı ye a,,n u- mil -~~··· b' . k ı . . lllilct'Ob ına ı verin m<iksat ıı . lt d ~ nasc.~ınıza ve ızı u1.a - verı mıştu. lantısmda olm~·acak ve itimat k:l'r... • MıS'ı 1 o gayc~-ı ın ugunu ,.e ,, 
k -!iı ınu:ıfiyet . rı ~r. >iitiln Ampları hıır- sodc.-ce ha. m reyi istiyeceklir. 
lk~·~~~ ınc ıniz ~-r'.? ı.~t"tı~tıtrnıah.i:an iban t maddelerin mil- iki n c i Hind 1 tan 

ithalatta:ucuztuk:VB;g~şli 

Prim nisbeti y..,._..·· 

otuz ·beşe ·'i-nd 
Bu hararl lJ tenzilatlı prim tat 
bıı günden i tibaren başlamış ola 

Ankara, 4 (A.A.) - Ticaret [C 
)!cl<a!etlııden tebliğ cdilmb~r: 1 ,-------t 

25 ~layısta gazetelerde ncş- R LJ SYA' 
rcdilmlş olan tebli°' ile bir kı-
sım seııbest dövizlerle yapılan 
mübadelelere tatıbik ulunan Al k 
primler ılga edilirken mevcut man uvv 
primli dövfaler tasfiye olununca 
itlıaıatmıız üzerindeki döviz Voro~·ılOV 
primi yiikünün de ka1dırw.ıcağı y 
fbcyan edilmiştir. 
T~fiyc va.ziyet~ ~etld~ e~ile- zaptotf 

rek ıthal prinılerının şımd ·ıien 11 
(Sonu .. a.. 3 Sii. 3 de) 

~i ır. ıa' ug~'l<ı M ısrrlılm"ln ·tıe Aı·ap letler arasında 
.-...o

Seri ordu teşe 

Dün Kuba 

"ı r tnraftau t-Jı mıınacakl.arııu bi .. l·•ı· hakkaniyet da- o G y 1 M 
~mn~ısı~~~:~ ~:mk~1~1~:~:::~~lclavı~;)~:5:,~; ~ı;:ind~tc\~~~~; cephe meseıesı u·u·K MET ı 
şuapç~elk~larak bı~~r da Ü{lc1· Misal.-ı::ı ilan etsin, ymm 

buı.~tiuyo;~rıttn ~aıı~ı, '1~~~u~~1~:~a1i~1\;ı,~~ :~h~~~~.ı b~~~r~ Müttefik matbuatmda Gandi m:..ıhtelif eyaletler 11 

1
. k rine ula 

t7~r!r g~~:~i ~~~~~,;;~~alirt·f:~ .. 'kğ~· ~~~~l yı1mu- geniş mCm~a._ş_a_başladı dBe ateztıki{'k~seflyearheatgi ôy.raeptt mu' 'sku·· ı aAtını on ıyece Rumbeanlusun~Juaoryitoe tı•r ii2.lerın l\1 ı- k ıh1•c-t, Y t{'fllltcıı Mı~ırlrhm Diğer tar::ıf-
nıyet:akkındııkı 1! i<ırrnal: ı•c Jı irriyctl-criı t.ın yuknrki neş Ccrdell Hull 
ı;u, f <"Mn" dair ıa ı ~ 1urmt11;, içiı• gdiyorsrı riy:ıbndan ya-
~iun~~~~~. bu. ~ı~:la g~ riıı1ıe;_ Ve 1.-urlor~ rıım sant sonra, --o>--- -· . Memurlara ' eılerine parasız ayakkabı kazakları ar 

Yal · n· · ıS<ı huıın gelıırıı,- talyan ındyo- Bu mesele hakkmda bir Gandmin her emrrne ~a d "dd ı · 1 
~~e nıı. auc;;: Y~kt::::ı·fortnayuıı-:, ıifik'ui ~~li 1t\a:ıi;~~ şey söylemek istemedi yttsız itaat olunacak • Ve kum&f verİfmesİ dÜşÜnÜ)mekte ir ŞI et I mu lS 
sanı Eıtlı biı in- Mak&ıt Mt~1rlılıırı Jwtbt tc gcçi)or: Snn-Fta.nsisko, 4 (A.A.) - Bombay, 4 (A.A.) - Gandi Ankara, 4 (Yeni Sabah Mu- Öğrenoığime gorc bu tedbır· Cereyan ed 
dı:ıvr uyanık fakat kentli. ldılaitUlc m/ "Jki 1Jihver San - Fransic;ko Chronicfo ga- diin, Hint kongresi idari komi· habirinden} - Aldığımız nıa- ler 1!1eynnmda b?1emu.rflarn vke [A.A. tll 
k 1 :ı nmıva .s~v harbP. bııl.a.ş!mnak ve mı1arm deYleti l..fısıra zctesi, ikinei cephe hakkındaki t~ımn İngilizlerin Hindistan- Iümata göre hükumet vatandaş eşlcnnc ı~sız ı~cr gı t aya ·• hıilô.sa edil 
lerıe ·A İngılız. ~.şı!. 0 f l{ıkct ortirmcli tiı pek ohcnmıiyct· bir yazısında diyor ki: dan ~ckilmelerini talep eden }arın ja§e işleri üzerinde geniş kabı ve birer kostürnluk kumaş Alman tebliği şud 
lılıır ~l·ı ılta- " 1~ 1ı 'ı-u tatlı di11Ni1ı 1 ik~ li bir taalllıütte "Bu son hafta içinde, ikinci karar suretini halkın nasıl knr- mikyasta tedbirler almnkln de- verilmesi de vardır ve bıı te<l· ".Azak dı:nizinin ı=ı 
dövU .)ut Ya.na L'' eh 'budıır bulundu. Bn ta- cephe meselesi i~ alakalı ola- şıla<lıf,'lnı nnlama.k üzere Hin- \am ettiği şu sırada mevcut giı- bir h~:nen ~emcnB tah.lkktbık ~- man tümenleri kıs 
B,r ş~ Yor. Jar. rıhhüt şinıdiye ı·ak hıwa değişmişe b~n~iyor. distan eyaletlcrınclc dolrışıp yim miı.şkülatını önliyecek ted- mek uz.eredır. un?an aş a mücadele eden p,oı 
ı- 1 tıkalı HÜSEVlf'' I kadar biı 1tliıs- Londra gazeteleri, bir ikınci donen muhtelif :ıjan.ları kabul birler ü2erinde de ehemmiyetla yeni bir baema fabrı~as~ kuı"Ul- ıannın mukavemetin 
lt7.Jcr ~1 M lngi. _ 1 CAH D YALÇIN luman mılletc- (Sonu Sa. 3 su. 6 da) (Sonu Sa.. 3 Sö. G da) duımnlrtadır. mnm da me\·zuu ba.~ıs?ır. ı dır. Seri ordu tcşkill 
hıra d 'SlrJı. ''erilen büUin -- .. ~ Gtiü.ı ].Jcuuu '!1 lan eür tJr;ırane b 
ğunu ~ ~f na niyetlel'ı ld tanhhütlt>ı ın en • Hulnımet ıase:: ı lermd tama k t et' . d b' k 
d n h b ~a. ~ bumı\ı ~- t(.;Ir.misetıisidiı. Vakıa İngil- Belediye iktisat Müdürüne soruyoruz: 2 men se>~o~~r ~:~l3l~~,!~a~t!rı e n ıc(~ ~ ~ 
biı- nı~~ ,aı bılıı-, 0 da başk~ 1~1 e Mısır \ c digcr Arap ve İs· 
eder mı'' e._ -. hıc onu 'ıf 'L am ınemll•ketlerinc buna ben- -- • - ·- • 

atı rı b;JUnku h l''Jltc muıf~- zer.~n.athda bıılunmu<?tu ve - e~r devı·r meseıesı· uu .. ·zu··nden - Bu ı·mha harbı· nun llUı.k r Alman radyo. U· yenı en de. bulu~<.lu. Fak t bun- ı ~ 
Şeyl 21 nı &~ı kendı övlıyf•r.f>ği ~a~ın hep. ı lngıltcrenin sıkı~- - -..----------- -
lının ag?/ nyyeı bir Aınerıka- 1~?1· zorda .kaJdı~11 sıradd' veril· 
daha koı:a VCTerek Mı ırlıları ~ş ve krız geeınce boz ılmu~ Ak ht l • l • 
temin etmy ~andırmak Yılı.ınu ':. unu~ulmuş \'antlar ve taah~ saması mu eme lŞ erı 
<lem yi • ektır. l~c bu nıuk:.ıd 1 ;ıutıerdır. BugUn Almanya ve 
su~ hih!'-1 rak. Alm •0 ıady0: 

1 

ta)yanın ~1ısıra karşı kendilik-
"lnzi]' rı verıyor: 1 nnden gnif}tikle-ri bu ta3hhüt- •• t k b • •• h d ? 

ıının s:lcr,. Mihver kuwetıe- l('r büsbütün ba~ka r:ıartlar al- gos erme ır guna mı ır 
lenı .. ini ~~ ıstıka!ll.ctına~ ıler- tında v~ ne siy~~i, ne askeri bir . • 
1 Üt:l.111 kö ije:rn~k l\Ul tedı icen ~ec:buı ıyet t~ın altında olma- ""'-
ılasyon}ar ın l rı, demiryolu is- tan rapıl.dıgı cihetle 1.r.giliz r \ 
tıar ı •nı v u benueıın· aa~hutıeııne benzemez. :Min- Kı m-ti değerı· ehlı·yet ve ı•kt•d illet- fedaka aJ ~rı Yıkacaklardır." 1

' v~ı:ın. maksat ve gayesi Nil va- y ""' ' Jı I arı, m '"" • 
lt'yi 1~" flPnra, kendi ı me~e- ~ısını aıtm1ş yıllık İngiliz ka· rane hizmeti her zaman takdir edenlerdeniz. Mutlak 

"l\o .~ b,ı.şJıy-0r: usundan kurta:rmok ,.e biitUn • • d .. d · ı d • f • d• 
c>.atı Yı~7ler \'e dl'miryolu lt'Hi- A1-npları ~ürriycte kavu5tur- ılıma Jmız, SOZe eğı , aıma İde Ve e•ere ır 
kalü.t..ı f~ ıı-sa _memt<'ket mUna- ma'ktı~. M~vcrin. istediği şey \...__________ __ _ ___________ ./ 
leri Yıkl~e ug:ra.r. H.,.le su bent- ~t·ap. aleTnı ıle Mıhver arasında 
lllah\ 1 

1 ren Mısır bUsbütü sıya.<ıı ve iktısadi mUna!Jebatın 
:ıraul o ur. İn!!ilızlcr bu h k~ avdetidir." 

tın f('Ca ti a ı- lııooiJ' 1 . 1 dık1er; 1 n erini ~k iyi hil- . ...,: ız erın .. fo;ırhlarn veı. 
faaueri ıa!dc sırf kendi men- dı~lerı . va.atlara iıııınılmımalı. 
le i "' hugrundı.ı koco bı'ı 1 Mıhverınlul~re itimat eı:Wmeh. •un ,. . " nu • ç · k" 1 ·ı:_ Mı 11 lıl • gıtmelcrı Mısıra \'C ~ u~ ·.u ııgıu.r.ler başl:ı.rı sıkıldı· 
l'z olrn ura, dnha dobusu İngi {,'1 ıçııı vaatln.r<la bulunmllŞ!ar. 
lı i'an heı milJete ,.e bil: 1 .Ar~ba. ~Ii)werin bası ınkıntıda 
n 11 rl\1,4ıra ne ka laı dili dcgıJ mıdıı ? Mihverin ma.ks.ıt 
~b tıdklulııarının en' bariz b'T i Vı.: gayesi Mısırı ve bUttm A
za14rm ır. İngiliz} riıı açt; ~~ r:-ıpları hüıTiyot.e kavu.']lUl'llHlk· 
her gürı b;ttıkça, imparatorluk tan ibaret olduğuna Mısıdılaı ın 
c:e ıcy~ 1 

1~ Pa~a daha çökttik- 1 ~~ Arap~ııı .iııana<'.a.kls'"tr.a biz 
dr..na z erı de o nir,bcttc mc _ ı.~· a~ bıle ıhtimnl vermeyiz. 
v mı çıkıyor. Dünyayı t/ Çunku Mısırlılar da ve biitliıı 
tnak ekte~, milletleri k~ ~: .;\raplar dn üçler misakını bi· 
ten ~~: ttll l<'ri hnra.p Et·nı:~- lil rler, Avrupadaki yeni ni'lnmın 
iba. k .ınnuycn ve kend' . l lem Awuı>ayı, hcım Afrikayı 
gaı.e: hır nııUet tanımı ·a~'1cl~~ ~ca'k!n:ınak ~ı e t.a&>rlnndı· 
da .eıun bol evizmi Y~'l •m gıru bılırkr. Eğer Mihver, ger
!J... ı..~k~ze aldırnıo.~ı 1n,,.:ıf~ı · yı ç~kten M:u:.ırlıları kmtarnıak ve 111 t\I 1 \ ~ .., • .,., erın h ·· · · 
ıun bı . e. cir .~iı~: knr.ıJrterlerl- _nrrJy~tlenne kn~~rma.k i-
~"'nlra 1 ~'ıuru uc•!il miuır·, çın gelıyorsa, pel5filll gelsınler 

Sayın müdür, 
Dünkü yazımızdan sonra bu

gün de, pazartesi günü "Haber" 
arkadaşınw..da çıkan beyanatı
nız üzerinde durmak mecbu1 iye
tinde bulunduğumuzu bildir
mekle mtiteessiriz. Gerçi bu be
yanat, dünkü tetkik \'C t:ıhkık· 
lerinıizden sonra, evvelce ver-

Wandell Wilki 
Bütün Cümhuriyetçi 
demokratları harp 

siyasetinde bir 
anlaşmıya çağırdı 

dlğimiz clıenırn.i) et ve değerin
den bir hayli kaybetmiş bulu
nuyor. Fakat biz, buna rağmen, 
bazı noktalan aydınlatmak ve 
sala.hiyetiniz olmadığı halde ga· 
zeıte sütunlQ.nna nasılsa geçi· 
rebıldiğiniz hakikati gb·Jlyen ve 
ört.en sözler müvacehesindt> 
ısnıı- etmek istiyoruz. 

"Snliıbiyetiniz olmadığı hal
de ... " diyonrı. Çünkü böyle bir 
beyanatın ancak vali tal'a.fından 
yapılabileceğini öğl'enmi§ bulu
nuyoruz. Vazife ve .salfıhiyct 
çerçevelerini bir anda aşmakta 
ıt.ereddüt etmeden, halk gözün· 
de, bir gawtenin manevi §ah
siyctini rencide ctmeğe kalkış· 
mamz, ne ile ve nasıl izah olu
nabilir? 

"Ha.ter" refikimJzde §Öyle 
lbuyurmuctıınuz: 

"- .... İaşe müdürlüğünün 
ban evrnkı teslim etmek iste
mediği yalandır. Biz evrakı peı·
şcmbe gUnü tamaruiyle teslim 
aldık. Teel:im edilmemiş evrak 
yoktur ve sabık iaşe mUdilril 

•J;f'ümtaş Rek'le teslim ve tesel· 
lüm muamele>inin ikmal editdi· 
f;;rine d.-ıir teskere teati etmia bn· 
Junuy<>rw: ! " 

P~ki amma, sayın müdür, bil: 
sizden bu keyfiyeti cumartesi 
günü sorduk. Bir cevap vennek 
lfrtfunda bulunmadınız? Mese· 
leyi Bay Nooati Çiller' e ha vale 
buyurdmıuz, bize bu hususta i· 
zahat vermfyeceğinizi söyledi· 
n iz. Madem ki söz söylerriiye, 
izlihat vermiye salahiyettar de
ğildiniz, nasıl oluyor dıı, pazar
tesi g1lırl1, başka. -bir guzetcye 

(Sonu Sa. 8 Sii. 3 de) 

Mevsimin en güzel röportajı : 32 
~~ 

Bir •memldretin diıtıağı Jıiil:miiııd ... sayı7aıı 1·c bin bi 
itina. ile h-ııntUl'!L mcıU"llı'l/Ct ulJidelCT'itıtn birJ;a.ç ., U1 
çekt-On insaf sı.zoa yıkıldığına, saki"leritıin 11erc scril<l 

1ıit o1dtı1c! BtıJ bin ytllık bir ııırdeniyrt 7. u·nw1~ t 

L.---- --
Yazan: Emekli General Kemal K 

B u ~a -bin debşe.:ine hir. öl-
çu {iızenler. topyelnm,, Yen 1-olacağı kararını \•crmişlerJi. 

Topyekun harp, hnsmın bütün --------1 
varlığını iı:;tibdıı.f eder; paıola- kabı·ne 
sı: "Yn hep,. ya hiç,. dir! 

Harp meydanlarından, eni 
metoflara. ynraşan. ateş silin-
dirleri geçiriliyor. Hedef, yalnız Hükumetin M 

_ muhnrlpler dE'.ğil, millctlcrı'l t ·k· . 
can ve mnh. bir manzurnenin eşrı ı mesa ı 
belki de i~tiklul ve istjkbalidir. umumi i t i nıa 
diyenlere 111stlanıyor ! Yirmirıci ~ 
asır medeniyetinm. bcşr•ri bu 
vartaya süriikliyebileceğini ka- ' Yeni Bas 
bul etmek, ne ahzcndir! .. 

Harp mantıkı, harp h::.yatını 
y~atruı her varlıh'l söndürebi
lir. Bu harpte, bir memlelretiıı 
dimağı hükmünde sayılan \'~ 
bin bir emek ve itina ile kuru
lnn medeniyet ftbidelerinin bir
kaç saatte ve gerçekten in· 
safsızca yıkıldığına, sakinleri
nin yere senldiklerine şnhil ol
duk! Bu, bin yıllık bir medeni· 
yet kurmak usutudür! 

(Smı.u Sa. ~ SU. 1 da) 

Yakmda kabin 
tesbit ede 

Londrıı, 4 (A.A. 
ran Başvekili Kn 
yakında kabine az 
edecektir. 

Röyterln 'l'ah ra 
muahede mucibine 
r.in MüttofThlcr taı 
viyesi hususunda 
bincsinin Müttefık 
mesai eckccğinc es 
te it;imat edildiğini 

~ oın11yt Mı.c:p~ılann hıc;" alakalar; ve. k~t'f:-'l.rsınln.r. Mısırlıların 
1{l~~ıı bır harpte kend•l rini g: 1;1('?"ınız, kuı tnnnayınız de
l<'rıne reye kurb n ümi,ecek- dık.erı yoktur. lfaıi:ıc d~ karıı::
'tnti!ın d c vn.tnnlı!rını tulmlıc mıyorıa:·· Bu nc..<rriyatı y.ırı.ınak
hakk al e ctmiyece'klerine mu- t~. ııe mu.mı' ar? M&na vrır, cün· ' 

Ya~·t nazari~ l bakılmalıdır" ku mak• a_ Mlı:ırlıla.n harbe, fa
inlter ı .Mı ırlılar nyukla.m 1~ 1 kat keneli lehlerinde bır kırbc 1 
!nanı e ıı: hn1 p etsinler \ ~ Al: 1 bul.~c:..tırnuık ve onların başına 1 
lın.zu.~ istila yolunu ellq 'yl,. fcluı~c~ .,.et.1 mcktir. Büti'uı bu j 

Lonclraı, 4 (A.A.) - Rt-utc:r 
ajansının Nevyorktan bildirdi
ğine göre M .. Wendell WHki bii· 
tün etimhurlyctçi demokratlaıı 
lıa11) siyasetini beııimsemege 
ve asığıdaki birlik prensipleri 
mecıc>leln'indc anlaşmağa davet 
cylcnıiştiı : 

Şöyle ki: 
1 - Totaliteıliğin Ye teea,·i.i· 

ziin son izlcıi dünya yüzünden 
silininceye kadar Amerika di
~cı· memleketlerle birlikte mü
cadeleye devam edecektir .. 

-=SÜNGER AVCILARI • 
-

dir. 
Tnhrnna 

Tahran, 4 (A 
beli siyasi bir ~nlı 
vamiissaltana lra 

(Sonu Sa 

~ln.r! İ~e butün b tatlı d.ll ~ın !ı'knıeti hudur. 

HAYDAR AKTAYıN 
11

CENAiiS'i' 
2 - Gidilecek yolun uzuıılu- 1 

~"U ve tam z:ı.f erdcn önce bu 
yolda karşılanılacak ,güçlüklerin 1 
hiç bir ehemmiyeti yoktur. tTz. 1 

S 
• la,ş.mtı yapılmadan mücadeleye 

abık M k . • devam edilmelidir. 

h • OS OVa sefırımiz d .. k 3 - Harpten som·a, takibi 
azın ın • 1 ' un ç o -:ıazını gelen beynelmilel siyasi 

er2 un e e b<!di ist. i8tirliginin planı ve biı· rıııll 
ha ft" h t .. · . ıra• lcr arası düzeni kurulm:ı.hdır k 
l ! a e ' edddi miifrit milliyetpcrverliğ~ bir 

'>V • b 'Pc 1 · 
y'uı c !nıız l Bi.'yl'kai rfo.n alın •. k ~iıkecı I ~onkve~iline'bilsiıı.kiJ?unun btabalr 
hu .ı b 1 el ın vnı ur i ıcd ın(· "C't' 1 • • J ..:ru u ıc: gere yorsa eyne • 1 r ',\J>ur a (8o~u Sa ı~ı ~· ~4ır. nıilel lrm'\·etıcr :qı.U~re;ten kul- , 

• ~ t u. <lul Ası.nılnıalıdır. • 

" Paraketa ,, nın da düşmanı : Mahut köpek ballöı 
l--------------------Denize paraketa atıldığım görOr görmez dikkat' ·'kesilerek ' bekler, · 

' \ 

iğnelere balıkiar takıldıktan sonra harekete geçer ve tıazrra · konar 

S iin• c-rokr, dıs tarafı is
ten sim:::ıyaıı kes'!mis bir 

' "'n t • ıi ~· ıı arıya dol 
u ı.a. ı liııllet fü.{\ımcte ateş ya
J\ ·lr..ı kt ı, Cc.vııt "'::ıkır: 

'- ı Ta ıl, dıyor, Jşbhııı ye .. 
1111lc mi? .. " ı 

C' Iıyonım: 
"- Islah ta ne J·,.lirn ·? Ac 

· YAZAN ---111111ıııı.. r;cl SADULLAH . 

1 ., '" S 3 S\i. 1 ed) 

EBU Ali 
Yaza 

M. Zeki K 

Bir ka.ç g .. 

"YENi SA 



• Uccarlar ar 
On ihtisas -ko 

&e çil d t 

nda 
esi 

Dün .şehrimizin tanınmı::J t ı · 
cirlcrinin iştiriı.kiyle Ticaret O
dasında f evkal8.de hır ı tima ya 
pılmıştır. Toplnntıda muhtelif 

da addeleri '-c ?.ru.1%ri ya 
tacirleri al 100a n ·o-
mitesi il i tir. 

Cuma .günü yeni s~ılen tO· 

itenin hıtira.kıyle u neti bir 
plruıtı ~ ptl cak t :ra

n tüccarlar aı 
r secileoektir. 
----'>nıc:---

Fakir ve hast ta 
yapılan yardun 

On 
c 

eye 

en.iza!tı inşaatı baltalanama
' denizlerdeki emniyetsizlik 

lıavası düzeltilememiştir. İyi an 
la§ılıyor, bir darüssınaada.ki me 
sai intizamını kökünden boz-

içiu, bir .lıa;şka usule m .. rn-

MOsaadesiz Burgaza 
g~derken yakalandı 

at satış e i 
1 

ra-1 

• r e • en ı 

eu:.t etmalr gerektir: iyen el-
kri kırma:k: 

Binlik knnleler, müsınt gece
lerde, ~ -er i hedeflere ,,öneli
yor yiizb"nl rce bomb ile 'bu
ralannı okJ uyorlar. Fakat, ha· 
yat. yine o hayat! Taarruz, hızı 

Bir koordiruısyo.n kanın ile 
Bu garistana. sefer yapacak mo
tör rin Mıntaka Lmuı.n Reiali· 
ğin en müsaade alması · cap e
detkEm.1 dün aykal ve İl/güu.r 
m törlcn .sa.hıplerine .miihm} 
miktarda muhtelıf cins ihracat 
maddesi yükliyerek Bur:-gar.a 
m tev h n hareketi nda 
Mmtaka Liman Reisliği ta.rafın 
dan yak nara.k .Millt Korun
ma Mabkemeslıı.e veril..ıni§lor· 
dir. 

yeri r en hri ize 
e kaç rılı.:7 orrııuş I 

Tatil devresinde Tıp 
Tal be yurtları niçin 

kapanıyor ? 
S!lıhat ve timııi Muave

net Vek· tinin Le~:li t b~ 
yurdu du.hili t ima tıı si· 
ne n:ızar an ikmale kalnıı§ tıb 
tal be in t s i 1". 

fında oldUc~ gibi tadil ayla
rı lada yurtlarında 
kalmaları icabcderken ye ı. 
\'erilen bir ka.rarla bu kabH 
taleben.in memleket! rine gıt
mcleri tebliğ edilmiştir. 

nı gün biraz -daha :arltırı-
- ıyoı:, sılindir, cephe derinlikleıi

Oğru yUrliyor, yiirü.yor ! 
Douhet, zafer yolunun gök-

1 en geçtiğine inandırmak is
te en, b :ti, bı zünkU ölçünün 
l!e yett"- · i nmı tır. Olay
hr, .. heler uyandırıyorlar: 

.&.v.alarda, tam mf na iyle, ha
lIIliyet temini, bu n y ın da 

d · "ril · le, ta .:anan 
plan! rın erç kleştirilm s.ı ka 
ıl 'r, -diyenlere hak v rmok ıa
m geL:Yor. 

ok 
Ogretmenlerinin mes! en 

; ~· i r 
1 tanbul öğretmenler ·n 932 

ders yılından bclediy nın borcu 

Son b · r haf ta içinde şehrimi
ze bo .ın.iklı .hariçten karne 
gönderildiği teswt edilmiştir.. 
J31.ı ·arııelcrln ububat sa 
seı b Jt bırn1nlnn 'Vilayetlerden 
gönderildiği anlaşılmıgtır. Di
ğer vilayetlere: tclısis edılen kar 
ııclerin gri olmnsı bu karnelerjn 
kolaylıkln. t b ine yaı:dını ıet
ınektedır . 

Alakad rlar ron bir hafta i-1 
Çİ:nde 18 :ıı·n ekmek .knrsılığı o-
lan 36 bin karnenin §clırımizdef 
kı.ıllaruldığ:ını teSbit etmiş bu-
lun akt rlar. 

J3unun önüne geçmek ve eh
rim.iZJe ltb:ums.uz-yere fazlıı ek
mek hnrca.nmasına mani olmak 
için lizmı gelen te.'lebbü I re 
rjsilm;. tir. 

lialbuJd "ltınale kalmış iz 
talebenın her türltl ders vası
ta w• araç rın ~ uzak b ' 
mu ıte goı d ri!mr-k ID( cbuı 1-

y ti bu tal b in ist 
haleldar ede ek bir 
ta.hadfüıstine bep 
mı ? Me kflr l r rın r 
eV\el t:ı.di ine imk n nranm 

Devler musara sını hazırla
mak -ve b s m k, k J :ı.k!:ı rı 
z :!lgin meml 1 etler içm de, bırl 
z:.ı:man, -em zun bir zanum ""Ille 

olan me en bedellerinin geçen • 
y:ın roa oıdu:u gibi bu yıı dl Kart.alil"' ki. ha e ill mahiyeti .anla-
~~~ l esme dr>vnm l:mekte- şılı ı ve uçlu/ar dii kü 

rı hu. usu, aı: c darlann 
zarı dıkkatlırn aızolunur. 

"dir. Üç lfüylik kurucu me
aisi, dilekleri olduramamıştır. 

1 enı ve ihiiyacları karşılayıcı 

"" ha , işini 

uc 
Sanayi BirrğiM 

dahil oldu 
·Kutu • n 3 r ile "ştigal cden

l'"'r b"r nıüd:.lct .e 'Vel .aıalaıın:ia 
bir bırlik kurmağa. ka1 nr ver·' 
nıışl rdi. Dün 'l'icaret Odasında 1 
IDil.ll1lİ t ntıyn :net cdılen 1 

tucul r :ı;i "rlıgine dahil 
rığa karar \ermişler ve ara

lar.ındn bir idore heyeti st:'cmiş-
ıcraır. 1 

Bu arada id re heyeti reısli
guıe Kemal !bak seçıfmiştir. 
----~UH:.----

E""· ~l__ki yıllarda 932 de 1stan ll.FllJlılmll'fla fell edildi 
bulda ogretmcnlik yapıp da ınes v 
i~ınden ayrılanlar, tckmıt olan Bundan ilti y kadar evvel 
1 r skere ahmı.nların rt.ilıkak· .Kartalda T v.fik isnunde hfriy-
1 ~ \ eriln1i ti. Geçen sene de le ny.ni mah ide meyhanecilik 
ecl<.i seneler atiyununa konulan yapan Muhancmin bir akş:ım. 
parn ile yalnız basta olan bğrot- .ıçtiğı rıı.kı .ılc .zclurlendiği ve .ni
m nleı in istihkmdan venlmiş.U. ha yet san ar içinde öldüğünü 
Bu y:ıJ -da lediyece hiltçeye 'bu yaz.mı .. ık. 
i; kin 15,000 lıralık bir tahsisa.t Dün 'üskudar Müddeıumumi· 
l:on uştu. Fakat bütçenin t..a.s li;;i taru.fmd n yapılan tahkikat 

ı mra da bu talm' ata 8000 &<fha ela bu esrarlı hadise 
lira t1aha 1la"'e edilerek bu mik- lıakkmdn din.iliğimiz malmnat 
tar 3;000 lira ·::ı. t.;ı.ka.ıı.lmış ve şudt ı·: 
büt~e bu esas üzerind"n tasdik Bir a.k::;run meyhaneci Tevfi-
ed iştir. gin '1.ıikka.nmda oturmakta <>· 
li bul od len bu lan Tel [iğe eocuğu beyilk 'bir 

bu 'Vll sli uıaşlan liraya ~işe rakı g tirmiş ve babasma: 
kauar alanlann (80 liT dahil) - Baba bunu sana Ali Bey 
ic.ıtıhknklnrı tahakkuk ettiril· .ı;.ön erdi, ""~ıştir. 
mi ve Haz"ran 942 den bugüne Bunun üzerine bu hediye"1Pfl 

r btt p :r n 18000 liı'am :nıemnun olan Tevfik derhal Mu 
b~enmi~tir. Mütebaki 10,000 li- a.mmıe i!'el mı şişeyi seninle 
rım da ted 'CSİ 1 y ;zar.farda .lı::!! uber i elim ha.ydi meze hazır 
=kınal dile clt ve geleeek yıl la lemişt.ir. 
tahsi bna konacak bir .ılara -- İki "ark daş k~ndilerine hava
le de Ö},~-etruenlerin ohtün borç dan =clen rnlndan henilz "bir 
lan ödenm ş olacaktır. kadeh "et tten oonra üt 

hı~ sanmla.r ;çınde yere yuvar
Janmı )ar ve nz Oil1'8. da ölmUş-
kTdir. 

Bunun üzcnne hadiseye el ko
yan ja.ndar.ma ıte .miiddeiwnu
milik şüphe tiz.erine tabii rakı· 
yı gönderen -haddi zatında .hiç 
bır şeyden haberi olmıyan- A
llyi zan altına almıştı. Li'nknt 
tahkikat ilerleClikçe hfıdisenio 
iç yüzü de anlnmlm.aya başla
mıştır. 

Terlik .muhitini.le paralı ola· 
rak tamnmış bir adam r. Kcn 
disi son zamanlar.da. · çluye k'.lr
şı fazla.zaaf göst:er:miş ve dola
yısiyle ailesini ve çocuklarını 
ihmn.1 etmeğe de .b~amıştır. 
Tevfiği.n karısı ve çocukları bu 
vııziyetten çok müteessir olmuş 
lar ve 1bnnun ir:in bir çare r.a-

- b cı]am "41nrdır. 

Eir r.akşa.m erde ana kız Ye o
_ğul -e.ıı kestirme çaren.in Tcvfıği 
öldürmek olduğunu .kar.ar.laştır 
mışlar.dır. Bunun içbı .de uzun 

u h 
ula 

umn düşibrr:ıi'.}ler ·ve nihay~t 
rakı •a 2clıir ıkatma.k suretiyle 
bu ıi6i b~arabüeocklerlni ıle.."'.i 

1\ .ciirn1 ü erdir. 

Yeni der seucsı yaldaştyfn, J; it txı'"br. 'clüerini muhtelif 
ol:ıılların ginue şartıanndan hıberrar ctm'"k iı.::crc her gun b u 
ii.tv.ııla ok""Uıyıwulanmıza bir o1~"1. '" :kn,ytt kabıa şeraitini 

bildirecoyı:. Uerhar.gı ·r 1.·wn t ~ ;abu! rtZanm 
ga:etede neşrind.etı ~ eooel .. w ı· i · ""1ilcr, bize ~'Okul 
.Servisi,, ıumm a mektupla mürJcaat cderl"r ve 8,5 ktıruşlulc 
potta pulu da gönderırler8e <ltr.alnm ıı:Uır r. 

a11a Ziraat kinis k lu 

tahbn etrafında .dolaşıyor.. Bu 
aht için sizden başka kimse 

tehlikeye manız de0 ıluir. Gaye 
sizi ortadan kaldırmak, ka~r
mak olabilır. Meliknnın ortadan 
lmldınlınası bizi y·ohıınnıl?.dım 
ayıramıyacağı gibi aizın .üzeri. 
Jıizde de ebedi bir ter;ir husule 
getirmiyeooktir. 

- Ne biliyorsun ? .A'i'tlk 
sizden gizlemeye Wzmn görmü
yorum: Yelika uğuruna ben inı 
tahttan da v~bilirim. Onu 
buluncaya ka.cl b#a, hiç 
şey düşünmiyeceğime ıemin olu-

rcyen b r e. 
- Ben y lmz başıma. da am

m ktnn halı kolmıyncagım. 
- Bunu mmdi söylüyorsmıuz. 

B'ruz ıti n itıizi toplayınca el-
t ~adar gitmey~ 

l v · • tinizı Rnca huzurunda 
i b t tm i ve on& bütün lu
.k tleri ınl tıktan sonra o-

n elal jylc e!ıknyı ara· 
ınayı tercih -e eccksiniz. Böyte
-ce de Melikanın ortadan kaldı
rılmnsınuı hiç bir .manası kal
mnz. Diışnumlır.ın bütün mabi
~reti ca rafından anlaşılır. 

Btmun ürerine Tevfiı':-in oğlu 
<derhal çal'Şıya. giderek büyük 
bir iee nıkı alnuş ve ve gele
rek annesi ve :kız 'kard 'yle 
birlil-te şisenin ağzını ustalıkla 
açarak içine bır miktnt" !strik
nin ·Jc.oyup şişeyi tekrar kapamqs 
iar ve '.revfiğe rl bunu yukarda 
y.a.zdığ:ım.ız veçhile arkadaşla
rından Ali gönderdi diye getirip 
vermişlerdir. 

t~e bu z irlen.m 5.disesi· 
nin içyüzü bılilhare öğrenilmiş 
Tevfiğin knnst Hatice ile Hik

et dmdaki :kızı v eoğlu Hilse
yin yttka.lıı.nmı.Şlurdır. Dun sor
gularını miltoo.klp tevkif edıl· 
mişlerdir. 

---~'>ınc----

iki yangın başlangrnı 

~ıı 

Silifke <.CHyesi a z bıt 
1 a "bi . uavini al .acak 

Odun 
? ahnukat Ofi ·n oJ•ıu " -

:tış fiy.D.tları heı ııe kadar tcsb t · 
ed"lmi.ş ·se de Vali ve bı.?lccl:. 
reisi Doktor J/' ı..:.i Kıl'd r, Ar -

Evvelki g.:n nkara i n 1 · '. 
rjmize gclmc!rtr- olan posta tr 
ııı Arıfiye c,ı rındakı Ad ı 1 
.Yöyii yak.inin c hatt u 'c nıek
t" cJnn ıb•r ı.a I'l \ c rparak cil
c:i:ürmüştür. 

Bir hırsız }~kal 1 tft 
Ü.Ski\ :ı. ıkılr.ı> n hail·· 

'ııde Ç vu<j re o nğmd tl 
• um.wada oturan SeYfcttiniu 
t:vinc dün coo penc reden içeı i 
hırsız gir<?re:k cüOO .nı ıctnd"' 

1361 
JlUZ. 
Cemşit biraz klad1. Or· 

talık ağarmaya başlamıştı. Her 
kes bir lahza. aerm İr .at 
içinde bir Cem3ide bir de FCl'
lıada bakıyordu. Cemşit uzun 
uzun Ferhatlı sfu:dükten oonra: 

Gay leri, mel et! · ya çı
kar. Bundan §U .neticeyi belirt
mek istıyorum ki, Melıkayı or
tadan kaldırmak vey kaçtt"· 
makta .MakDvel ile ortaltlarınıD 
menfaatleri yoktur. Bu i!Jte 
ba.<ıka bir parmak, ka bir ni
yet aramak ırwm. 

Rec P A~ustos 
.22 2 

- .Aşırıldığına emin olduğu
nuz Meliknyı bulmak içhı Ra
mndor Raca.sının kuvvetlerJoo 
ınürncaatten başka bir ç~ ak
lınuıa geliyor mu! 

Ferhat durdu, dttşttndö, ttt-

Sonra acele giyinmiş olan 
Mis Bil'OOkle Giz.el'e hitap etti. 

- Odanızda bir iki dak1ka 
meşgul olmama müsaade eder· 
1nisiniz? Ben ve Rahmi ız 

ÇARŞAMBA 
Olle 

9.38 4.58 8.52 
6.oo ı3 ~o 11.1-ı 

y 

12.00 1.47 7 .39 
20 21 2J.09 4.oı 



lJonize kadar uzanan 
sahada mOttefi' 
kuvvetlerı yeni 

harekatta bulundu 
Loııdra, 4 (A.A.) - G p QÖ-

lilnde karı.ı. harek tı h mı -
.) asta dev m t.mel , Yal 

- Ba ı · f1 l i . l • - l 
mis sse~enıiı:in şahFı~ etıini re•ı-
o.'de eder ımıhıyette hev m tt 
verıni} e sal r. 'yctli uvcrsu-

uz? Yoks '"Y ı alınlı'' n 
-beyanatta bulunmıyn me}.un der 
ğ.ili iniz i ba.,;lu! .ar.ka<l il rıını
za mı bGVB.!llil.İ '\"'aızMla: V\"rll: k 
mcch.ıriyetinJ ·miz Bu cil•'·t, 
ı&.ıC .söz!.er!UZA!.'ll. ~ d\; c1.~ ket
i :-ı:.i.niztlen m ~ pek ıyi nn
bsıl ıyor. ırı..ı.uı.:Urtı hu me--

le üzerinde akla bir nı) t •.ı.. .d:ı
ha geliyor: 'fahmin ed y ıruz ki, 
riiç :rneseh:leı nuiv ';ı1,.~; k:: 
.ızıh:ltı ancak B. ~ :r ~ • ÇJ.Lrrın 
'erece~!li anlıı.tmaık lımyor f l· 
'·at idare me 'llliyclı biz! t ~alı
sm.tzı ilcilcnı.liı·eİı bazı Dlt ele· 
ler ilzerındc, l:.~biytbniz ols:\ 
dn. olmasa da, iletiyP fünmyı • 
goze alacak kafur ~1S;~Pl gö3-
terivor:ınnuz. Bu m ~ tıb va
zıyeti ne ne '\:e nas l ız ı -e..ıe
ct:A. iniz. b'ilmij•l.)TUZ, 

P:: be gilnı.i ıı·u~: ~ 'Ha-
ber" e o~leilir,Oi:ıız d"vır \'C ~s
lim :uıanıclilı ha! "1cırufo. li.r.ı 
mahlınatwı rıca cttıgim ' ·lc.-
diye teftı.ı::; hey ti ıeı i B 'Ne 1 
en.ti Çiller b.ıl!'.e dev1r ve Um 
i;;inın deıi!, ruıcak do v larm 
tes'hit -edib:liğıni .söylcdıkt n Ö) nı 
r.a 00.i .ki: 

Dün· arlak törenle yaşandı; 
re it edildi, ezahürata 
gecede .. vam al n 

Alman tayyareleri büyük 
itan.ya daları üzerende 

al<ıntar yaptı 
Londra, 4 (A.A.) - DUnltü 

Pa?.atte~· gı1nil lngiltere üstiln
ue ö,,,lc. en sonra :ıkın ya;pan Al 
m:ı.n b mba ucal:ltınrun İngiliz 
s:vcUarı tarafında.!l yakalnndık
~ı 'e bunl:ırdı:ın en az bir~•nm 
tahrip e.iild i.ği 'e diğerlerinin 
~· Ue hasar:a u.~atı dığı LJın 
drada -rernıen bilıi'rilnıektedır. 
,S:mıldığm.a. gare, başka bir diı ~ 
man bo:nba nç ~ da d<'niıc dü· 
&iuillm ü$ilir. 

Dii;sseldorf'da Bıi. • •l, 
TuhrWrı' 

Londra, 1 (A.A.) - Louclra
da resmen bildirildiğine göre, 

1 şı· ı Dtl.s.s~ 'orf'iliı gıi'ndtız nhnan 
ti m1;2 ,g<t fotoğrfilbr, Cuma gecesi lngi-

a ma lız hava ku~t! rinin ah,nı es· 
nasında bu şehırde çok gcuiiJ 
h:ısaıiar ya.pılını. olduğunu gôs 
temıektedir . .Aiaııdan 12 saat 
kOnra. fotogılllann alındığı z.1 
rnan, biı t'.ok yangın hai5. devnm 
ffiiyonlu. 

'DA 

Muvakat 
Tcmlr.au 
Lira :Kr. S 

ı 

l"l 56 11 
85 10 6 

45J 48 ~4 

.66 80 G 
13 84 1 
16 15 

(~tarafa ı mı f/cdeJ 
ceplıenin mııvaffakıyoti i ın lü-
urnlu şartları İt,lgiliz halkıı:n 

b ldirme;:e }Wlamışlar ır. Bir 
kaç gün evvel Albay Fretlcl'ic 
Palmer, ikinci cephenin P..usla
ra büyük yardımı dokun.muyn
cağ:ını ve Bitlerin Bııkuy doğ
ru ileri hareketine dev.un ede
ceğini soylemiştir. nuna rağ
men, .ı.;.tinci ccpb. ·ılına.zsa bu 
bil) ük lıaylll inkisıırı doğaracak 
ve Rııclar.a karşı al.ılıcn-ınıız ta- I 
ahlıüticr tut11lmamıs olacak
tır.~• 
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. ' TDlllKA 

YÖROK 
- B&btı, btt-tdc beni kendi ha- ı geldiği zaman Çahk da orada 

time.. Sen, seyre 'bak .. :Ne ola- idi. Arnavu:tcğiunun adamı Yö· 
a.ksam ola.yun. Bak Kana&bat rUğe: 
glin§inde yoktun, pek ali. .gü-o - Yörük Ali, Amavutoğhı, 
~işte!.. G<>çebe hamndadır. Seni, gelsin 

- Ben, ne eöylüyonım, sen diyor. 
ne söylüyorsun ... Ne halin var- Dedikten .onra Ça.lığa döne. 
sa gör! Bundan sonra hiç bir rek: 
eeyıne karışmam... - Çalık, Arnavutoğlu. senm 

- Yoo ... Güoe!ıme-! Babamı kızanı çok 9M'iyor ... O, hiç bir 
.. Sana itaat ederım.. }Mtılivanı bu kadar sevmez. .. A

doyeceklerin doğrudur. ferin Yöriife! Kendini seo.ı:lir
benim anu!anmı ve hı- miş ustaya! .. 

iııım kırına.. Bmıat ne olunam Dedi .. Çalık da teşe1dnir etti. 
yım .. Sen, demiyıor maaun ki Ve, selim yolladı. Yörf'.ık Ali, 

ylc gidersem yalnız başaltına Anra.wtoğlunun çağırmasından 
dar güreş yapabilirim .. Bırak memnun oldu. Amavutoğlu idi 

bu ka<laı la 'kalayım.. }"akAt bu ... Koskoca pelılivanlar, peh
~ovayıın bu güıeşi ... Sen, zaten livanıydı. Sultan Azizin h~rnl&
ıl>enim bUyük ortadan fazla peb- cı başısı Ye bas pehl"Yanı bu1u
tivan olacıığıma kani değildin.. nuyordu. 
lşte ben, başalbna geldim. Şlın- Yörük Ali, he-men yola çıktı. 
eli de ~a kalacaksın di- Göçebe hanına geldi. Arnavut
yorsun ... İyi ya, bir üstün mev- oğlu hanın ba~inde asm ... al
kide kabmş bulunuyorum. Al- tında oturuYQrdu. Yanında Po
Jah t:ıu, elbette başpehliyan olu- mak Deli .Murat ta vardı. Ve, 
nmı. birçok ağalar ve beyler bulunu-

- Keşki o, Arna"utoglmm )Ol'du. Deli Mustafa d ı. oı-ı. la 
r;örmez olaydın ... K 1i sana o, idi. Y örUk Ali, asma altına ge· 
nasihatlan yermez olaydı. Hoş lil'\P(', Arnavutoğluna doğru yü
hM>eı aldım ... Pomak Deli Mu- rüdü. El öpecekti. Arnavutoğlu 
rot ta sana epeyce nasihatlar onu goriince gülerek: 
vermiş ... O, ihtiyaı Cazgırın da - Gel ba alım YörU'k! .. 
ııoyledıklerini duydum. Hep bun - Gel bakalım baş pehl v n! 
lar seni 'kışkırtıyorlar... Diye iltifatta bulundu. Yôı Ulc 

- . . . . . Alı, kızarmlf~ 'lxYulrmı tı. Ba h-
- Bır gün gelecek p• n an ğı yerı bil mi) ordu. Elını optü 

olaca!ksın !.. Babanın rle<lı ine Arna\ utoğlu, yer gösterdi, o
geleceksın ... Fakat hiç bir eyı- turdu. Yörük Ali, kul 'k1anna 
ne kan.,mıyacağım .. Yalnız mu- kadaı kızeınnştı. Önüne bakı
Yaffclu) etıne duacı ol CRhım.. yordı . Deli Mustafa kud•t~mu~
Ben de Snn Şaban gele e' m. tu. Hain ha.in Yöniğü 'lziiycr-

Dedi. Çalık, bir türlü ::>..,!unun du. l{üçıik fakat belalı 1:-ı<)Jm 
birdenbir ba.<j.altına gırm me yine gelip karşısına dikilmi ti. 
taraftar değildi. Ezilecek dıye Arn vutoğlu, ibi.ıtün ) • nmd Jlj 
korkuyo du. Laıkin oğlun n ı - '\ lerc h "taben: 
rarlı ol n arzularının önüne gec - Şu, küçilk pehlivaııı goru-

istememiye karar vcrm yor musunuz! Bu, büyük bi 
ti. Çünkü Yoruk Alı, ü ... ılü' oı- ba pehlivan olacak ... Onu kim-
du. Oğlunun keyfine ve, hızın se yencmiyecek ... Ve, 'iimdi de 
m&ıi olmak istemıyordu. yrnemıyorlar ya! .. Peiılı ndır 

Baba oğul ve. köyllılet Sarı bu cocuk ... Simdi)e kad .r g.or 
,Şahan J oluna d~üldiıle . Koy- dlığum pehl~\ anl rm en ı tas 
ıüler, Kam ha. .. gureşınden son- ,.e güı se elı yatanı nn ıPn peh-
1· Yörük Ali ile hemfık·r ol- li\'anıdır. 
mu~ıardı. Onlar da Yön gun Dcdıktcn S< nr. , bolca hır )urh 
başaltına güreı:ıınesine taraftar kaha salıvererek. 
idiler. E! .. Hak.1 n idi. K ~le- - Kamab tta basaltınn gir
rinden bir başaltı pehlh anı )C- miş. Heys"ni üstüste t nuzle-
tişmişti. Bu, köyleri için bir e- miş .. Deli Murat bu, gtı"l~len 
ref:ti. Hele, Yörük Ali, baş l ~h- anl tt1 bana!. Çok güzel ~Ures
livan ohırsa Ro&palılar hutun le y pmı .. Aferin on !. 
Rumelıye J,arşı lkoymus ola k- Df'Cl . ve, Yörü;:e clOnN < k 
:tardı. - Yorük, nasılsın. ke fıı ve-

Çalık, liolda gideıken hır gli- rinde mi? İdmanın yerind ol 
r erden hah tmiyordu. H - d ığıı kulaklarından ve ) lıztin 
larda konakladıkları 7.Rm n ko- den belli, keci gibi ti ulmu · 
nuşmalar güreşl re ıntik ed n- ınin ... Hem seni g0nney h epey
ce su uyordu. Yörük Alı. ba- ce u tc koymu.c:ısmı bt'.- 1 .. Ep y
basının kırıklıgmı bıli) o 'e, ce okka aldığın gonilüyoı . K ( 
üzülüyordu. Lakin anul ınm okka oldun ... 
önüne geçemezdi. Kö)lul~r, İyiyim usta!.. Te kku 
YOnigü mütemadiyen ko ıikl 1- edeı im. 
yordu. Yörük Ali, olmadı0 ı za- _Kaç okkasın! .. 
man Çalık koylulerc tersi m) or- _ Yetmi beş okka gt>ll\IO-

du: :rum ... 
- Evlat sızın değ l Y ~.. _Çok bile bu sana! .. Görnıü-

Vurun abalıya bakalım.. Boyle yoı musun be? Ben, altmııo: altı 
diye dı)e bu, oglanı koı ek- okk ~ım .. Desene sen, 'l>çnden 
sinız... de üstün okka doldurdun! Kork 

nuı, J enemezler bunlaı seni ... = B~ ne yapıyor 1 .. Ym 
hırçınlık edıyoı mu? 

- ..... 
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Satılık hl81klet 
Temiz kullanılm>:, vitesli, komple 

ve yedek llstikli Adler marka bir 
blsıklet acele satıhktır. 

7 .80 Progrıırn 
7 .32 Vücudumuzu 

i:Üitırahm 
7 4-0 AJans 

10 dakı1t:ı 
19.16 Şarkı ve 

Türkuler 
241.15 Radyo 

Gazet~ı 

20.45 Bir h 1 
turkuın 

21.00 Zmı. t 
Tak\ım 

21.l O Hir,ız Mu\; -

Gedikp :1Cl bir numaralı Aza~ Apt. 
Daire 11 re ıınt.iracaat. 

iLAN 
Eyup AhkAmı ŞaM!ye H•kht'>ll· 

iinderı: 

942/61 
Te eki!' rne mahKeme m:ıce el ko

nulı CıbUl Bıçakcı Al:lettin mn
l llcsı De :nirhun camıı sokak 6 No. 
cl::ı kornet etmekte iken 27/4/942 fa
r hı'ld" ok-n lbr. hlm D. l'ın tere\ e
shlde alac lı \ e borçluların b"r ay 
m ıl.ı ın uç ay uııfında müracM-
tl dt !tc l m hsustmn Jrny1t olun
ı.ıl .r Kanunu Me<foı in"n 534 ve 561 

ınc madd ne tatb k ıl n o u ır. 

,.. IST ANBUL ESNAFINA 
Küçük Tacir ve Küçük San'atkirlarm : 

kJ 

Açık Arttırma ilanı 
Pendllı BakterigoloJi En•titilıü 

Mlldürlüğilnden 
koyun \e 

Dinleme sen onları .. KoY 
bu, gür('Şi.. Seni çok doıhR. iyi 
gor<lüm. Suratın kurumuş, tıp-
kı b ı dağ keçısıne dönmlı.ŞE>-tin . I=========-=:.====================== 
Pehlh, n d dlğin böyle olur. &>n 
ablak <"ehr<.'li pehlivanlara bak
m .. Onlar saii yağdır. Tam sı
rım gibisin.. Ba..-.altma mı gü
re~eksin yine? - ..... 

- Neye susuyore m? 
- Evet usta! .. Ba.şaltuw.. gıi· 

r şeccğim ADah kısmet ede?"-
sc ... 

- Uzun Ha.'S8Jl, Bacı, Dülgez 
Ahmet gelmişler... Fa1ca~ bır 
iki perJivan var ki, onların da 
gelmesini isterim .. 

- ..... 
- Biliyor mwnın, <>Ular k>m 9 

= i3irl,. üsküd&rıı ŞabınY.a
<ie .. Diğeri Yak.acıklı- Kel Ha
san .. İşte bunlar gelirse bcu;al· 
tı glirejleriain tadı o vakit çı
kar ... 

Yörük, hic,; işitmediği isimleı· 
le karşüaşmlŞtı. Üsküdarlı Şn
hinzade ... Y akacıldı Kel Hasan .. 
Kendi kendine düşUmiy)rdU: 
Arnawtog"1ulwn aöylediğiııe na
zaran ha· 8alde bunlar yaman 
pehlivanlar olacaktı. Yörük A
li, hıcabı terkederek sordu.: 

- Ustam! Affeclersiniıi. Us
~didar ve Yakacık nerede'! .. 

- Hs.! .. İ8taDbulda. oğlum! .. 
lstanbulwı Anadolu tarafında .. 
Bu Şahinzade bir molladır. lı1ecl 
~ softasıdır .Ji'aluıt yaman bir 

T. lŞ BANKASI 
K.TASA.RRUF 
HEEAPLAR.I 
2 lkincıl~ 
~ne aynlaıı 

lkramlyekır: 
1 adet 1000 Liralık 
1 " ~ 
2 " ~ 

14 ,, 
10 " 
40 
60 " 

. pehlivandır. O da usta ve, ok
"l{alı bir peiıivandır, Baş pehli
van o1ae&ktıi'. Elini kim e tuta
mıyaea:kbr. Yakacıklı Kel Ha· 
san, çiftçidir. Fakat, pehlivan
dır. Çok ustadır. O da. yüz ok-
kalık.Ur. 1ote bunlar, basal ını ı ~~~~~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
bitirmek üseredirler. Bir ikı 1 

!! 
b ger 1 r.. aahlblı: .A. C:emaleddln Sa.....tia 

lstanbul Levazım Amirliğindeıı Veri~811 Askeri Kıtaat ill*'; 
.Aşağıda yazılı mcvııclın lcapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında. yuılı gün,= 

deki askeri un.tın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vecl1:&1 
tuplnrını ihale saatlerinden bir saat evvel aıt otduğu k~misyooa venneleıi. ( 
CiNSi Viktorı Tutarı Temittıah 

KUo Lira Lira lkle Olilt.-&Nt w 
Muhtelü nakliye tahinJl 
ve tahliye. 2.~ 12/8~ l6 
Meşe veya çam odunu. 400.000 17,000 1,275 l0/8/D42 lT· 
Kuyruklu koyun eti, 110,000 ıı~.500 7,025 ) 5/8/942 17 
Sığır eti 110,000 60,500 4.275 ) 5/8/942 17,15 
Odun. 950,000 19,000 1,425 17/8/942 16 
Kuru soğan. 36,000 8,280 621 17/8/942 15 
Saman. ~00,000 3,000 ) 13/8/942 10 ') 
Kuru ot. 230,000 4,140 ) 13/8/~2 12) 
Sığır eli. 200,000 12,000 ) 13/8/M2 16) 
Odun. 1,476,000 11.070 ~j 13/8/~ 18 ), 
Kuru fasulye. 00,000 ıı;ftOO 825 )' 
Mercimek. 15,000 3,300 M7.,fi0) 
Nohut. 30,000 9,000 675 ) 
Patates. 30,000 9,000 675 ). 
Pirine. l:S,000 8,250 618,'l&)l 
Jr'uru Uziim. 15,000 12,000 900 ) 15/8,~ 9 ! 

Aşağıda. yazılı rnevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat 
deki Askeri Satınalma Komisyonlarında yapılacaktır. Taliplelin kanuni vesikalarile 
tupla.r:ını ihale saatlerinden b!r saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. ( 

CiNSi Miktarı Tutarı 
Kilo 

Hamam ve etüv bhaası im~ası. 
Kuru soğan. 120,000 
Patates. 238,0M 
Kuru ot 1,720 000 
Kuru ot. 1.025 OOQ 
Kunı ot. 1,147,000 
İp balyalı kuru ot. 800,00i 

Um 
15,389,18 
30.000 
52,360 
68,800 
41,000 
'15,886 
52,000 

Te;n,inatı 
Lira 
1154.19 
2250 
4430 
5160 
3065 
3441 
3850 

11/8 942 
12 8 942 
12 8 942 
14/8 942 
14 8 942 
14 8 942 
21 8 942 

16 1 
17 ~ 
16,30 

9 ) 
930) 

10 ) ] 
16 

Aşağıda ya.zıh me\.'adın pazarlıkla eksiltmelcri 20 8 '942 
Perşembe günü saat 15,30 da fotris Çiftliğinde Askeri Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona 
gclmcleı i. Evsaf ve şartname i Ankara İzmir, İstanbul Lv. A
mirlıkleri Satınalma komisyonlaıında da görülür. (653-8253) 
CiNSi Mfkt<n't T1dmı. Teminatı 

Tmı Lira Lira 
Kee]i boynum. 
Hayvan inciri, 

100 21500 1612 50 
100 23,500 1762 50 
• • • 

A.jağıda yazılı inşantla.rır. kapalı zarfla eksiltmele ... i 18;8/ 
942 Salı günU hizalarmda yazın .,aatler<le I<onyadA. Askerı Satın
alma komisyonunda yapılacaktır Talıplerin kanuni '~~ık la1 le 
tel-.lif mektuplarını ihale saatınnen bır !':aat evvel korni~yona 
vermeleri. Kesü ve şartnaIJ}{"!'l fı;;tanbul Lv. Amirliği Ratınahntı. 
komısyoounda da görülür. (658 - 82.5&) 
ra~/f~ik iş K~f Te?tıinatı Iha1e 

Lira L-ir<ı • 'atıt 
Erat pavyonu. 
Tavla. 
Hamam. 

46 488 52 3486,64 15 
36 021,0~ 2701 58 16 
7,9~6 56 599 16 30 

• • • 
Beher tonuna. 450 kuru~ t<t • K p lı zaıfla 65.000 kı o so-

min edilen 5000 ton nakıl tah- ğan alın caıltır. Bir k l u a 
mil ye tahliye işi kapalı za ·ıa 17 kuru 50 santim f1va t lı· 
eksiltmeye konmuştur. İhak~i mm NHJmjştir. Mııvakk-at temi
'i /8 942 Cuma günü saat 15 de n tı 853 lira 13 kurur; olup iha
Ankarada M. M. V. 2 No.lı c:a- lesı 17 942 paza t ı günü 
tın alma. komisyonunda y ı la· t 11 30 da yapıla<" ktır. Şart 
uktır. Teminatı 1687 lira 50 names, hf'r gün öğl den onr 
kw·u§tur. Tal"plerin kanuni 'c- kom yonda görülebil r. Talıp 
aikalanyle teklif mektuplarıu olanların mtlnakasadan b"ı a
ihalc saatinden bir saat e\·vel cı.t evvel teklif zaı flarını k mı -
komisyonı,ı. "·ermeleri. yona \'<'rmcleri. t6'.>5- 135) 

(559 - 7864) • • • 
• • • K<1 a ı zarfla 85.000 lo ku· 

Beher tonuna 150 kuru t lı- sog n alınac. kttr. B1 1 u-
min edılen 15,000 ton tahm• n, 17 kul"l.ş 50 sa im J}nt 
tahliye işi kapalı zarfla eh•' t- tahmın e<lılmi tir. Muv.ıli.i<at te
meye konmuştur. İhalesi 7 S m natı 1115 hra 55 kurı• olup 
942 Cuma. günü saat 16 da Alı- ıhales' 17 8 942 p:ızarte ı s: at 
karada M. M. V. 2 No.lı Satın- 11 de :yapılacaktır. Şartmımr- ;i 
&hna komisyonunda yapıla~a 1c- her g4n ögll'dcn son a komi - 1 

tır. 11k teminatı 1687 lira 50 ~onda ghrük~ılir. Talip ohın
kunıştur. Taliplerin kanuni '\:C· Jarın munakasadan bır saat v
~ikala.rile teklif mektuplannl \tol teklif zarflarını komısyon 
ihale saatınden bir saat e\'H~l vermeleri. ı 626-.::;136) 
~omi~na 'ermeleri. • • • 

(560 - 7865) 26.685 lıra 30 kuruş beaellı 
• • • Kayaşta ıki depo ınşa.c:;.ı kaur 1ı 

Pazarlıkla 50 ton salJun al· 
1 

?X'.rila ekttıltmeJe kcnmu8t •. 
nacaktır. E\saf ve husııQi şaı t"' 1ba1esi 17 8 942 pazrutes· :-. ı
lan konW;yonda görülebıl ı. mı sa t 15 de Ankaı ada M.M. 
Beher kilosunun muhıımmen \. 4 No. ıu sat:ln alın& korrıi'" 
bedı>li 84 kuruştur. lh. 1esı yonunda vapılacakbı. İlk t ı-
12.8.942 0arşamba günü saat nau 2001 lıradır. Talıpleıın 1 l· 
10 da yapılacağın,dan taliplenn 1 mm ' ıkahrıyle teklif m i· 
(lrat'i temınatlarile Haı biye&: ıunlannı ihale aat ·nde b". 
Yedek Subay Okulunda satınl saat e'\'ı:el komis;yona \eım 1

0-

alma komisyonuna müracaat- n. (629- 4 
lan. (660 - 82~'l, • • • 

• • • 
500 ton odun kapalı z'U'f ıa 

eksiltmeye konmuştur. lhalesı 
17 8 942 Pnıaı1:esi günü s at 
16 da. Kayseri Askeri Satın 1-
ma komı yonunda yapılacal.t1r 
Tabının bedeli 23,750 lir~. 1lk 

teminatı 1781 lira 25 kurw;tm 
Taliplerin kanuni vesikalarile 
teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel ko01isyo-
na vermeleı i. ( 654-8254.) 

• • • 
Beher adedine 80 lira f1) at 

tahmin edilen 1000 adet berızin 
bidonu 7.8.942 cuma günü s. -
aU5 de pazarlıkla satJn alına
ca.ktır. Taliplerin 12.000 lı:ra 
kat'i teminatlarile belli vakıtte 
komisyona: gelme1e.ri. 

(667-8267) 

Paı.aı lıkla 25 ton sab n ]ı. 
n"'oakur. Evsaf ve hu u i . art-
ları komisyonda görtileoılır. 
Beher kilosunun muhammen 
bedelı 84 kuruştur. th, lesi 
13 8 94.2 perşembe giıniı at 
19 da yapılacağından talıp ('rin 
kat'i tentinatlarilc Harb vede 
Yedek Subay okulunda salın 
alma komisyonuna mtiraca t-
lan. (661-8261J 

••• 
54.347 lıra tahmin bedelh 17 

kalem te~i.h vesairenin pnzaı -
lıkla rhalesi 7 8 942 cuma i"ıl
nit saat 15 de .Ankarada MM. 
V. 4 No. lu satın alma kom>& 
yonund yapılacakbr. Kat e 
mınatı 7934 lira 70 kuru tuı·. 
Taliplenn belli vakitte kom -
yon gelmeleri. (60 809:!J 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 
tıletme Umum AIUdürlüğünden 

idareye maunacı alınacaı,'ln 'l G !a-
tada idare merkezinde en pcktöt-lı e r1 .. a:ıtlaı ı, 

ı - Muvnıu.ır askerliğini \ ~ 94 'oklan ını yapmıi olm , 
2 - Zabıtaca muı;addal. hu kdsı ve lıman cüz. i, uru hiı-

m\l bulunmak, (8352 

/Btan6al Def lerdarlığ111dan ı 

Kırıkkale ve 
ta 439,869 lira • 
bedelli isçi evleri 
yonları kapalı za 
ye konmuştur. 1h 
Pazartesi günü 
karada M. M. V. 
alma komisyon 
tır. İlk teminatı 
kuruştur. Taliple 
s k larile teklif 
ıhalc saatinden 
komisyona verm 

( 

FJ,•velcc ihale.,,i 
20 ton zeyt.m y 
m dığın<lan telq 
konmuştur. ~ 
f?artları komisyoı 
lir. Beher r,dloe 
me.n ~"<icli 130 
11: 13.8.942 peıı 
sa t 11 de yapı 
lrplerin kat'i tem 
bıycdc Yedek Su 
s tın alma kom 
racaatlan. ( 

• • 
1000 ton tel bı 

k palı zarfla c 
muştur. İhalesi 
1na günü saat 1 
A keri Satınalm~ 
ci. yapılacaktır. 
55.000 lira ilk te 
l' dır. Talipler· 
kalarile teklif m 
le saatinden bir 
mi~vooa vermel 

w (655 

tes sat.~ı alınac 
suıın tclunin ol 
kuruş olup kat'i 
liradır. Şartn!llll 
leden sonra Ko. 
haleşi 7 8 942 ~ 
16 da yapılacak 
Fındıklıda ko · 
atlan. 

Sarayburnu 
muteahhit nam v 
tırılacak tamira 
341 lira 41 kur 
tı 25 lira 70 k 
açık eksiltme ile 
şaraba. günü saa: 
lı satın alına ko 
pıl.ı.caktır. Talip 
misu-0na mürac 
nur. 

• • 
96,244 lira 

bedelli Mamakta 
şa ı kapalı za 
konmuştur. İh 
Ça~ amba günü 
karada M. M. Vi 
alma komisyon 
tır. İlk tenıinat 
kuruştur. Talip! 
sikalariylc tekl 
ihale saatinden 
komisyona ve 

( 

Gümüşsuyu 
buhar ka7.anları 
tir. Keşif bedeli 
nı olup muvakl 
lira 16 ku 
12 8 942 Ça. 
11 de açık eks 
cakbr. Ta.lipl 
Satınalma k 
cnatıan. 


