
Bulgaristiın Kagnıgo~ J KOmiir Tasarri.lfu~ 
Yeni baltalama - hareketleri; 
kargaşalıklar ve Ordudan 

kütle halinde firarlar başlamış 

Londra 8 (A.A.) - Britan<>- rist&nın Rusyaya ilimharp et • 
va: mesi için Kral Boris'i ciddi Ml-

Mihvercilerin şima.li Afrika • rette tazyik etmektedir. 

a:zırlnaıa proj.ege göre ellence yerleri saat 
......... te lcapaaacalc. Reklôm. 'hmoiratı tla yasak 

Devlet claireleı inin mesai 
Saatleri değişmiyecek 

Ankara, 8 (Ymi SaWı Jıllııilabirmde) - caktır. BugUn muayyen IQJovat saatten f8* 
lkbaat Vekili Sırn Day'm riyuetiııde toplanan elektrik isUhllk eden müesseselere yapılm$ta 
Müatetariar Hey'eti Js&nU.r tMarnlfu için bazı oJaıi tensillt kaldınlaca.k, muayyen miktanlu 
t.edbirler tesbit et:mletlr. Hazuianan kararname fazla elektrik sarfeden müesseselerden -.,. 

projesi Vekiller Hey'eüne anredilmek-iUeredir, yen ııisbetler dahilinde fazla bir ücret ..-.. 
Bu projeye göre karanıameııin n.-tncteır caktır. 

itıb&ren reklim mahiyetindeki bilbıum tenvi- Devlet dairelennin mesai saatlerinde her-
rat menolunacakt.ır. Bilbıum eğlence yerleri hangi bir değişiklik yapnamn muvafık o1mı,.. 
geceleri saat 23 de kapanacaktır. Şehir tenvira· cağı dtlşünfllmilş ve bugünkü mesai m~ 
tında her vlltyet kendi iktısadt pıtlannı göv.ö- riniD. aynen d.wamının daha muvafık olaelll' 
ntnde bulundurarak tasarnıf teminine çalışa- neticesine vanlmıştır. 

daki uğradıkları muvaffakiyet- Diğer taraftan general )(jha.
sizlikler ve Ruslann şiddetli ta- ilovitdı ile taraftarlanna kartı 
arruzlan yUzUnden Bulganstan· bir imha baııbinin ba.ı)iamıı ol
da yeniden kargaşalıklar ve bal cluğu t.emin edi]Jllektedir. Mtlt
talama hareketleri başlamıştır· tetikler tanLfmdan kara.ya u .. Ordudan kütle halinde vaki olan ___ _ __ ......;...;.... _ __________ _ 

firarlar, hilkfımeti endişeye dü
şürmektedir. Df. Oberg, mem -
nuniyetsizliği ortadan kaldır • 
mağa yarayacak teşkilltı yap -
mak üzere Bulg.aristana gönde
rilmi!ftir. Sofya halkına 24 saat 
ikametgibtannda kalmalan em 
ri verilmiştır. Almanya, Bulga· 

Grupunda 

Dik müesseselerinin hayırlı se
merelerine ve Türk zeki.sının 
kabiliyet!ı.ne işaret için kaydedi · 
yorwı. 

Tunusta Alman 
ilerleyişi durdu -Dakar müttefikler emrinde -Halit Köprücti kendi buldu~ 

usul ile ilk müracaatlarda bu· 
lunduğu .zaman pek yeni ve bir· 
deııbire pşırtıcı olan teklifi te
reddüt ve ihtiyat ile karşılım· 
mış, hatta baZt ecnebi mUtehas
sı.slar böyle biı şey.in imkinsız
bğına. iht"mal vermişti. Fakıa.t o 
zama.ııdanberi Naf'ıa V ekaletin!a 
yaptığı tecrübeler Türk zekisı-
um ve dminın parlak muvaffa· - --------------------

DEIDSİLER DiYARINDA 
a.,mulwdrtmtz HOseyin Cahid Yalç_anın 
~· ,,. Amerlkada yaptıl1 Hyahatt• 
ldlnmit oldulu intibalara kaydeden ya%1 

aermlnln ikincisi yarmkl eayımızdadtt 

Neticesin 
Ailelerine 

Edilecek 

Londra radyosu bildiriyor 
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Halk karnelere vurulacak 
Yazan: T . Va ilyadia Tefrika No. 22 

:l: unan harbine gönül}"" olanık iştirak eden bir Yunanlının hatıralan 

Orada Alman subaylarile aramızda 
münakaşa başladı 

mımaralara göre e meklerini 
muayyen yerlerden alacaklar 

Daınf!a matbaasında basıla· 
cak olan yeni el::mck amelen 
taklit ed'lmemelen i ·n ronkll 
olarak b- lacaktı.r. D. er taraf
tan dün vali mu :vini Ahme'" Kı
nığın riyasetinde toplanan kay· 
makamlar yeni ekmek tevzii et
rafında bazı karnrlara • a.rm112-
1~ rdır. 

= E ~ ~ 1""""""'sı·~~~ 
meselemiz 

r
l ı~icaret Ofis.nin 

V zan: Nasuhi 8 dar 

( Kalyopi görünmemek niye -i - Siz, Almanlar, gelmesey -
deydi. Fakat biraEdan bulun- diniz • 

auğımım odaya öteki kadmhir- - Siz mze karşı gelınemeliy-
dan biri girerek Kalyopiye: I diniz. 

- Şu yezitierden birisi seni - Siz neden üzerimize çul -
tarif ediy<>l'. Galiba biraz evvel landınız? 
dışanya cıktığın !liWlan seni O anda iki Alman birbirleri-
g0rnniş olacaklar. ne birşeyler söyliyerek bana 

Kalyopi hiç istifini ~ - ba.ktıJar ve ilki cevap ı;.erdi: 
dan: - Siz İngilizlerle bir olmuş-

- Dışanya deyiniz. Ben tunı:zz. 
aşağıya inmem. - Hayır. Siz bize hücum et-

- Peki. meden evvel toprağımızda bir 
Diyerek od ~ §1 - tek İngiliz askeri yoktu. Siz !tal 

lnverdl: yanları ağır bir mağlübiyetten 
O sırada Kalyopi biraz sinir- kurtarmağa geldiniz; bu kadar. 

lenmişti. Bana karşı maib.çup - Çok güzel söylüyorsun fa. 

Yeni ekmek karneleri mensup 
olduğu ma.malle lnrliğ"nce ke
silmiyecek olan tamfına birer 
numara vurulacak, halk bu nu
maralı karnelerle ekmeğini tes
bıt edilecek muayyen fınn!ardatı. 
alacaktır. Bu suretle fırınlan!ı 
ne kadar ekmek tevziatı yaptı
-ğı muayyen ve sabit olacağı ıçm 
wı kaçakçılığının öniıne geçile
bıleccği gıb· halk da ekmeğini 
kolaylıkla alabilece,\tir. 

kalmıştı. Fakat derhal kendini kat unutrı:ı ki İtalyanlar bizim 

1 

toplıyarak: müttefiklerimizdir. 
- Dünya yıkılsa aşağıya in- Tam bu sırada Kalyopi kapı- i'Jabkemeye veri• 

miyeceğim. yı açtı. Bizi böyle sı:ıldn ve ko- I • • ~ 
- Benim için miişkül vaziye- nuşur vaziyette görlince hayret en peynırcber 

te düşmeni istemiyorum. Ben etti. Tekrar dışan çıktı ve ka- Belcdıyc İktisat MüdUrlüğü 
§imdi giyinip arka kapıdan sıvı pıyı kapadı. İki subay bu hare- kontrolörleri narhtan fazlay;ı 
Ştrını. Sen merak etme, gayet ketim gördüler. Sonra yı..ne ay- kaşarpey11irı satmak isteyen iki 
kolay olur. ni zabit bana sordu: k.i.'iıyı yakalı.yarak mahkemeye 

Diy€rek giyinmeğe baŞtadım. - Bu kadın senin .nen olu · veımiştır. 
Kalyopi siyah ve tntlı gözlerini yor? 1Yğeı· ta.raftan 12,5 kuru§a 
bana dikti. Bir aralık sustu fa- - Ablam. satması liızun gelen mangal .kö-
bt sonra cevap vıerdi: ı - Ablan nu? (Devamı var) mlırüııü 15 kuruştan sata.n bir 

- Hayır, şimdi zamanı de • kömürcü de yakalıınarnk ay"lı 
ğildir. Soora beraber ~karız lokantalarda bazı günler sekJde mahkemeye verilm.ş· 
ve s;eni hastanenin bulunduğu • lerclir. 
yere kadaı· götiirüp Olıtda bıra- et yemekleri )apdrnıyacak 
kınm.B h k t . . . d Et tahdıdlniu sadece mezba-j Belediye Jktisal MüdürlUğU 

-. ~ are e senın ıçın e hada muayven günlerde et kc- . . .. .. . -- .. 
~lıkeh olur. Bırak b n yalnız s !meme.si ile önfuıe geGilemiye- ~lediye ~kusat MüduıiL\.,"'ll!lU 
~kayım. Nas~lsa.. . . . . ccği mallımdur Çünkü lnkrnta- vekal~te~ ıdare ~~~k~~ olan 

O sı~da b~ patırdı ısıtıldı. lar et kesilen günlerde fazla K~ Gu_rsan~ m~<:furlug~ asr..· 
Bunu möteakıp tc odamızın ~: mıktarda et alarak, et kesılme- !e'"en tayın edil,e<:egıne daır ba
pısı hızla açıldı; ~apıyı açan ıkı dıği giL-ıkrde de bunları :.arfe- zı rıVay~tleı~ d!?·~tadır. . 
Alman subayı ~dı. Bunların kar debılecek1eıdir. Buna m..ırn ol- ı ·-~ecliye uc~u ~·eıs n_ıuavın
ş~sında Kalyopı v~ ~ h~eke~- mak içın bılhassa lokant·.:lıt.rda liğı ~kk:ın.~ak1 yenı teklıf maz
~z kaldık. <?nia:. ısc ıçerıye gı- haftanın baz? muayyc-n ,.., · nler ın bata::;ı hen uz ~aradadır. 
np .etrafa hır goz att!lar. sonra de eı.. yeme~. yapılmaı , ~ı ka-1 Altın fıyatlan 
da ıskemlelere oturmerdıler. r.arlaştınlacaktır . 

Ben bunlara bakarak giy.ini- 0 • Dün bir altın 3240 ve bir 
yord~~· Kalyopi ise .onla::a d~ Unkapanı kömür depo&u ' gram külce altı_ı;ı d~. 4~ kuruş-
ru yüriıyerek hıddetlı hıddetlı - -' .b " . ' tan nıuamc!le gonnuştur. 
sordu: neuen rag et gormıyormu, 

h..- Ne i~~-y~nuz? Neden Eti~nk1;örnbüurl t1e~zk,i milkes - ~ 
udraya ge .. , ınız. se.sesının C) ... an ıaı ına o . _ _ S p O R 

Onlar giilüyor ve !'::'iten anla- !aylık olmak üzere Unknpanın- -
yrun:ıdikları bu su~llere. cevap da bir depo al'tığ·ını yazmıştık., ----------
vermiyorlardı. Haber aldığunıza göre kömür Fener, Galatasaray 

Bu sefer il{alynpi oda.dan çı- nakliyesinde c.;alışan arabacılar·J 
J:..aral= ·apıyı hızla varkuvvctiy- la. kamyon sahipleri <•t11sında ve Beşiktaş 
le kap dı. Ben giyiıımis.tim. İki- bir anlaşamamazlık zuhur et -ı k 1 
sı de bana bakıyorlardı. &ın de nııştir. Bilfarz evvelce I'uruçe§ 8rŞ 1 8' l J 0 r 
onlara lıakıvordmn. Bu sırada me deposundan I<'a.tihe 8 lıraya Dostluk Kupası Ma.çlan Ter-
ikisiııden b;-risi divaııın üzerine nakıolunan b.r ton kömür bu tip Heyetinden: 
uzandı. Bundan sonra da botla- defa Unkapanıudan yine ayni Be.şıkta.<: Fenerbahçe :ve Ga-
rını çıkarnınmı bana isari't etti. mıtakaya 10 lıraya naklolun - lala.saray klüpltıi esk'i dostluk-

Ben bu if;tllrete ce\'aben fr.İ(l- m::ıktadır. Bu yüzden ihtiyaç sa la.nnı lbi1' kere da.ha tebarüz C<t-
~ : lnplcri ·semtlerine yakın olmak- tirmek düsüneesiyl.e üç tatil gU-

- ı:Ilcrim ağrıyor, d~dim. la beraber kömürlerini Unka - nünde bitirdecck bir turnua 
Herif buııun iizeı"ine doğrul- pam deposundan almak ısteme- tertip etmişler ve ortaya, b.ı 

c~u 'c temiz bir fı RJısı7.''a ile ce- mektedirler. Könıi.ir te,·zi mü ~ ma~larm sonun.da. en çok mu-
vap verdi: esse.sesi keyfiyeti belediyeye bil vaffak olnn takıma wı-rilmek i.:.-

- Kaç y~ındasın? diı miştir. Belediyenin bu hu - zere "Dostluk kuoası'' adı altın-
- On dokuz. susta bir tcdbır alması beklen- da bir <ic kuna koymuşlardır. 
- Çok daha bliyiik gpztikü • m~ktedir. ı Üçü de ~ref stadında yapı-

yo!"l!un. lacak olan bu maçlaruı biriocı.si 
_. EYet, öyle. Bcıyram ve yılbaş r tatilleri l3.l2.942 mızar günü Galata.sa-
- Asker değıl mıyı:iin sen? Okullar ve resmi devair bay- ray ile Fenerbahçc arasında ıl· 
- Ben buuıda posta.hanede ram tatili olarak 19 Birincika· lacak, ikincisi Bayramın birine.! 

ça]u-11yordum. muı sabahıııdan :itibaren 4 gü•ı cuma günü l<'enerbahçe ile Be-
- Alnınnları ~ever misin? müddetle tatil yapacak ve Çar- şikta.ş, üçünctisü de Bayramın 
__ <r.ılann bizi sevrlıgi ka.t&r. ;-;an•ba sabe.hından itibaren ~nıı- 3 üncü pazaı· günü ~-illctaş ile 

tnd faaliyetlerine bs.<Jh~·acakla~· Galatasara" arasında O"ne.na.· 
- lta!yırnlan? 
- Mu olıniyc ba~,hyorum.Ge 

çen sen kızı eda kin de az da
ha intı1rnı ('diyordum. 

Onla · da ben de kalıkah3lat-
la güJdük. Sonra o bana: 

- Sız Yunanhlur, çok iyi 1 
harp ettmiz. Bruvo. ltalyanlan 
az da.l~ mağlup edecektiniz. 

dır. caktır. 

Ayı ıcn }>:b~ı tatih de r...:-;:ııi Ankara Üniversiteai 
devair için 31 Birincikiınun 3ğ· spor tak~mı geldi 
.leden ı:K>nra olmak Ur.ere 1 Birin ' 
ı·ılrnııuu ~i.!ı ü tatil y.ı.pacak1ar- Bayramda lstanbul Ü B:iversi-
dır. Bütün okullar ise 31 Birin- tesi spor takımları ile bir kar
eikıınun ~·tııü öğleden aoıırn ha~ .şıla.~ yapmak Ü7.cı·e Ankara 
lamak üiere 3,5 gün tatil ya~ Üniversite.<;i spor takımı bir hey 
eaklardır. et :halinde şehrimize gelmiştir. 

ramvay durak yerleri niçi 
sık sı değ· ştiriliyor? 

Şehrin 

içinden 

Birinci seferde ne 1 
olduğunu pek anl.ı-
yamsmıstı. Bu lm
dar patırdı ve heı
gün ziyadeleşen ka 

labalık altında zavallınnı zat.en 
kıt olan anlayış ikabiJiyotıi de 

ezilivermiştı. Bu sebeple ilk sa
tırda b.rpanl'allan istasyonlann 
pek farkında ohıi:Jdı. Kalkaıı 
duraklara eskiden de du
nk denilm ·ye b;:ı bır şahit 
btt:rdı ya .. B zan vatmanın ko
lu i Iemez dn a.z, bru-..an bilet-

. ı canı stemez, haber ver
mezdi. O da böylece bu öksüz 
duraldara güz ucuyla bakarak 
geç u giderdi. Sülfilesmde ayya§ 
da yo!~tu amma nedense kcııdi
sı me··haneli bir durakta durma
yı pek severoi: Dur~ biraz ge
ride kald.ğı için vatmanın bü
tün f'ten gayrel1erine rağmen. 
bfr iki metre fiazla yürür, başını 
ıızatarak uzun müddet meyha
neyi seyre c!alardı. 

Kadın topukları kadar yük
sek !>.:.Odalyalar üzerıne otur
mus 'ınsaıılar111 masalarını kü
çük. a11artı1nan bahçelerine ben-
1..etrn mezelerin hazırlazıdığ-ı 
bodrum katına da bazı gözü k -ı.
yar, o 7.aman pok foaE!a durma
ğa nudesi dayanmazdı. Faka~ 
g-elgelelim adet edinmişti. Tö
ookar kırk yıllık ayyaşlar gibi 
meyhane kapısında istemiye is
tcnıiye ayağı sürçerek durak
laN'l.ı. 

O gün Şt§li deposunda ~e<;~ 
yarısı ba..'11adığı uykuya henfü. 
doyamadan sabsıhm ika.ra.nlıkla
rında mahmur mahmur raylar 
üzerinde sürükleruneğe başla.
mL~ı. Can çıkmayınca huy çık
maz, derler. Saba.hları mevha 
nenin kepenkleri bile açılmadığı 
halde o virıc durmaVı adet edin
mi~. Blı. sabah da kırk vıllUt 

alışkanl1kla ağlrlaştı. Fakat V"' t
man ısrn.ı· edivordu .. El){' .. mü
cadele etti. Fakat nihayet elek 
tı ik kamcısının önünde fazla du 
ramadı, sıkıntılı bir inilti ili' 
hi7Jaındı. Dönüşte .tesadüf ~ 
ahbap bir tramvaya so'rdu: 

- Hamamda. Haylayf meyha
nesi ününde o kadar zorladım, 
bir türlü durdunnad:ıbir. Aca
ba mcyh~ınede bir ~yet fili."\ 
oldu da :ıahitlikten mi ıkaçmMı
J.a.ı. 

Öbür tramvay ça.n sesleri a -

• 

rasında kaçamak bir cevap ver
di; 

- Öyle ~ yok canllll. Yine 
duraklar d~«işti. Malfım ya iç
ki .filyatları art±1 da, bclkı tmc 
de bu1aştr diye pek yakla~r
mıyorlaz-. 

Meyhane kokuınından geçin
miy,:e alışmış tramvay o glin dü
şünceli düşünceli döndü., dolaş· 
tı .. Sersem ıı;ibi idi. Ne vi.ilrlu
lcrse ses çıka.ımıadan tahammül 
ed1yor; kıa pısına, bacasına ası
lanlara aldırı~ etmediği g:..bi ö
n ime çıkanlara da lakayt davra
nıyordu. 

En çok sinirlend'iği durak 
Bankalardı. Karaköyü.n bir ka
rış üstüne çıkmış bu durakta 
ekseriya şi~an, pancar suratlı 
B:ıdincaniye sınıfından insanlar 
azametle bekler, ellerindeki ka
lın bastonları tehdit maksadiyle 
tramvayın önüne cellat sırığı 
gibi dikerlerdi. Haı:ti ya vatman 
olmasa bu uuınuşalr kadifecık 
insa.:nlan. çiğneyip geçerdi ama, 
ne yarısın ki fireınler çeşit ceRit 
ve pek kuvvetli id'i. o gün aöziı 
bu .baba.hind' nLm.Bnı insanhrı 
bile pek ?i>rmedi. Soluyo soluya 
depodan içeri girdi. Uykuyıa baş 
lamadan. evvel adetJeri idi, bira! 
dertleşirlerd'~ O günkü dura..: 
değişiklikleri hepsini şaşı.rtnuq
tı. Bu sefer bazı büyük ana du
rakların da pa.bucu dama at •l
m.ıştı. 

!clerinden en emektar oıan 
üç devirde de .in~n taşımış. ~ 
görmüş bir tramvay, çabuk nar· 
lıyan bazı genç tramvayların 
sa:bırsızlıklarını yatıştırmak m. 
zumunu hissetti: 

"- Bunda ~cak iiir ,şey 
yok. . Görmüyor muwnuı; he: 
şey de9i~h·or. Hatü. bi?. bile .. 
Giriş ve çıkış sahanlıklarmın-.da 
bulunıan iki sofa asri t:opla:otıla
nn kalabaJıı'hna kili ge!mediği 
için şimdi bir de ortımıroa hü-
1rük Wr salon _yaptılar. Bunhu
hep değişen hayata ay-.ı..k uy
durmak 'ihtiyacından ileri ~el
mıştir. Bunun gibi yolculaı· da 
mart hawsı gibi her gün deği
şiyorlar, kimisi sirkcleşiyoı·, l::i
misi de reçell~yor. Değişıniyen 
bir darı dünyada sadece durak
lar kalmıştı. İşte şimdi onlat da 
akan ha.yatA ayak uydurmur;.- I 
w·, değişip duru.:,•orlar. 

REŞAT n.ııın,t 
! 

Kömür geldi 1 Çimento ihtikarı 
Dünkü sayımızda HulP'B.rlE:· Eksenefon, Kiryako ve arka-

tandaııı kara yoluyla kümür g'f!- daşları adı altında kurulan biri' 
le<:eğini ya.zrruştık. Mecmuu be~ boya ticarethanesinde uzun ~
vü.z vagon olacak ~lan bu man- mandanberi çimento :ihtı.karı ya 
.l'al. kömürle_ri~n bır kı~ ~lf'- pan bir şebeke Emniyet Kaça.k
kecıy~ getrı:l§tir· Kısa l;ır mud- <:tlık Bürosu tarafın.dan cürmü
det ıçınde dıger kı.sım.lan da ge- - ""''"' d l.. -1· de ~ ... ft .. -~ft _ 
tirtilecC'kt ı. m~u ıUıuın m .. ,._... .,,.o.AA 

Halka semt bayileri vasıtasiy- nlınıştlr. . 
le yapıla(.;ak odun ve kömür t ev- Tahkikata ehemmıyetle de -
ziatı için de mahalle b1rl'ikleri- vam olunmaktadır. 
nin listelen beklenmektedir. 

Bir fırm tekrar açıhyor 
Vaktiyle cezaJsndınJ.an Oski.a

darcln Moskoflu fınrunın, halk t .ı. 
menfaati gözönilnde tutulara'k 
aç.ılma.c;ına karor verihniştir. 

Bir konf era:ns 
Dün saat 18.15 de Üniversite 

Konferans salomuıda. profesör 1 

Vonaater tarafından "iradenin 
hürriyeti,, mew.ulu bir konfe -
rans verilmiş.tir. 

- Adam silahsız., hükümdar si
hiıi>az. Varsın bunlıu<birbirler.i-
Je up,nsstn clUT'SUnlar. Bana.ne? 
Gid<. r saraya olan 11 teni kendi· 
ne anlıtııım. Ne isterse yapşm 9 
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hakkı mahfuz dur 

- Haydi derhal gözümün ö
nünde bir remil dök. Şu sih.irba
aı nere-ye gizlenmiş olduğunu 

bir anla.! 

Moyle dıyerck yanındaki a.s· 
ı.erlert. sarcıya dönmek emrini 
verdı. H "kümdar hakikaten mu. 
hafızı Bahırsı.zhkla. bekliyoıdu. 
Şu falcının söylediği adamın 
kellesim gormeyi pek merak e· 
dıyordu. Acaba bu sihirbuı o 
şehre hangi raldbi göndenniş 
ı0lae<ı ktı? 

t 

Muha.fı&ı görünce sordu: 
ercde 9U büyucü bofıuııı. 

un kellesı? 
- Getiremedim ~~l\j-
- :reden? 
- Adam ka.yboldu. 

~Hayır efendim. Ordu filan 
gönnedim. Böyle bir şey y-0k. 

- Pek aıa .. Sen g'lt, bana Ab
cttilmuttalibi çağır. 

- Emredersiıniz. 

A.bdülmuttalip, hükümdarın 

yetiştir~ olduğu bir sihirbaz. 
eh. Hükünıdaı·, uzun seneler zar. 
.fında elde et.mi§ oldufu bilgile· 
rin bir kısmını kendisine öğret
mişti. Ufak tef ek işlerde bö
kümdar bu talebesini kullanll"* 
dı. 

A:bdillmuttalip derhal hüküm
darın huzurum. çıktı. Hiik.üm-
cNr ktmdisine ~ dedi: 

rafından olaca.k. Nerede olduğu· 
na gelince bu. da belli değil. 

- Geldiğini nereden haber· M 4 

dıruz? 

- Bir falcı görmüş. Gelip ba
.na söyledi. Ben de nıuhafw 

kendisini y-clkalayıp idam etme
si için gönderdim. Mulrnbz bu 
ada.mı bulmuş. T.evkif etmiş. A 
dam en ufak bir mukavemette 
bulunmamış, Fa.kat tam ee1lat 
!k&f asıru uçuracağı zaıınaıı or
tadwı ı:nrrolmuş. 

- Bu mühim... Demek alel!r 
do basit bir siltirbaz değil. 

ve kendisınin vücudunu bu <Hin
yadan ebediyen kal<h.racaksınız. 

- Baştistüne efendim. Ancak 
ar.t.etme.k ısterım. 

- Nedir? 
- Ya bu falcı -pek mahir bir 

~yse? 
-.Ne demek :istiyorsun? 
- Yam ~endisiyle başede-

Abdülmuttalip derhal itaat 
etti. İtaat etti. Niha.yet başını 
bldırdı: 

- Sihlrbıuı bul<lum ef~ıdım., 
dedi. 

- Nerede imiş? 
- Issız mağarada. .. 

- Yalwz mı? 

- Evet, yalnız. Remil g<J.yet 
me~m? • doğru olarak kendisinin oraya 

- Korkuvor musmı yoksa? gizlenmiş olduğunu göstertyor. 
- Ha.yır efendim. Siz emret.- - Pek aıa ! Öyle ise va.kit ge-

tilrten sonra korku ue demek o- çirnıeden yola çık y e .şu mrada 
lur? Yalnız mal\ımll ôl:inizdir ki istediği den;i ver! 

bendeniz sizin ancak aciz bir ta- _ Deriıal yola çıkıyarum, e-
lebenizim. Bu karşılaşacağım 

ithal ettiği 12 kamyon 
topr k ofisine verildi 
Tıca.ret Ofisinin lsveçten ge • 

tirttigı 12 kamyonun belediye 
tarafından tadil edilerek otobüs 
haline getirtilip şehir dahilinde 
sefeıe çıkarılması kararlaştı • 
rı1nuş ~ren bu defa bwıdan sar-1 
fınnzar edilmiştir. 
Haber aldığımıza. göre bu kam 

yonlar Toprak Mahsulleri Ofisi 
emrine verilmiştir. Bunlar buğ 
day istihsal mıntakalarma tren 
vesaitinin uzak bulundugu yer
lerde na.klıye işlerinde kull::ını • 
Jacaktır. Kamvonlar 5 tondan 
fazla lıa •ıulc afa.bilmcı.tcdir. 'ı 

Diğer taraft.1n Tıcar et 04'isi- 1 

nin İsceçten numune olarak ge-ı 
tirttıği 800 kilo hacmindeki 
karnyoncti P. T. T. İdaresi teerü' 
be etmektedir. Kulla.nısı .elve -
rişli görüldüğü takdirde bunlar 
da.n bir mil:tar sipariş edilecek 
tir. 

Tasarruf ve Yedı Mallın Haf· 
tnsı ctmıartesı gtliılı saat on beş
te Ankara Ho.lktvi 'de Bafl\'ekıl 
$iikrü Saraeoglu'nun ve-ı cceğ: 
bir nutukla acılacaktıl'. 

Bir lıafta dev'1m eclecek olan 
Tasarruf ve Yeı j, ~1alinr Haf
tasının her aü,,ünd\: me.kteplı•r· 
de bu mevzuda konferan~lar v.c. -
rileceği .,.ibi, taleb<. leı arn:>ında 
da bu mevzua daıı yazı müsa-ı 
bakaları ~ apılacaktır. 

Mühim m' ta.ırda 
kösele geldi 

C iham ilgilmıdi:ren buııcll 
davaya üstRi;ıı tı.ı~ 

üzıoıinde duracağımız nı seJeJ' 
lıafrfsiyecek olanlar bulmıatii
tir. l•:at."'ai tru, bMın, keneli Jil&' 
selenıiz.cllr; hamae güoHmuz Y"' 
:ter. Bah tmeı, i.'.tooig m?z ınt""' 
s~i derlıaı ortayn lw~ ııJHll: 
Spnl'da battan te-rbi~ef>İnt' rı o
yük yeri \'ennek romnm) u. 

Nes imiz hıeclefine , a.. · .ı~~ 
vn.ra~ek için sıla yti ·,~ 
\ e böyle ~iırii)-ebHn lçin de 
derin nefes almav.ı öğttnm..OCO 
spora baslımıstıı:. Bun n dok\' 
3''1 müsnm;ıiın ecli1ebı:tee~1ir.rd1il 
fazla fire Yerel't'k mr. ı.·'•c·tfl 
spor 'Ji:ini 1!:,tır:nlı~l '-.. \ • a. 
halım ait hin tik sl .:-dl' ı t :ı.!lı· 

• • 1 
mı at':ınlann sailırı se~ rel<l~· 
miı;; olarak makS'lt.lan.rıa t"J+:.'11t~J 
Jeri mıduulderdir. N-e zarnt·1 
Buı,.rürı, mcnıfol,ef:te., ~laanf \1'.f"' 
kill~i:ıe huğb hir lled!'n Te.rb•· 
:re J , 'mum l'rliirlf: .füı?;ü 't• t~ 
hi)erh- tnit~in!ük filıri.nt' rla:.aıı.1• 
lamı. nruı h.-ıtları cizilini bit 
he "i.ı."11 t.erhh cs:i sistemi \ UJ'(iıı • 
Ha &; teıınin. ilk h:ıriz ~rin: il•~ 
cum rtt' i günü Anlmrn.da unıt 
l'<.-ru· ·e Eostitfüıü , e Dt:ntl:rsP"r 
ık .iqıle_ri arıısmdnkı futtı ,ı.;.ı· 

çında "ttrdük O gW!~ im r 
sadOC:f') htr okul t.esckb.1.ıfü oL'l 
ra.k adını biloiğ'im ~ ~n"1·eu .-..> 
kımı, y.tl•tn zan :t..:ılanla rer1o1• 

)~ futhoo •(Mlmp~·onlu~una kndn" 
;\ iiksclrr:•<:- oJruı Jlt"!nit-...1?3J' taüı· 
mı H 0 - ;~ )Nldi. 

Bu actioe lmr~ısınch!. S!:i1t> ·~· 
;\ tr<",;fpı·m hü mt i: 

4 En ~tii füiholc-tıhm <'<>1' hıf.lr 
ko~nyor 1n• l~ir huQlı'k • s~n ı:;, 
m\İ~.l>nlaınl'ı ~onu::da hl(.· ) o~; 
~ll>ı~uk ~östt nuiyodar.dı. '.i';: tJi• • 
Bilr;; ilf' FpUlln <leutmh i h·~ ı· 

Ticaret Ofisinin evvelce Bir- b bacıı1.lann siir'at.ini w c:~ı· 
lesık Amerika ve Rinôislana si leı in 1 ... •::6f'H.1s ıl•ahılh:e>tini ar1· 
pari~ ettiği mü11im miktardakı tınrıaınal~ münı'k\i.n n~:ul'ıT.r:' ıit· 
köselel~rden bir kısmı selır·imi· kiiı, sımr klöpl rim·z(.f>TI ıı ıill' 
zc gPlmış bulmımr-.kt:ıclır. Bu fölı-.ı ınin ttlarec•leri iilt> ı,,por :--·a· 
partid~ Birle'jik Anıerıkddan on vMrlu.nmı~n JW"k .t_·nı."ry im t!i' 

:bin udet bUyük b.~ luıyva11 ele- 1.ikttH lumiiz :mhymırn.m· ~1 ırt1ır: 
rh.;i ile Hindistanclan 83 ton kö· Bıı \H.Z -sQD'UıHla lst:anhuJı.la ~:ı· 
sele gelmiştir. Siimcr 8Rnk bıı 1 p1lıt.1 hir t~nh;fa bu i'.l:ıroc.:ı-

"'' ı frrdım lıir kueı l'-:-TI'•~rsit '0 
pat1.i mallann tınnammı ı ıta - . • 
ret Ofisinden s=ıtın a.lnmıtır. :-il}OT ~tı:şkllatma lüzum olmad•t<

1 

Bunlar Beykoz 1abrikıısrna S"V· • n ·· tt>a&tm şidtle11~ müdufıl:• 
kolunaı-;ık a.yakkahı ımnl oluna t"1t·~ 1'1.- kadar bilgi~ İ7Ji.I, 1"'~1ı·ı • 
caktıı. nıi~ı-.rdi. Cu sefer df' ~taa ~· 

mu- mda hir zat. okul ldüp'lr· P& z zlığı ır.inin ~ anı:ru1n tıuu.:.ı:nfü]{· ınru .. t<l· 
Devlet Demiryolları Hayd,lr· k'll ıır~,ı· yom!! ıkhıplf'r mı:ıt· 

- l •. ı .a~· 'e ·u;w:ıför !!"C'nrri rin d•l p:ı..1a Gar 'Mi.idürlügiina ClUn "" ·~ ı 
bir rrıiiraca11t vaki olmmj dtklt•Jıi ır.a.:ıı.a:n hnnbr:ı ~-ıt·Qefı . 
ve 'Kayserinın Çerikli rrö - uı ı. '1 i 1cldit:ııde bah1ıım~ıld11 • 

vü istaı:ıvonundan lstrınbul na - ıdı:r. ll"Ntl' s~ o:ıel s1.or.r;:ı · y 

~.ıuı.ı teslim edilm~ olan '.l t te- 1.ı. ıfrmcl~ ÜZO'r.e okul kfü' ii .,..·· 
ncke pekmNin tiç tenekt-;·i ic~liı- mııh ! 
deki pekmezlerin yerinde ydll'!' SiMtli Maarif \'t.:ıdlini tLıli.~t·: 
estiği bildirilroi~tir. füıİ: "(füııthur"\t"tin olrnln .•' ~· 

Küc:ük AyasofyacJ,ı Liman 'asrn 'Lıki t.·0<'1.11ilan al\lı•<ı ~1;ı1 I · 
cadc.lesın<leki 18:; numanılı cvde ı hu.ti.an tk.tdorruannı ~·uı.~11 ~rnl; 
ol1ıran Ali Özüış adınclaki rııli· Jcri:ı huhımhığo yiiks.?'k ıii5,l'f' " 
racaat ı;ahıbi, Çcrikliclen bu pek 1inı ml6:r'ha.11•' ril'lt' knd.!.1·, ~ ıu:ııt. 
mezleri mn.kbuz mulrnbı1ın le hil~; vBron h:mr tımm dar.-,:-• 
te.slım ettiğini söylemekte ve sıı ~"Tmıkt-an artık cılmm-ıtl ·. t.ı· 
boş çıkan Ü(' tenekden mandası :-.aiıı w ''tli::mruı.-, .\".ı..53 . .nı·a ' '.' v 
içindeki pekmezlerin de yarıya I şatır..a mn:tt"mıı f'l-ifirt~:eı. \'tİC ı· 
inmiş olduğm111 iline l'tını:kte - da H' Tnhn sahirı lnlı~ ııt ık 

~:a w hun1a.T arn m~h l.a, 11 
dir. 
Haydarpaşa Gar Müdüı lüğU U'.ı'.atu·ı hir ahP.~1, yarat:t~madt ,. 

i~e derhal vnz'ıyet edeTek l'lle.Y- c·a ne ahlak ı.endi k ~1di.1~. ' 
ce biı· z•ınıaııdan beri bu ~ek ı1de ~ · :ı<'lt1 kendi kı>ni!ırw, ıu• ır.t°"' ' 

ı k .. nf!ı" la•.tdi:ıı• nsb ~:r ~''· mı t trenlerdeki emtiaya musal at o· ' 
lan lnrsı;rJn derhal meyd~ma c·ı- al~1.l:ır ... ~!.-.tc,;,1Ii isi.-.· \'f' fı,Y 
karılma!SI i(:iıı icabedenlerc emir rcl,r•tfrrin lfilinultm f!.. luw ıw 
vcr·mif'tiı'. ~h>('hul hırı:;ızın bir .ı şiuır'1•k•r olnMk~u.rn lh:t.\ .t .l "''"' 

•J mns ın:' tmldin \Old..ıı·. 'rof" k·1 
kaç gün içinde meydana çıkan- . j 
Ja<:ağımı mıthakkak nazarile ha- t.ı.•.rbiy~i <fa.":ısmı iı-.t~ ıu oıis:ı:• 
kılabilir. rn~cr taraftan bu hu· relt-rt- rtaynnal"ak ~iirütıocl< ' j 
.susta ihmalleri göı·ünen mcmıır ti) or07~'' &4.. .. ın n. n Ali \ ii<'

1
• 

lur hakkıudıt ıla takibata bas - Rn bir tıt;ı;aı;; t'IN~i"i™l .1 ı ' 
hu . tı1tit:rfını:ı hu SÖT.lt"Tİ ltl'P5N ·~ 

~anmıştır. .u - 1 ı 
l k mnin mı.ı selilimn jlf' ornt ~t 

Adli Tıbda hırsız. ı da ~.:nb.1J\'~r. Sporu h.T JH 111 

Şimd1ye kadar ham hüviyeti ib&t't s:ı.~ak ~M..1. .n MN'mi;, 

teSbit edılemiycn bir hırsız ta - Jc:ınşnnş günlerin lir hubı-.ı ır 
rafından Tıbbı Adli biııasınm U'C'rl.cs iÇID spor: t'\'ı>f. F ıJ.,ıi 
pcrn:ere.sinde bulunan teller kc- d:lhu t·n·cı ht~e:ı h·rt )t-'1-, 111 

silmek suretil~ garip bı r hıı sız-, mnnıi t;erbiycıntn h r t' '· n ° 
lık olmuşlur. 1 (hığu için... , 

Müessesenin tellerini bu~akla NASUHi RJ\'l J ,,;. 
. . k ---------------kesen hırsız bınaya gırere cer- • .,. d ~ ·· 

rahi bir tnkmı filetleri ve sonra Taltsılerue o.muş U~L u 
koridorda asılı buluıum pnltolıı- Ba7.ı ga.zetclcrde <.Jolnnı u" •· 
rın ~cplerimle bulunan bir mik- Hinün bugün başlıyac::ış,'1 y~ zı · 
tar parayı da aldıktan soma.1 rnıstı. Öğrcndiğimıze göre bıı· 
k·tl şılaşacnğı kimseler Ü7.erin<lel na dair teklif lıeniiz Da ni 
ffi.iphe uyandırmamak iein he - cUme-ndeı1 r.ıknıamı~ıır. (, 
yaır. bir gömlek giymiştir. 1 senekı vaziyete düşillnw 

Bu halle kapıdan çıkma.k is-! çin hn teklif uzcıındt' Lt.::ı.,.ı, 
tediği sırada müşahede altı u cclemcler yaoılıruı.kt J 
bulunan hastalar (hortlak YRf) r -
diye kacışmağa ba!ilamı51rudır. 1 ı T A K V 1 M 
Acıkgöz hıı sız bu durum karSı
sında firara ınuvnffnk olmu 
er. ı,iddctle aranmaktadır. 

füt uu 82 Gth\ !WS A. 

1 
- ... asıl kayboldu? 
- Kendi.sim yaknladtm. Yük-

8'.k omrtnizi tetıliğ ettm1. Hiç 
ıtir~lh mul.ıaYıu.t •osterdı. Cei· 
lada kellesini u um1asını ~yte-

- Sana btr iş çıktı Abdölmai-

~ 

- ~! Bu hardreti keDdi- -.:ı-mın !:........:.:ı:_ı:--ı~ ~--ıa u-'- fendim. 
sinin ~ usta bir silUW =.ası ~~ - - Daliğirn gibi.. ~ bir 
olduğtftı gösteriyor~ ~ aa ihtimalini de düşünüyorum da.... müşkiilAta marn kalacak olur-

lzmir havagazı fabrikası 1361 ı 13~u 

dmı. Uçurac ğı .:lll ada atlaım or

tadan sııTOldu. 
Htllctimdar, ınuhaiızını soDU

na kadar dinlem1-:ıti: 
- Falcı biı· de ordudan bah

.aediyordu. Kıa.le kapı ının önün· 
d&t>öyle ıbir ordu gördünüz mü? 

- Mubtenmı bükümdaı'l.llll8 

her emrini yerine getirmek barı 
f-a:kir ve aciz.in vazİfesidir. 

- Şehrimb.e bİl' büyücü gel
mjş! 

- Ya! Acaba nerede? 1üm 
tarafından gönderilmiş! 

- Kimin t.ara.f'ınaa. ~aönde
rildiği.ni bilmiyorum. Her htıJ.de 

rakip b üJıiimda.rl&dıa.n biri ~ 

çok kıymeti olmasa her bekle Httkiimda.r kızda,~ san bana. derhal haber gönder. 
lmraya ~· · - Sen hele dEdiğimi yap! d&- J.noru-ıına gelirlıxı. 

- Tabii değil mi efendim. di. Düıı-ys yjjzjjnde beoden daha - Olur eh>dim. 
Hez haldeza±ı ifüriziııbı.JınrsD. mta aih'irhu JOlrtnr F.ğeı- bir - Şu mel'u.u:a. öyle bir m"S 
ta.ki yüksek bilgioi-aieı• ~ ıniişküW;a uğray.acak ohmıan. ver ki aldı ebedfyaı yerine gel-
ma.ttar olma>an lkmı. blbii imdadına mt ~ek de ~ 

- Şimdi sıma. şu. -vazifeye ,... .fxm .o1ac_ağmı. - Hiç ınenık etmeyin efen-
riyoıılm. Derhııd 811 siltiJbm - o ha:Jae emrmt. amad&- dim. 
gizı.un:if <Mıığa-,,.. bılllıcek prrl 

tehlike geçirdi 1 

17..ru.ir (Yeni Sabah) - · n 
g.ece saat 23.30 da Şchidlı:-r ı · .1 
hava.g-dzı fabriknsmuı katl't!n 

Zl~ADE 1ıc'.Kirnu.~12 I~~ 
_ _jt9 2 ---W 

ve zift imalathanesinde bir ya ı Ç A R ~ A )111 ı\. 
gın çıkmı~1.ır. Kısa bir zam. ıj G ı.cı; öı;le tkim'l:i 
i"inde büyüyen a.tc:ş ;1jft c~r.ı u :.~ ·· ~,:.! 7.Z. 1 P.n ~ 
~clerden 60 ta.nesmi kl1:>mcn & l J ı::,tJı; l;.ı.28 \~ 
yakmıştır. Vaktind~ ye .. en t • AkŞE<.: Y 
faiye büyük bir tchli.kevi ön ı. l ı. i 
mi<dir 1"'<111 

~-----..._ ________ __,_,.,.._.~ . ' 



-~TJSAT BAHiSLERi) (SON" :E-I.A.1 ~E~l._-LıER~J ı ı-;;. SABAlll 

eotULARiN" HMAr~zARAsı 1 Ankara Haberleri Rusyada so~ dur;m /G~neral Fran~ ...,._~..,l 
-~~!-~.~~ ~~ye~ hM1asi:rıe ç~k Bomanıııa ile Ucare - / '7l y.._: A.c. Sararoflti uuıı:muu:· lll'A:"l·aıuıı:: JDtUl:lttllW. ~ ıynnser ve geliş:m.e ruıımaed r. J Al ı opra1ııanndan 
B'irler yapmalktmı hali kalm8L Maama.fih harbin med ve cezir .a..A. ... elerl manlar bütün Rus ta ar- Alman a•lıerl Roma radyGSu evvelld. ~l;a 
Birtieııbiııe ~ı gibi sı&r ha.rekeUen Nevyorlm da sür':ıt- VA •pu ltaıy&lUSl her Unflııid11ı 
~ ibailamalA ile borsada mu- 1e ·bir mtNziden b cıka bır mev- Ankara 8 (Yeni Sabah Mu • l d d / ge~lr.rn/ıLI>c•Jı .,.."'--~ ~-- laymetier ı..;.. ~..:ı.... • bir ruz arını ıır urmuş ar y .cA• 11~ ~ ~- duaları e<lildigmıW• • b-tun -~ llnWUü un DUKUI. me . nıh haı.;_den dı'gerıW 'n"' habırinden} - Bir mu"detten - L d:r 8( -A ... • -, llll 1: • on a .a...a..) - Fas rad • kiliselerde papasların soın e-..':-' 
b,ıe ~~a ~.ı:na~= aıbnalrtadır. Zahıren sebepsiz beri İsviçre ticaret hey'eti ile

1 
Berlin, 8 (A.A.) _.Alman or- y.osunun bildİrdiğiııe göre, ge biy.etiıı İtalyada ka'lması .tçlıı~~ 

gibi görünen birçok sukut ve yapılan müz.a.kcreler bitmek Ü· dulan Oaşkum~n teb· kabıl taan-uzlannı ağır kayıp- nenı.l i'ra.nko İspanyol topt"ak • Wıiler okuduklarını haber ver• 
Rm n da karların da pek yükselmeler kaptt.atistlerin oy- zereair. Yeni an aşma birkaç ligı: --.zu~ larla geri püskürtmüşlerdir. Yal larındau geçmek hu8UBUDda ya di 
B ti~~,;.~ =..psikoloJileriyle izah edile- gün zarfında :imwan eaktır. Kaf'kasyada yapılan harekat ~~·;0~:~:_~~ düşman bö- pılaca.k o an her ttirlü ~- Harp halınde bulunan bir 

r 
-.ı- =--·;ıı-- L.....--- ·..n..1.n. Romanya ticaret hey'eti ile esnasında Afmm:ıve Romen hu·- ~ &e mAni o.Iaca.ğını Alman ordu- milletin ma.Mi, manevi her kııv-~ ~ - f!tV~-·v ~-her ..-...L..- .zı·"acıe M§ıs:s>tn üza:kerelere bugu··n Merkez cep.lıesinde kıtala:n- la.r.., ı....~ danl.J:... ~;-iıt e «tilebıitir~ Aşağı yıdmrı ~uu ~ı J. cwn uıosur.la.n düşmanın beton mn dWşma.n.ın mukabil taarruz. .. -WG9Auma.n •,;LUa bildir - -~den istifadeye kallrnmıası 

ht -emieiıetic tne\1cut Jt8l"&- lıer sahada ancak kısa vad~li de devam edilmistir. Romanya- sığınaklannı ve :istib:k8m sis- lannı geri atarak taa.mı.zknm. miştir. Fas radYoSu Alm&n baş- Dek tabi.idir. Ha kı harnte devs-. 
m ıct.n çoğlYmıştır ve muhare- taımrinter ve farazi.yeler yürü- dan alaca.leh bulunduğumuz tak temlerini zapt:etmişlerdir. Vür- devam et.m şlerdır. kumandanlığının tw.vvurlan _ ma ve sebata teşvik için baş vu,.~ 
beden evvelki za.ma.nla.r.da oldu- tftiebilir. Hal.Duki para borsa iş- ri~ 2 milyon lira kadar bir tenlturg bamıbacııan dtişmamn Rjev in garbında bir &wyet nı evvelce bildirmiş olduğunu nılacak her ~yi muban ~ 
ju g.jıbi bu paraJarla d.ışarda. ec- 1ıerinde birçok kimseler daha u- paranın tahsili ile kuru meyva ş'iddetiı taatTu?..larma rağmen birliği, düşmanın b'rk~ muka- il&v.e eylemektedir. General mak gerekir. 
n 

1 
ıoak il b v. tinde anca istiltbUi gönnek ve ona v.e diğer bazı iptidai maddeler) yeni za.ptettrkleri bir mevzii mu- bil taarruzunu geri püskürtmiif Frankonun eevabt ileride bir Ancak her vesileden istifade 

tın almak göre kcn.d' 'rme bir rota c ı- mukabilinde benzin ve petrol sa haf za etmişlerdir. Terek ke- tür. Alman ka) ıpJarı ölü ve ya- tesviye sureti bulmak 'imkimnı He harp makinelerinin kuvv .~ 

ildi
·r. E naena- mek 'sterler. Kabul etmek 'ıa- tın alınabilme i müzakerelerin s inde dev m eden .muhare- orta lan kaldlrmaktadır. t'indeıı. sa ay inin kudretind~n 
ı bir şeylere .3dbdıı- ki bugün o im - la.rdaıı mevzuunu teşkil etmektedir. be erde bir A ·n zırhlı kolu ~~a!,~-!~~d~;/lir~~J~o: Du··nga bug"' yü~sekten atıp tutarak bahset3Ue-

w:mmr. Böyl e bü· .an çok mdnı:mı bulunulduğ.u bir Ôd-en İf K-a.ymakanu son 7 gtin jç • 6ô70 esir al- yunca faal.v.ette bulunn ı kıta- • yı aJ t e nı hatta kil lec 
.emı kıy- dev'r jlll:il.Şllma.ktayız. Borsalarda Ankara 8 .(Yeni Sabah Mu _ mış, 46 tank, 91 top ve b.rçt•K la.rı.nuz iki Aiman piyade bölü- J k rinde mm akı et ıçm At atııı 

a :li yü1aıeleeeğı gibi bor- da .şu haki giimin fırsatların- h.abirinden) _ Göriılen lüzum p'ıyade silıllunı ıgtinam veya ğ'ünü y • tm"Şler ve sekiz treni aag re oltesi yaharıyorlar dy.e sofu 1~.iiız.. 
ham ve tah· dan istifade debUecek bbilıy.et :tlzeriM Ödemis kaymakamı ltı- tahr P etmiştir. havaya uçurmuşlardır. Jerle ::.lenm b r kavm AL. •li 

a bir :y~selış te olıınla.r daha ço aatıhta gö- san Kurl.an Vekilet emrine a· Av tayyal'elerimiı: alçaktan -cNıılçık'ın cerıu:bu nri)sin<ie Vaşington 8 (A.A.) - Zıraat .harp kapı rına g r ge1mez . 
erika gij:>ı uzun riilecek:lerdir. Daha ciddi ve ıınmıştır. uçarak dtlşmanm demir yolu iki gün süren bir ınuhruebe .ne- NaarJığ-1, bütün A.wupamn Rus dua~a. ilah ye ve IRttnacAtA. 

• harp -Om nda kala.rak .kat'i maliyeciler arb pli.n.1a.r- tesislerine ve kamyonlarma ta- ticesinde b rlikleı'.ımi:zden ba· ya ha:r:ıç, 1842 sePteSinin buğday dökmesidir · insanda tem.iye· 
mulıa.r~ bir .zümre_ye ma- da kaJaca.klar \'"e ihtiyatlı orta- Suikast davası arruz etmişlerd!ı~ zıları 600 Almanı yoketmişler jst.ihsalit:ınuı 85.000:000 hekto- rdc bir gar.&J>Seme V&nd r=P oc 
Jmıl m miihımm :t sa- llğı örten -si.s ve dvmaııların a- Ankara S 1(Vaıi Seba:h K.u - Büyük Don kavsınde ~~t- dir. qitreye baliğ olduğunu tahmin ·Fransanın Alman tıamlclenv-
t :b'.r ~te borsa lıare- rasında bira.z Her.ıs.inin gö- habiriııden} - Alman Büyük ler dün büyük zırhlı teşk'llerle etmektedir. Bu miktar, lŞU se le ezılıp cökttiğü bir <Rrada .. ınr-

canlı faal olacak- rünebılec~ gönler.i ibekliyecESk- Elçısi F~ı p~·ıe karşı terti'p şiddetli taarruda.rma devam et- lreailıa ile seyaluıt filuüt- nesindekinden 15.000.000 )ıek • be müd.aha.te eden 1taly:ıniar o 
?Allıllalllm harp sanayn aksi- ierdir. Bir ay twVel vaziyet et- edilen suikast da yasının .nakzen J mişlerd'ır. Bu taarruzlar kıtala· efen oazpfildi tr>I tre kadar :t7.dır. zanı lar kır riınde zafet" 

pmtlan .tieı.rıka:lide kirlar kay- rafı iylce ıızakla.ra .k.&daır müşa.- muhakemesine yarın (i;ugün) rnmzın müdafaası karşısında Birleşik Mil'letlerin ~44.400.000 d~alanm hatııianna b"1e getir-
4 tir. rti.k Brıtanv da badeye müsait idi. Askeri hare- Ankara Ağırceza Mahkemesin • ı akim kalmıştır. Kıtalanmız A1- Ankara 8 (Yeni Sabaıh Mu • hek! olitre ve Kanadarun da m yor, ook tok ı.-e mudd.iyet;pıre9t 
da durıml taikr1bcn ~. Bir ketler !J iet.iknr ma.rır.aranı de devam edilecektir. Amme şa man -ve Romen muharebe tay· h&ıbfrinden) - Kömür fiyatla • 112.BOO.OOO hclrtol trC'ye baliğ .konu uyorlardı. H lbuki tehlike 
lıa:lde ki, hilll' 1:n.kişa.fı samanla- lrıesbed.inoe bor.s1arda y.ine eski ı hidi İtalyan sefareti kapıcısına ı yareleri tarafından desteklen - rının artması dolayısile tren iic olan buğday ietlhsalatı birer re kapılarına lip .çatuıca işi du.· 
n bo.rsalaı-ın .ııta.unç devJ-leri aheaJt v-e cünmıiş avdet ~. tebliğat yapılmıştır. Yarınki miştir. ret rtarifelecinde ryapdaeak 'Za'Dl· kor trslril etmelrtedJr. va ve münacata <iokmü.ış 1N'lu-
sayılsa çok mübali4.'7.a edilmiş ~ü her ı:ıeye rağmen hayati celsede bunun dinlenmesinden So\Y"f; Teb'tiği la izdihama m&ıi olacak tedair· - ------·----- nuyorlar . 
.ımaz. tı8klit ha!"P, muayyen ve yanır. sonra müddeiumuminin iddia • Moskova, 8 (A.A.) - Öğle j .lerin tetkikine devam edilmek " s• k Tam g f ru :ahim .r, ir~ı-
mü7.Jnin bir safhadan, 'bil'denbi- . Hil8eyia Şiikrii BA&AN sını serdetmesi muhtemeldir. üzeri neşredilen Sovyet 'tebliği· tedoL..:ıün ... e -oore·· !-.Jı'hamı ır o uyucumu- na yük en ıuy.ar.ı k.abul -e&er 
re bir hareket ve ıleı'len1€ şeklı- ------------------------- · ki l!!r'" ..-.-o..- b .MrA.L amma, d~ın :n •· zteeab -0-..ı-
ne inkılap ederse gayet hassas 

8 
. nı~e~li~~adın fabrikalar .ma· Ö.':ll~recek bir tedbir ol~ ileri zun temenni<!ı• lll~S için de hu}U:,U kalble V6 

-ol&u mali pryasa MtSIZln bir du- ncı o•do yenı·den .h&llesinde kıta1annnz mevzile- surulen trenlerde seyahatm ve- ;, tam bir J~la yapliması li-
ralJdmna 'se natti diff;üş dewesi ~ , rini ta;hkim ESt:.m~ ve düşmaıı sika ile yapılması şekli mahzur- k bul d•Jdi zımdu'. 
-geçircb§ı. .JataJlln ile .a.f'...,, ._ __ ._: etımını,,.... }U göriilmtiş Ve lmndan vazge • a e l Bc.lct.qiye 8'1I'mU :;.laf': 

cı.- ~..,ı; ... .1:~- ,..ı,,.,,.,.._ .. ""' ~ ._... __ ..,.... ... :.ı-~r. - N a valv.a.racoı•m.a ---ı-
wuıu. ............ ,ftol.rıllotl o,(l'R'CU " 111"""" h.. • dir. T Ont>lllnUZ ve kü,.ük w:ı:alie 'J"U-llı""'l'-• ~ ~ 'llDQK:U 

izerirıe ~ ıis1e bö~ıie bir ucııma geçıyor gnplat~~o art ~bkem Y eni mebua :tccimi ...... dede A •• _ h 1 T.":n.r.ya y k rmlS"™ u '! 
.., .. .,lrml•1• V'"' ..ı-.-unluk ma-nza- ..ıı........ ' \lilll lıL'llır.Aft 8f taksi - Sinı.Jl. t ka.d 'T bir lıek dtaa· 
,.._ LA .... .-•.ıı. 1lu•1.ö-Yl ve kırk sahra istib'kimı- Ankara 8 (Y.eni Sabah Mu -
ruı gmterwıje -&Bi!adılar. He- m tatmp«wı41er •e 100 An..-11 habirinden) - -Yeni meb·us se- J'01Ctı ta Ş t m a1j,.a mın rstecab ~ ~ nu g9rae-
le Avrupada pek mahdut <>Mm öldürm~enii.r. çimi layihası 'Meclisin Cuma .......... ı. •.• tıfuJ""u crm kı ... Ce\ m ı ıis. 
serbest borsalarda oodite aıa.. G.eneral ~/onf10DH!'1/'Alll bir ABH!ri- Staımgraa'ıa imali~· günkü toplantısında miimkere Dllrullm- • u s <.ıt ah'.h ;fi 1m ~: 
metleri coğıa.ldı. cı1e $c)v~ kltahn dU.Unm ımu- edııecektir. Geçenlerde gaz_ ız ı c.tttu- t seT dı\aası kıı· Faraza lsvicsre borsaları ı.e. Jıan -·~tt'laine lle6'tlll hl H J••aat yucu stitummda c:ıkaıı bir tc-j bule bıyık bir derfiş '1Ql'&tı •ar 
yecan •Qi•dedir. Alma.ıtlar ser- ,........~ • ....._, ı:r- :ıne.ıaı iJe Beled1 c yalandan aH- 1IM? Baksa.na miiltaı'elt Raaa:nm 
best Frana.u•a da gırmelde bu Londra. 8 (A.A.~ - Ela.gey- ı'ip etmişlerdir. Sirte civarmda 'J"'. 1-. Al kadar olmuhtlıır. Memnumyet!e .,tinü a~ztn leş g-ib1 ıoki kGk•J· 
memleketin ~içle tek alaka lada büyük bir mttha.rt'lben'.ifl .:a- iki .Da.Qtörlü p~ diitmwl ~ un us ... a . man öğren.digmuze g-Ore -Okuyucumu· yor~.. ırı.ukabelesiı de balum.ıp 
ltoridonıllUI Efllerine geçirmis ol- rifesi.n<re 'GeReral Mon.tgooıerv, iairtlaruu ~.ateşi aJtına zun :temennisi .k bul cd~ ,.e bıdunmadığuu bihni,,oınmı. Şa-
iular.. EvVelee 'Mareşal Fransa- llBHfmi ka.nı:--'hl~d.a, kabul .et- ı l d d bu hususta A uncı .c...ı..- Mı·1·. YC't bulunmus olsaydı !»ile .eren-

t--"'.. k il ,.,_ ......... u almışlardır. Bomba tayyarele~i.· • • • ...,u•.ıt: '--' 
siyle ......... Lya ve Porte iz 1 e ve tiği bir Amerikan n:ı.uhabirıne l er eyışı ıır u dürJ_tiğWıe tebligat yapılm.ıştu. ' nxin: 
ou yOldan da Atintr"K denızi ve i'ffilıırı söylemiştir: m2z Jıtieura.1:8. -eiıv&nllda«i Re- Verilen yeni kı:ır.ara r,örıe; bııtn- - Adam sende, is duay. bl· 
Amer!ka ile irtlbat ıtla:tinde bu- _ !\derim~ iyi gidiyor. Çar- delflere gündüz taarnız etmiş· duı sonra taksi otomobfücri t .. dI.)"'ilH· •• diyip şın ıcmdcn çık-
lunaıı bu meıın'leket şimai her pışmalar ş ddetli olacak, fakat !erdir. {B•ftllrırfı birlncıcte) I Eğer bu haber teeyyiid edecek mira1, benzin almak gıh· h!C nıas.ı J>ek mümk' ·· 
ta.raft.a.n mahsurdur. Bu duru- biz, E~evla'da muvaffakivet- 1Wyaa ':l'ebllji sekiz Sümnetredir. Geçen hafta tOlnrsa bundan Darlan taraftar- bir mueretle cn-ddelel'dc 1 mı- Hele b~ ıbin kilo ağırlığın· 
ma. bir de İııgiliz tayyareleNftin sizliğe uğranuyacagız. Alınan- Roma, 8 (A.A.) _ ltaly&n pnenı.1 Anderson bu iki şehre llarından birinin Oe Gaulle"iin ya.cıaklar, durdukları takdirde dakı bomballtrı Y ğmur 'l:'ıl;> 
Cenovayı ve ltalyan §eh'irlerini lar çarpı.sacn'klardn·. orjulan umumi ~-.. ,Pden J!OÜM'ı iW&l etmek :iirzmııe ~ müariplerinin kendUııi- IDU'hak.kaık JlllretLe yc>l<'u taiifm·- yagd ~. Uıy~areleri hölillt ~' 
bem&ela'fkk1ar.:ı itive ohmursa, 1ıa.fif kuvvetler g~r. ili desteklelıaeleriırı.i temin için ya moobuır aalcakhmiır. Hili.fm- lük askPr la!-!tdığı bir <.ievirıtlf> . 
A. 1....:ı--:- ·-1 ... ..ı.. elebilecek tek Bu sefer:n başlangıcında as- 9!7 .n11MV&lı tebliği: o~- ~-r '!..-• ..+- ._ __ ~:.:..ıı: .--ı...n .:1'1. 1-.11~'1. .. w- 1..--~'1.-•·ı yapmlt ol da ..... _ k __.,Jl~ d ı-'-A. ~ r-u.:r- ~ k--4-..:-.e h-Meflerm· m· dtı".""' ...... - ;uı. a;u.-v~ .-ı.;nu: ~ ..- ftUueA<w.ı. -,~ awu·eket ede.o -. =-ıer ,,,... ... 1• son <•n.'C\:A:, blllVa ~•ıw) • 
ttik maUar.m ıia ~ıne ihti- crıeıuı """' '" .. ,,,.. · Sirell&ikte tııeşif biriiklerWia 1Mı ktt'-Mar Mc&a ~k ciağu ıninnı anlaşılacaktır. iıa.ıuıbnlacaklan g{;ı~wride böyle <ittmdan U.: C'eiıte -dw;· 
mali asaWığlndan büyiılt endi· Afrikadan atmak oldUJ:{w..u f&aliJı&i art.ııwOr. t~z i9iıı geri gek. ilm. iş.lerd. ir. Puar. Son haberlere .göre, Dakar fi. teşhıı ediecektir. ı ya kiRı m d:. ~· ·ı,.. ki"? 
ve ve -lljUcrııt' uym -el •1.Lo -3~ d,ii<>-ıı.ın "JlllOtiıfi ~-ıt. ~i• w &«WA&--ı pnu tµ..-.ıı su- losu 35 bin ton hacminde olan 1l ~j :memnwuv.e~J- •ırı.r. • ...ı.-... d a,·.....,.dırl·.. ...a.ıl'led'ıgıw ni ha±ırlatan General, ----~ ~' ı :B .ı.._a..._ • 

"V;,..e nunı se"--.Je İspanya ve _ , .. _ilave etııni..,,.; .. : ..,,..._ .._ .t"'I....... mı·.., olmamıza racrn-:~Zl·~- Tulonda1-1 uemı·ıe .. · 
hu -.r- :~... .,....-A !i"'" le bataryaiarım pek iyi netice- lb:atebeler ol~ur. --a-y•ŞIU. • ve 1940 da denize indirilen Ric- .., ı:.·- -. ,...., K. e .. 
Portekiz piyasa.'.l&rı da t.elişta- - lluvaftak olıııcağız. Ba(fka itıırlc bolllltaı-.. ,._"'tir,, lar şiddetıemnekte, htlva filala- lıbeu. m:hlHn ile 1935 sen.mde 'farler ıde, e-ıumi caddelerde \C n .. tte? 
dır. Kısmi sefertJetlik mmaldeu bir çare göıtmüyorum.. Tayyarıelerimiz bMnball.7 v.e n mliıarebe meyianı üerine demilıe ;ımiir.iie.n we bin Glair isi durak yerler'ı..--ıde aüracaat -e- ~ Va&ye • 
Almanya cenupta11 Amerika ve İmgiliıE ~i akın'lar yape.ni: nmtı.arilflerill i· miılH taşyan ve .her biri g~ den .kimsekme .müşıl:aıinl var~- . Va.~ıngton 8 ~A.~) - fkh-
bıgilteı-e ile aumnı ve bir ~fuı- mitraı,.özter.Ie bir k8BJ."•oaet .aşe ve ikmal yollarını bomıllıam- ton hacminde o1an iki knıva • haReSiy.le yolcu almamaktadır- rıyc Nazwı A'lba3 Knmc, sc.pı· 
de çevrilmiş buhmma"k "!benle .ICailire, 8 ı(A.A. 1 - Miişte- ·J;!':ll....._ twn&-eıielıelt -.ıaır- IB~T. aııörGelı, 1t33 senesinde denise lar . .MeseUt bir .hast.alıane .kapı- lan lta'\.'R k~ıflformdf'rı sonra 
yanm .adarMP1 da ~k~i~ l~- Nk o~rk tebliği: dan altaıu tahrip etmiş we bil" ŞİDDETLİ TANK irıdirihniş olan L.e F&ırta.sque, Mı veya ~t:Gr ftlWlyeneha.ıli"Je- bı~mm -ednen !'RJX.trhırdan Vt! 
\"i1>renin katine ~evtrmıştır. Bü- KePf faa.liyetımden ba!fıka ka- ~ ~ .. u 1 ır ~ n .;.:..ı-..;-..ı-ı.: y .. ~•~-..ı- _..ı,. ..... ~ı ..-..._ huberlür~.- "'"ltl ın..ı--...· ~ - :'1..- rad k da d - ı..: 1 kaçını hasara,, uğratmıştır. H'l· MUHARr..or.,.,ı .uç -a in v.e -.uc T.er.rıiole adları- -UUQCI.~ ıcı.ı.-.:::1uc u ... , ... , ..... ~ "' ... ,. ı,... nıt ııı. 
tün eehaRl ve tahvilatın akl'U\:'ti a a.y ~ ınr ~ o ma- 2 ..ıoff.ırlfl' hıu · c ~~-ak ta...,..... ı..., Fnmsı-z donıınma-smdan 56 ha.-r 

•• ~Jebuı har kal JDllbr va ınu1rıarebeletındc 6 cfüı::mell Londra '8 (A.A.) - Fa.s rad· nı taŞiytllD w 'her biri .5.89 ton ~ -.ıı -~~ ,')l, · ı· 
endite ---~ · Dtm: IJibva llW.harehe bötve-;i tayyımısi d~~. Ha""1 yeiR!, Sa!h 1*şamı pymımia ıha.eminde olan destroyer.lercieıı, ~ tnaaeretııerle müster' alma- -gemisinin VP bir ticaret tıı ıtı . 
::m:·1'ıı'anslz118huoocıJ.: 8r.erinde hava f-aal.iyeti 'bir mik- batarya.la.ıılmll!llı """ ....... ; • .a.,. •ıarı- mUttefik başkwnandanağının şu 12 denis&ltısından, :3 ma~n ta· ımalannın katiye -öniil1e -ii~.ii- n'ln b~tm~ \'cya hasara ugra • 

· .lııam tar artmıştır. Bombardıman. av _.:r"" ~ı><;;;n\ okaımıtt;ıır: rayıcı ~iliela, ili lwrv.etten ve mesıni rde al&kadar :nuı.kaınlamı n:nş o dttğu \e 15 harp gemiısi 
pek yalan harp .~~Y1;. .. _.1~.:ı ta r L.. • • ,... Er · lanan ba,p:a bir tayyare de de- .~5ı.• gu··ndenben· 'E-ı...·r.1..,,. aeh- diğer_ haf_if g_ emilerdeıı miirek· na.zarı dikka.fu'le anıederiz. ve 5 sarnıç gemisinin de sağ • 
fimms aeulanmn ve borsadta- nrmda topçu mevzilerine mu- niz~ düşmüştür. B? ta.yyarerıırı ır.inin hemen ya.-k.mlaınnda ~id • keptır. ailiüııeu zırhhaı 8 'J1aaı., . . ..,.,~~ 
maddeleı'ıi. !Pl ciaki~cı.ua -M.ll".tu. ;yya e,~rmıız marsa ?"a cı- ı ;1..1[ -.uu - :ıı lam kalciığı anlRŞıldıgıw nı ...n.,;ı.,,._ 

..a.ı....a....t- eh---i ---kıy_.;l t .. _ :1 mürettebatı ar851'8da aulwwı.n detli büyük 9ir tank muharebe- muz l.94S ela lıı;g. """İHzler taırafın • Parti MecllS• ml~IT. rtmn ~ .. na.zannı ~.uwu • Yan' ıc:L e aa.rnız ea..wı şıer ve Satı _..,._ .bi -'-·-..ı- ı..--·- Knox: Dunker11ue ve S1r s-
yetle ~· Amerika cereyan eden bir çarpışmRda eıı yüksek rütbeli hir :bıgıliı: subayı :si cereyan etmektedir. Muhare- - y.at-C F ~ ~ ~~ da bnrg saffıha"r-1l o-~lerinin t• •. 1..--~ • _,. :ı..---oı.. .... .1__;_ -ö. ı'kı ..... .-o~~ ı ıı· ..... ıAıft tall .,..;.90 edı·ı-~-. ı·r. benin neticesi henüz belli dc°'il· ugr.amıştı.. a at 0 .auna.n- SJ"DpllD ·' ,., ~" l!le _,_. ™"~"n::nn _...... .m:Cbbl.·-.:n.·11 ı "ı. un y """"' ı-. tir . .Mıi.ittefi-k hava te@killeri.:. ce bugüne kadar ~ir ecülmiş ol- rar yıiz<iürülruek v.aziyetinu~ 

aubi ltalyacia ~ıo hava ala· :aıası muhtemeldır. olduklannı ilave etmiştir. 

f 
~BAKU KOTLAR-~~~, nııııa taarl'UıZ -etmişlerdir. Fazla ALMAN TEBLtGt Ucuz ~lıer l evzU 

olarak Bizerte, cenup Tunusta Berlin S {.A.A.) - Reemi teb Müt~it ve memıırla.ra verj • 
.Bir demiryolu .şebekesine 'e liğ: le<:ek ucuz şeker için t \ 7.1 t v•· ..... ...... 

SOR~ ajans~ sık ~ iSBı geçen bfrka.ç §eibir hakkmda okuyu
cmamnı7.a ~daki fapd8ılı malfımatı 

veny~, ayai ismi taşıyan körie&iıı dibinde 
:kiMRdir ıye üç meziyete sa.hıptir: Ayai zamanda 
bir deBiz, cöl ve vaha şetlri ohnak. Gabes şima
li Afrika ş°enirlerinin en gü:aellerillden biridir. 
lnsan b\I şe-birde mebzul ve gümrah yeşillikleri 
seyrede ede saatlerce dola§lr da pgeıı saatlerin 
farkına varmaz. Yani cennet ba.Rçesi gibi yem· 
yeşil şen bir şehir. Ayni zamanda Gabes bir 
:cerm6t ~ ~1 kad&r 'Rr eee,ıe bıWıÇeei
d.ir de. Zira sM&k ikli.mleııe mahlPlS dev cüsseli 
hw:ma ağaçlan bodur ka'lrtoslamı yanıbaşında 
dünşanın en lezzetli ve ~ .meleri de ye
ti ir ve bu jjebzelerle Gil.besli bahçivanlar M 
kndar öviair1erse ~ aile B+n1an da e ie· 
recede istifade ederler. 

Gabes, Tunusta 'Vabenın lwnBa af~ı 
desüa kı~ kadar ~ ve bu «ıy.Warda ~
nıali A.!Ma1W1. en .güzel bir ~ ayılabileceği 
kumlYık v.e -Si&' salarmd& be:nadmilğı türl-ü .ba
lıJtla.rile de JMflllıur.dw-. Bu kıyMarda .A.kdenizia 
:rawtddöe8* hidisesi çok ehemmi,.tlicür: Sular 
ü~ ıootre lMlılW' yü.k&eli.p algaluiaı'. Körfe7a • 
tUn sahıillwiniıı balıkçıl.lğa f~ ~it oi
dqğwıtı da lıemen .ili.ve et:mel4Jı& Kumlulıt sa· 
'hilde ber cins ve nevi balıktan 1ııaeka 1'abukl11 
denW; ~-anları da ,pek çoktur. Bele Ga.beP'in 
ıF'ntgefı.rı biitfiıı Afrikaaa haklı bir jÖbret k~
.,..ammfbr. Bu sularda boylan Bii metreye va
ran deDiız .kapmmbağaları da aviamr. Bu biiyiik
lükteki kaplumbağaları We iki 1ı:ili zor sürtikler. 

1N119Jıet şilnlil! ı\friklmm an acayip iilke-
1ermilllll -iUi e1ea ~ nwetrhsüe, elds 

IMr -gıi:iaeLl.ikte Olan -.Uyüleytci Cerbe adHDlı zı
yvet için geieR seyyahların h. 1*eıt nektası Ga 
:l9ee ieıkridir. 

Bone şehrine kıvrak kasaba ismi veril
i!ÖŞtir ve hic_:bir sıfat bu luvra'k keHmesi 
.kadar Bone şetırini tavsif edemez. BY 

.fe}ıirde \herşey zarif ve kıvraktır: Kasaba, mül
hakat, pliiljlar hatta kabristaa bile zarif ve kııv
.n.ktJr. Bertagna. ana caddesi de bu zaTaf.eti 
lriisbütün kıvraklnştırır ve ikrye ayrılj'n bu ana 
caddenin Of'tasında bol gölgeli, gün1rab yeşil-
ükli ~ w bflihçeler vardır ki akşamın al· 
tısı ile yedisi arasında bun~ları iğne atılsa yere 
ai\fm"tiyecek derecede kalabalık olur. Şehrin de
likanlıları burada toplanırlar, biitiin gen<;.'lik bu 
parklara ve balı«;elere akın ederler. Ve geniş 
,.e,pnııkJı ıP&lmiyelerin altında elele pro)eler ku· 
razı aşıklara sık sık tesadüf edersiniz. 

Şehrin Araplaria mesklııı .00.n mahalleleri 
de, yamaçlara tırmanan da.ı· :v.e ince ooylarile 
göritlmeğ-e dejer ve limanı Santon teJ.ıesine 
bağlayan .köprü de .schrin bu k.lsmında okluğun 
köprüden limanın görönüşü gerceki.en nefistir. 

B<me Y-eni tehir ve Eski §ehir ismile ikiye ay· 
nkr ve pek k.alabalık bir mahalle olan Damıe
moa.t caddesi eski Bone•ıe yenisini birbirinden 
apuv.. Yeni Bone de şark tarZllli -muhafaza ede
Mlmii biricik ~an ct'kw eilMıi:ıne meydanı 
bunuıın en şayanı dikkat noktasıdır. D&ima 
kesif bir kalabalıkla örtülü Oilaaı bu meydanm 
bir tarafında cami, iki üç tarafında iıee ~ap 
ve Avrupalı kahvehaneler \IQnlt!'. Meyd'anda 
m~ şış kebapçıları, gör.lıemecıilel' ve yemiş
eier buluuur ve bunlal' bu .Pz.el aelıre p.rk m
ltelerine maıbses 'bir ~ vecirler. 

Sfax'da hava alanına ıtaar.r.azlar 'Tun usta, münferit düşmata lıl<:ak bak1rn.11t&r , e !'jekercıle":"· 
yapılımştır. Cenu,p Tunus'a Mih -gnıp]ariyle yapıkn çarpıtmalar tefihıt edılmiştir. Şehr'ın mu ıt~-
ver münakalatına taarruz et • .devam etmistir. ·Fılipvile kar!Jl lif yerlerinde tevzbtt yapa ·ak 

1 
mek g,ayesile par~ütçüler salın yapılan şkicıfıtli ha· a taarnvJa- · olan bu sekeı bayilıkleri, dalla 
mıstır. Dün .3 ltalyan ve 5 Al- ırı esnasında limanda demirli - la olarak memurlann topla • 
ma.n av ucağı .ta.hrip edilmistir. b1ıtluoan .gamilere nhtım tesis .. dı ~ı şeıhnn nlerltezınde açtlı-
Akdeni.zde Sfax açıklarında tor lerine ve lıaııcrarlara mükena- - caktır . 
pil taşıyan uca.klarımll.idan biri, isabetler kayd~dilmiştir. Birçok Şekerin tevzime dair kat'i k..ı-
bir İtalva.n g.emisiııi batırmış • tayyarelerin dizili 'bulundu;;u n.r ve bay!j listeletinttı htıg m 

' tır. bir hava meydanına karşı A1 • Vıiiyetce tebliğ ~dıl~si muh-
DAKAR'DAKİ FRANSIZ DO - m:m ri muba.,.cbe avy.areleri 'iemel r. 
NA.NMASI MÜTl'EF'tKLERE t&'!'Rfutdan -yapılan titaTTtrz ne • 

GEÇ'l1 ticesinde bir mi.ktaT' dfü:ıman tay 
"Cezayir 8 (A.A.) - General yar~si ı:ııırıp. edil~~!rtir .. 

i}isentı.ower, batı ~.,ransız Af - Şımali Afrıka goklerınde, Al 
rfkaemın tmıral Darlap·a tes • man ve İtalyan tanklarının ate
lim olmuş olfüığunu bildirmek ·ı 5!?'le .. 8 ?,U~m~n tayyarn. ~ ofü~ii
tcdir. General, "Tamami)le as· rulmuHtur. Bır ta_yyaremız ka • 
keri mahiyett-e olan bir uzlaş ·ı yıptır. J 

ma mucimnoe,, Dakar'ın mütte Garpta l.ııgiliz ha,·a kuvvet • 
tiklerin gemiler.ine ve uçakları· leri dün l;es tayyare ka b ·t:ni . 
na a~k olacağım söylemiştir. )erdir. B"r tayyaı·emiıı ·ınme . 
Vichy rejimi altında iken Daluı.r ıniştir. Alman av tay ·aı ı ·i 1n 

• da -enoome edılmiş olan bütün gilterenin cenubu aı kı a ilın· 
müttefik gemileri eel'best bıra- de kıt'alann nakli V(' kamya çı
ktlac~tır. .. .. karılması icin kul anıla.D .ma.v • 

P-a.ns radyQ&U, hemiz t.eeyyut nalara gündtiz taarruz etmi.ş -
etmiyen bir haber neşretmiştir. ]erdir 
Bu habere göre, w zırhlı ve en · . . 

d
. w ~ harp . . d . Şark ceyh suıde ve Akdenız-

a..zı ıger - geausın en ı· d ek . ı ·· bil' ilk f 
Mret olan Dakar'daki Fransız ~ ~ıya t u nanın Y a 
filosu muharip Franwzlar.a t.e&- aliyotine kar~ dı rmadan V&JJi. 
Jim. .oimup.ır . .Ay.ni radyo bu i§i feierini b.ıı.s~n A man ha.va 
1942 senesinde Dakar'ı zapte te lruv\ tlp·ineıın:ensup nakliye t~ 
şeDbüti edea. mulıarip Fransız- killeri venıden bithassa varar • 

Jaıra DU&.wlfakiy.etle :mııb.ve • bk g~ mi~· ~ ekweıiya pek 
.met ..tmii elan :'Boiiison'lııı J'.&,p- mühim harcltltta kati bi°r im.il 
-mıt olılutzmu ilb.e etzPeldeılir. olmwşlaTdı!". 

M.1ın cm,C\i 

.süp{iıje (0 ia oy) 

" (kitç i>K bQy) 
Poi>f<>rlu pi 

1 - Yu:k ııdoı cms \e 
lınac tt.:ı.r 

2 - Pa. 
zma SııbPs.l 

3-S 
riiWillh. 

verilınesı Maarif Vekili H ıısaa 
A · y· ~J tarafınchn f ed l· 
mı!; VE> Grup Pmumi Heyeti hii
kiınıet t.u. f ı l a11 J apıhm ' bu 
tek i memnu Julda 'e tt ak-
1a 1;.ı:sdip ehn stir. 

Ruzmtmede bı\..ı:& rwıdde ()]. 
m iı. i i<,ın reı l ket." 1rt 18,14 
oa cel.;eye nihayet verilmiştir. 

Mık.tacı 

5000 cıdet ) 

250 ~ ) 21i.12.942 ı• 
4-009 k 1o U.12.8'2 11 

tik rı ~~ı aJır: e pewWı:: 1.lllllüe .tan •~ 

a4lı ~en ubede gö-

l ~ ).,z;;u·Lk ıçı tay n olunau gün ve saatte "' 15 ci· 
venme ;ıatiW!e lt.ırlikia ;;.el. geçen Kom·SJ"ana gelmeleri "ilıia oMana:r. c2161 ) 
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Pazarları 

Yöriik Ali, davul zurnacılara 
vur sareti vereceği sırada Caz
~r ortaya çıktı. Ve, Şopara ba
gJrdı: 

- Sen. yaptın! .. Şimdi mu
kabel<> görüyorsun ... Sen de yap! 

Şopar, üıtke~ı öfkeli söyleni -
yordu: 

- Hakı;ızlıkbr bu ... 
Halhuld, haksızın başı kendi

siydi. Ona yapılacak böyle mu
kabele idı. Da.vul zunıalar vur
mağa ba.'2ladı. Yörük Ali, çırpı
nıp bir nara sa.vurdu. 

- Hayda. Şopar! .. 
Ha<>.n1a y,ınw tı. Ens<> bağla,

dı. Şop ı, kkı .ır bır a.cıınna bo
yunduı uka gumemek içın a- 1 
çık dunıyordu. Halbuki, Yöruk 
Ali artı ' azgcçmışt:i. Fakat 
Şo1>ar b ı k r1,; daha hareket 
ederse o vakıt fona yapacaktı. 
JA.rnavutoglu gtilıiyordu. Hele 
Şoparın: 

- Böyle güreş mi olur? .. 
~ sızlanmasına bayılmış

tı gfünıe<len ... Murat ağaya di
yordu ki: 

- Bak g· üvor mw;uu Çin
cene yoruJciU ? .. • Tasll değiştir
di ç:tlımım? ... Zoru gorünee 
böyle giireş mı olur, diye yanıp 
yakılıyor ... Dınsızin hakkından 
imansız gehr, deıler. Aferin Yü
rüğe ... Ne de güzel cevan ver
di. Pe., et dedi, çıktı ıçinden. Za
ten bir boyunduruk, b:r kapan
dan sonra Çingenede hal kal
madı. Çabuk ye.11ecek Yörük er 
nu ... 

- Ben de öyle zannediyo
rum, Jıcmen bir elde yenecek ... 

- Ben, olsam yenmem kera
tayı ... Leşini bırakırım ortada ... 
Arnavutoğlu, fena güre.cıcı

lere kızardı. Güreş dedigın ha
mallık değildi. Tatlı ve, doi:',rru 
dürüst güresmeliydi. 

Hakikaten güreş çok uzama.· 
dı. Yörük Ali, Çinge.neyi <;ap -
razla toplayıp sürdü. Bükerek 
cltına aldı. Yörüğün, Çingene~" 
bükerek bir çocuk eilii albna 
alma.c;ı her şeyi ayan etmişti. 
Şopar gıdiyordu. Hatta Arna.
vutoğlu: 

- Murat ağa.. Gidivor r.ing: 
ne! .. 

- Öyle usta! .. Ne gUzel bir 
büktişle alta aldı. 

-Titriyor Çingene! .. Kulağı
na kar suyu kaçtı. Nasıl da b'ılı
yor yenileceğini... Gelı11 kötü 
çünkü ... 

Derken Yörük Ali, hasmını 
altına alır almaz sarmaladı ve, 
künt yi bastı. Şopar kurtulmak, 
nıukabil bir oyun yapmak içın 
kıvranıyordu. Seyirciler de ba
ğırıyordu: 

- Haydi Yörük! .• 
-Aşır künteyi!.. 
- Bekletme Yörük! .. 
Yörük A!ı, kiinteyi iyice dol

durdukta.n sonra nefeslendi. Bir 
denbıre gcrılerek künteyı a.,.curdı. 

Şoparın teneşirliği yere vur -
muştu. Şop,u, olduğu yerden 
kalktı. Ayakta kendisine güle -
rek bakan hasmının yanına var
dı. Musafalıa etti. Ses Gıkarma
dan meydanı bırakıp gıtti: 

Yörük Alı, daha hala gülüm
siyordu. Çingenenin hali gari
bine gitmişti. Zavallı Şopar, h~
yatında böyle 7.ılgıd yememıRLi. 
Ne olduğunu bilmemiştı. Yö
rük Alıyi o güne kadar bu l:a
daı luzlı görmemişti. Hatta gi
yinırken yanında bulunan Çin
genelE>re: 

- Abe, Yörük DP. idi bugün 
be? .. 

' Diye söylenıp duruyordu. Çin~ 
geneler de: 

- Çok hızlı ıdi be!.. KıalSe 
dayanamaz bugiin ona be!.. 

Diyorlardı. 
• • • 

Gclelım, Yorük Ali güreşine; 
Yör. k Ali, Çingene Şopan, h iç 
sıkıııu çekme en yendikten son
ra ) erıne gelip oturmuştu. Caz-

gır: . • ' ,. 
- Afel"llı oglum .... Senı bu, 

güre.c:tc çok il~ri gördüm. 
- .... 
- Hiç eski güreşlerine ben

zemiyor yaptığın güreş .... ŞoJ?a· 
n b le şa~ttın ... Halbukı, Çin
gene bu, sefer çok iyi idi. La
kin göz açamadı. 

- ... . 
- - Pomak Murat geliyor. Ga
liba Arnavutoğlu sem istiyor. 

Derneğe kalmadı, Pomak Mu-
rat çıkageldi. Gülerek: 

-- Yörük, geçmiş olsun. .. 
Dedikten sonra: 
- Usta scıı.ı istiyor. 
Ded:. 
Yörük Ali, arkasın<la havlusu. 

kalktı Arnavutoğiuna doğru 
yolla.ndt. Arnavutoğlu, Yörük 
AJ,yi çok iyi bir surette karşılıı.
clı. Gülerek: 

(Devamı var) 

NO'l': 

Yazılarımdan biri.ıde Sarı 
Ha.Uzla. Al . .Aiımetten.. s-• ~-

Müessesesi ' Müdiriyetinden: 
MUtekaid!n, :Malül, Dul \'e yetlml~e uç a;ı·1ık m:.ıaı: daııtımı emasında veriln~ ol.an mensucat te'"' ~ 

ları mukabilin.de mag:ı.7.alanmı:ıca 

Pamuklu Mensucat Dağıhmına Başlanmıştı r 
1 - Her teni kartı mukabilinde :ı.o metre p:ımuklu m~nsucat veri~ktir. 

2 - t•tilık.ak sahiple-ri tevzi kartlarile beı-abcr maaş cüzdanlarını da >hr:uıa mecburdur. 

fızın .resmi mevcut olmadığm-

1 dan esefle bahsederek btı, de
ğerlı ve merhum pehliva-ıın b' r 

1 

resmi olup olmadığını ve, var 
olnnlaı·m bana bildırmelcrini d
ca etmı~tim. San Hafız ve, Ah 
A'hmet Sultan Hamit devriııuı 

3 - Maıauılarmıızda bulunabilen pamuklu mensucat çeşitlcrindeı:ı iI?tihılp hıı.kkı istihkak sahlbine aıtt:r. 

son giinleri başpehlivanlarından 4 - Her tevzi karlı mukab li <>lıın 20 metre pamuklu mensucabıı bir defada ahnm:ısı şarttır. 
dır. Ali Ahmed.in berhayat olup Mütekaıdin Dul Ye Yetimlere mahsus o1'ın kuponları hamil bulunanların bu esaslar ıi.al:ıilinde matazala-
Bandırmada oturduğunu haber U il S rınra munıcaat ederek istihkaklarını alabilecekleri iUn olunur. 1 
atdım. V c, sevimli pehlivanımız- ==================;__;::======================================================= dan bir de mektup aldım. 

: 1~t~~~~~ ~~ , . !-.... ·"' ~ea Mavna enkazı ve yonga satılacak 
S V\Ul ettgın1d d laV1 beya· ı~cı:P - Munakalit Vek~l~i Devlet Limanları lı;letme Umum Müdıirlt.iğünden: 
nı memnumyet e 1 yoı. Alı Alı- l 2 3 4 S 6 7 8 · 9 t !Lt nt>:nızm chır dahilir,dc nıulıtdı! atölyelcrmde biııkmış takriben 
met, lf' K ı e buı unlu mı s. 1 5., ılıı 60 ton n ıkta ı ı \na \" saır \ esait tam mı tında hu uıc gelrni~ ah-
Uı:;labı Hul'taza p •hl:van Gaz- şap eı k z ''e paıç ıar a!,;ık arttırma suretilc saı.Jaraktu. Muhammen be-
haneh oldu~nt.Jun oıaya gıdcr 2 dclı 11:100 - uirı sekiz yuz liıa H mu,·akkat teminatı 135 - yuz otuz ~ 
gelırmış. .. Bu, sebeple bir kısıın 3 B liradır th, lesı 11 .12.942 tarihine rastlıYQn Cuımı gunü saat ıs de Galata 
halk ona Gazhanel, Ali Ahmet 4 rıhtım nd 1 Umum Mı.id!lrluk blnasınd:ı tc•planacak olan Satın alına Ko-
eemışlerdir. Alı Alımet de bu- mi yc-ıu da yapılacaktır. 
nu kabul ediyor. Alı Ahmet, son 5 Şartn.ı.one her ı.in sozu geçen Kon ısyonda gorıilebilrr. (1761) 

devıin Arnavutoğlusudur. Usta 0 1 ========================================= 
ve mah'ir bir pehlıvandı. Harıf 
okkada oınıak1a beraber son cıe- 1 • • Gümrük M11/1af aza Genel Komutanlı-
recede çetin ve, kuvvetli ıdi. A- 8 • • J 
li Ahmooın Kara Emınıcrlc ae ' 1• • ğı staı1bu/ Satın alma Komisyonundan 
güreşı vardır. Bu, pehlivan Sarı 9 --..---s = • 1 = 
Hafız gıbi hayatında hiç bır va- SOLD AN SA(;A: 
kit danışıklı güre..c: yapmamıc:tır. 
C:ddi gure§nı.i.5 ve, cıddiyetle 
kendı.:;ını sevdirmışti. Kendisıne 
Yem Sabahın bu. sı.itunlarındım 

ı - Dır ıtız ismı, b.ı". gelır. !? -
Ir. kın l,<>m,u u, Ask ıoen olur. 3 -
Kafkaslarda ya arlar, Bulursun, 4 -

!ııın cın 

4 kan yor et. dı:ı 

lası k uı rnıı i 

Muhammen 
bedel~ 

Lira 
400 

350 

İlk Temuı tı San ti 

lira 
JO il 

2i 15 

81mı.un Vlllyetinden: 

ı - Samsun - Çarşamba yolunun rneb'dein.i teikll eden ı;abll yolu 1# 
200000 a.det parke ~ı ihuır:ı kapalı zarf usullle ihale edilml"k üuıre _., 
.Utmeye koDulmuştur. 

2 - Eksiltme 24. Birinclk.Anun. IH2 tadhtne rastııyan Per:sembe fiııl 
saat 16 da Vi~yet D:ıiınl Encümeniııde yapılacaktır. 

3 - K~if bedeli 24000 lira ve muvakkat temJnatı 1800 lıradır. 
4 - Bu işe ait keşif evrakı Saıruru.n n.afia müdürlüfil •e VU.Ayet Daiıd 

Encümeni kaleminde olup istekliler bedelc;iı olarak hergün g()rel.oillrl:f!!'. 
5 - tsteitliler lh.ıle ta.l'ihindcn en geç üç gün cvveı Samsun Y.ııliliğiıı' 

istida ile müracaat ederek alacakları ehliyet vesikasmı ve cari seneye sH 
Ticaret Odası vesikasını teklif mektuplarına eklemeleri Jrı:zımdı? 

8 - Eksiltmeye girece~r Yalnız teklif mektupl:ırını h.ı ı ,,. } .ıpeli 
bir zarfı ve 3 üncü maddede yaz.ılı muvakknt teminat makbuz '><> be-
şinci maddede yazılı vesiknları bir d.ııJ uırl içine koyup \ e " • ..mu 
ile kapayarak ihale günü saat 15 e kadar :mak~uz mukabilinde Dııiıul 
Encümen Reisliğine vermcleıi ~ iadeli taahtrilfiü olarak posill ile gfüı 
de~ olmaları IAzımdır. Posta.da olacak geci.Jcıntr.r kabul olumn ı:. 

(1898) 

··flJlletİe~,_De•l~tıer, _Olaler, lhtt~•lar'tulblle Ttlrk P
1 

.._ .- ( •. 1 • ;a, . • - Jll' • • 

.:t,rt.b:tq_l~i~•l~d' ~• : ıG•allUc çartlert!'I, t&nıme dair her 
: türUı'~6mab. .. clio1a de.t.tle~anua llafaa . •• k..afe .. 
__ ~,-': ~ ·· nlly~t .•e ..:k~s~(anm!z, tr~fttfflllib •e her, k•" 
'. ıbim·-olaD . dab · Mr: ~k fay~b · yualU't ba.i: - . 

: ~"-:·~. ')<· ·<· _ ... Mtaiıtıral~ .ii'H . • · __ h _ . . -.. ~ . ~ .• · 

·."· ~~:,. ... · ·\.~H.AY.AT .. ._TAKViMi-- -
...... "'~·· • :,..:. ' ' . . .... l • ... \' •• ,• . _ • • .. 

:.?"ı":.renkll~.~·ı.·-.ı.artta ::T4(~· '.. · :De~letlerin · - , 
•·•jet .;;-~ .;' .. - ~ ~'--- · ·· ~-...~ : ~· -..... ,, .... .1t1teri 11e ,lktı~- su;: ..... 
~~-. · ;' ... "'. t<'.t~tt.ı~ıa:.ıaldttleıı . 9arm. · .- ak 
~·~~A ( tfA:·iAT~~:~T:4· 1t ;V l :a ·o ::'MtDa>·•• ( lttub.ul 
M4Üt(~:-11{("·~ ~'"~ .. ~.,-. .,· '"' ae.~atkkaf ebmelıc1&. ·~ ·,_.. .. ..--
·- . - - - -... ~~--· -: ... -· ' - . ' · . .·- - ~ . 

selamlarımı yollanın. Her ne Başına Y gelırsc sene olur, So!u. K .. myonl t ı;ılıııdir 

kadar :;urc.'j hayatı bence ma- 5 - Y:ınmaea ba,ladı. 6 - Kol ça - tamııı . Çeşme Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden verilen ilanlar ı 
lum ve, notlaıım nwyanındadır. ıı.ıı. 7 - Yürume, Emmek•eıı emir, Yuk .. rıda yaulı ıki işin paz .. rlıgı lI. K!ımınuC\"Vel, 94.? Cuma gunU hı-ı &a.-.: Hi4 Karar: 131 c.ıu.u. 198 
Ali Ahmet ıçın bır de kıtap ya- 8 - B r noUı Bir kız ısrr . 9 - So- zalarmda y.uılı saatlerde yap l:ıcakt.ır, ' • 

- ı· h' '; "l1lı ·anımız N M ğ '"' 1 1 • K · d h · ıeb lir Hü\-um Hülasa<>ı: zacagım. ...yar n.._ "\i • ru ota, a nr:ı.. ...,,,ı tn. m er e Jastık ve sılındı.r omısyou ;ı ergun goru ı · F h. . k k k . . ~ı 
dan r; cam şudur. Bana bir re.;- ı teki ler.n ılk tt-ınınat makbuzları ve kanuni vesıkalarıle Galat;ı - , a 1~ f~yatla c ~t satma ::;uretıyıe ::ıı.~ıı .t'l..Ontnma Jt:...netı 
mim cröndersin... Biı de trfüe, YUKARIOAN AŞACilYA: Mumhane caddPSı 54 No. ıu dairedeki Komi Y<ma gelrncleri. (2083) nuna ınuhalıf hareket :tmektcn mazntın Jnonu M. den Me-hm 
hayat~a dair umumi bir fikır ı - Yı.kekte olur, 2 - A1ma11l - karıgı ve Yusuf kızı 3:l ya.5ında Elmas Çakır hakkında yapıluD 
vereck bır mektup yollasın. İs- rın gitmek ıstediı:' d:ıgl • Btr h rfın 1 f 

1 

duruşma sonunda:: '.Mai".nuna isnat o1uııan suç sabit olduğı.ınd,:ın 
taııl'ula gect !';'l zam.uı Yeni Sa- okunuşu. 3 

- İş\e, S6;, 
4 

- As - D l t D . il ı·la" nları 41'!0 sa. K. nun 5!) 3 ve 63 üncü maddeleri mudbince 5 Jıra af,'lr. 
bahu akşam üzerlell uğrarsa b~- yadaki topr:ıkları.nız. 5 --: Hindi ev e . emıryo arı para cezaı;ıyla mahkumiyetine VC hiiküm hüJ3..c;a-.:ının 1;~7.Ci.t.~ 
nı bula\jjlir. Uğrar ve, b!T mP.k- cinsinden, 6 - B.r harfin oKunuşu, ;.••••a•••••E••••••••••ı•••••ml neşir VP ilanma daır \l">I"ilen 1 9 912 ';i.infü kararın kat'ıleşmiJJ 
tuı1 vcva haber b1rakırsa miı- Bır otomobıl markası. 7 - B;r erkek olduğu ilan olunur. 

J Muhammen bıodd uınumı tutarı 2424112,50 (iki yilz kırk iki bin di:ırt saıl zamand:ı birbırımbde kaı- ismi Bu da bil' erkek ısmi. 8 - Yuz 
' yüz d'ıksan ıkı lira ell kur\L5) lıra 'e muv.ltknt te'llınat umu n1 tul.arı ..ıılaJşabılinz.. kuru , Bır erkek ismı. 9 - Bulur. 

'!t 1337't,63 (on uç uin ı.iç yliı: yetmiş dört lira altmış üç kuru ) lir~ olan • • • 
San Hafızın resmi bir okuyu

cunıt.la çıkU. Ne kadar sevindi 
Eimı tasvir c."<lemcm. Senelcr
dcnberi aramakta olduğum bu, 
rcsmı nihayet bulchun. Sarı Ha
fızın ustası Cemal, bu, resim 
dola \'lsiv'" cok scvmecekt'r. O 1 
ela a~ar~dururdu. Fakat bulmalt 
mümki.in mi.i? Allahtan çok şii- 1 
kür ki, resmi yap:ın ressa.1~1 . . be- ı 
nim okuyucularımdan ımış .. 
Ba.k şu garip tesadüfe .. Demek 
okuyucularım mc~~ın~a r~
samlar da vardır. E ... Tüı·k mıl
h.: 1.inın lıangisı pehlivan değildll' 
ki! ... 

- Dünkü tulın.:tcanın halı. 

=i~;~~;~~ ;:. ı RADYO PROGRAM! 1 
adlı escıinizin, gazctenm 21 11 - 9 ilk Kanun 942 
1942 tarihli nüshasında basılı 

7.30 Progrrım yo Dans or-

muhtelıf tıbbi ecza 24.ı2.942 Perşembt' gı.inu c:ı, l 15 de Malzeme d.:,;:s-csınde 
toplanac k Y .kez 9-uncu Komısyonu tarafından ..:e :kaıııılı zarf usu!U il~ 
müb ... .} ,1,1 oluna ıktır. ı 

Bu ek ııtme me\Luumı teş ,.ı.1 t-Ot.>ıı muhtelıf tlbbl ~~anın truıı:ımı jçm 
teklif venlmesi ınecburı olmnyıp herhangi bir kalenun tamamı Vt:!ya bir 
kısmı i~n dahi tı-.klif verilebiliı 

Bu ı&c girmek fsteyenlt>rin muvakkat teın:mıUnrıle k~?ıunun _t.ayın et.bcı 
1 

v~ıka 'c tekliflenni aym gun saat 14 de kndar m~zkur Koınısyon Reis- l 
liğine ermeleri ıtıı.ımdır. 

Şart.nan.eler pnrasız ol:ıı:al= Ankarad.a Mnlzeme Daıresıı:ıden ve Ha:y-
ciarp~:ı.da Tesellüm ve Sc\•k Şetliginden tedarik edtlebilir. (181ı2) 

DMı~: 170, lfarar: 136, <'.IU.l. 212 
Hiikiim HüJfısa,,ı: 
Milli Korunma k:ınununa muhalıf haı·e.ket etmekten ma.znt ... 

Alaçntı nahiye-si Tokoğlu M. denRama?..an oğ. 45 yaşında Ş~h;.. 
Diindaı·ı hakkında ynpılan dul'uşma netice-:>incle; mn7.nun Şahı 
Düııdarın karncsız ckınek sattığı ı:;abit olduğundan Milli H:oru,.. 
ma kanununun 21 ve 55 2 ve 63 i.incü macldelf.:!ri mucıbınce ~ 
lira ağır p:ıra cezasıyla mahkümiyeUne ve hüküm hiıl .. :ı. ını.."" 
masrafı mahkfınrn ait olmak ii7..ere ga?.ete ile ne-:ir Ye ilanına da1 

verilen 2fi ~· 9·12 günlü kararın kat'ileşmiı:: olduğu ilan .umır 

-----
};sa~: 110, füırar: JO,'), (.,\t.P. 1:)1 

Hiiküm Hulas:>sı: 
Fahiş fiy ... tıa ı-ıiit. sa.t mak suretıylc M ılli l\.oı unma ~ •. un ın~ 

muhalif harc>ketteıı mamun Ilıcada tatlıcı \ lı oğ. 45 ~as da 
.Mehmet. Yücel lı~kkında yapılan duruşma neticl'sinde. ~uc ıhıt 
olduğundan ma/..ırnn Mehmet Yücelin 4181> sa. K mın 32 
59 3 w 6::l ünı·ii maddclcn g<'rcJincc ) lıra a.gır paıa u'za 
mahkiımiyrtine ve 7 g-Hn diikk:lnının n,ıtllmaımıa < 
det icinde ticurettı>n nıen'ine vc hiikiim .ıül:1~ası biıj uk 
le ya7.•larak dükkanının goıR göriiııccck bir yeline t 1 ·- n \.} 
masral"ı nıahkfıma ait olm ık iizere gazete ile nesir "" ı :ıı ı tı.1 r 
ve:·Hen kararın k:ıt'ilesmış Oıduğu n;l.Q olunur. 

olan 246 numaralı 1mmunın ba.'.2 
tarnf ında, merhum pehfıvan Sa
n Hafızın çıplak resmi hakkın
da şöyle bir cümle var: "~n~n 
bir çıplak resmi vardı. .~uyuk 
kıta.da. Ressamlardan bırısı yap
mıRtı. Fakat ortadan kayboldı... 
Kimbilir kimde? .. Onu da bulııP 

7.32 VucudLimü - kf'..strrısı NEZ LE O R •. p BAŞ D J. Ş F" .ı - K • • • ~;;;aı.;; o.>, arar: :>1, ('.:'11.l. t)ı zil ç:ılıştmı - 19.30 A. Haberlerı 

asmalı<lır.'' 
Merhumun büyiik kıtad.Rki 

resmi fakirhanededir. Ve bunu 
yapan ressam da bcndeniz'im. 0-
7.ıerinde imzam vardır. 

Bu resmi, 1908 - 1324 sene
sinde o vakit "Sanayii Neiısc 
Mek~bi Alisi" denilen Gü:ı:~l 
San'atlar Akademisinde yaıı
ro.ıştını. Bu biiim imtihanlık e
serimizdir. Res.ını, Sarı Hafıza 
tama.men benzediği gibi san':ü 
bakımıdan ela gerek o vakitki 
resim muallimi olan Mösyö Va· 
leri, .,.erek mektebin müdürü bu 
lunan meşhur ressam H~di 
merhum ca.n.ibinden ve dıger 

l'e bütün aı,"nları der hal Jm.ııer. Her f>C'ZaJlfden anlyıınz Hi.iküm Hülilsası · 
lım, 19

.-4
5 Muzık G 1ll~ltıııl---aıııl-.ı .. _-.ııılllllııll'll.ıllllllıııllJllll-.ııılllllııllflll~"' ... _llllll __ '!lll-'-W 21) lira gıbi fahi,. bır fıyatla 1 ·av sat..trak Mılli Koıw rn. kn~ 7.40 A. Haberleri 20.15 Radyo a- • 

1 
• " -

7.s5 Muzik Rad- zetcsi nununa mu!ıalif haı·eket etmekten mazmın Ce~mccle M ı, 71. 
yo Salon or-120.45 Müzık lstanbul Def d~rdarlığından: y~ında bakkal Bekir Beykoz hakkında y;pııJan durıı~:11.. . ın -
kestrası 21.00 Konusma Doeya No. Cinsi KlJ"lll.e!i Tearlnatı da: Maznunun sabit olan fiilinden dolayı 410 kuruş nğıı paıa ce-

12.30 Program 21.15 Müzik 12914712 Yeşllki>ydıı Umraniye mahnllesinın eski zasıyla mahkiımiyetine \'C i gün müddetle diikkanıııın knp. tıl-
12.33 l\!J.ll1jk (Pl.) 21.30 TemsıJ U k w k l 3 lS masına \'C bu müddet kinde tkaret uapmaktan ınen'int vı..: lıÜ· Bul\'ar yeni mran so agında es .ı , , ik"" · • J 

12.45 A. Haberleri 21.50 Riy.ıseucum- yeni 37 kapı sayılı 253, 9:; metre nıurab- um hül.~sasının masrafı nrnzııuna ait olrn:ık Ye 25 lırrı~ gcc-
13.00 Müzik hur Bando - T.ii IO memek uze!'e gaz~te ile ue.~ir ve ilanına dair verilen 15 7 ~142 
18.00 Pr....,,-, m ..... baı arsa. günlü kararın kat'ilesµ-ni. olrlui!11 ıl:Jn olunur. _.,." "'"' i23Ul/2365 Samaty .. da eski Beyazıt Cedid yC'nl K...ı~ap ~ 
18.03 Mü7.ık 2Z.30 A. Haberleri ilyas ınah. Pesinin eski Şimendift>r yenl 
18.45 Muuk Rad- 22.45 Knpanı~ Samatya caddesinde 285 patta, 1147 ;ıda, 

tlrolog - Operatör ~ 

Dr. SDPBi ABIN 
idrar ve ~n~i.ıl yolları ha ta-

lıkları mütehassısı. 

Taksim Sıraselvil~r caddesi • To. 54 
Telefon: 49284 

61150/174 

61210/70 

22 parşel en e5ki 21 mükerrer eski 25 yeni 
35 ~o. ıu 97 metre mur:ıbbaı arsa. 
Fatih Şthremini DenlZabd;ıJ mnhalles!nln 
~ki Mektep yen! Ba.5">'ckll ~ıığında eı:ki 
ıı yeni 17 kapı .Na. lu 64.37 metre mu
rnbb:ıı arsa, 
Boğıız.içiııdc Kaııdillide Knn.dillı Clıdde

slnde en eski 5.J.ı eski ve yeni 46 No. !u 
1150 metre murabbaı arsa. 

1"'70 l~ 

13 

67!. 

Kadıköy askerlik şube1tinden 
Aşagıd:ı A-. Knyıl No. ları yaz.ıh Yd. Sb. ların en geç Dt12 942 

pnıbn glinu snbalı sa;ıt !J.:ıo da 6Ubcde bulunm:ıları :ıksi h .. J le gı: 1 
hııkkmda As. ceza kanununun 64-cü maddesinin tntb k ed 
olunur. • (1895 - 2144) 

-49907 49678 5021R 37214 
-49667 50317 50Hl8 16784 
49920 •9484 49563 14954 
10013 50862 44839 34649 

heyeti müıneyyi;-e . taraf ıncia;1 ===:..:.=:.;:.:_--=. ====:.=..:=== 
nek ziyade bcğcnılmış ve takctır 1 1 

55100/18l'6 Bogaziçinde Amavutl.öyünde eski Dalaş 

yent !'alacı sok:ığında eskı 26 yeni 33, kapı 
soı2s 49841 43so2 sıı-5t 
4li72 50366 50968 322-80 

edilmi!J olduğundan, tabloya Askerlik işleri 
mektebin :mührü resmisiyle mu-ıa..--------------
vafi,cµ.h birindi isaroti ilsak olun- DAVET 
muş ve bendenize de. biı;in~i de - Betiktaf A&kcrllk Şubesinden: 
receden diploma verilmı~ti. 1 

Takriben 115 X 75 eb'ndında Şubemizde kayıUı a gı<l sınıf ve 
k riltbc'erl yazılı Yd. subayların 24 

olan tabloyu aynen gönnc . ,aı-1 saat znrfında liUbcmize milrnca ... 1.lan, 
zu buyurulduğu halde, f~.~ırı~~- etmedikleri t;ıkdırde lınklannda 1076 
nede bunwı her zaman muinkım 
olabileceği, ili .... " snyılı kanun maddci mahsus;: sına 

gôre muamele yapılııcaı. nan olunur. 
Lv. Tgm. (u098;,. 
S. 5. Tülek~! u ta ı (60-327) 
Jandanna Yzb (2543) 
Top Tğm. (50677) 

Bu, okuyucuma. ne kadar te
şekkür~ azdır. Memleket 
için bir hizmet etmiş bulunuyor. 
Hafızın Kara Eminle yanyana 
çıkmı~ elbtser bir resmi var ... 
Fakat çıplak resmi yokhı. :su. ================= 
değerli pehlivanın ve şebı<i: 
çıplak resmini 17apan res~a.;rıı 
Murtaza Bey iftihar etmelıdır. 
Ressam Murtaza Bey tabloyl'. 
sa.tarsa be.n, Beden Te~~ıvtsı 
teşkiliı.tı nezdinde tescbbusatt'l. 
bulunurum. Beden Terbiyesi ~
kilatı bu, tabloyu alır. Ve, almJ
hdır. Yok eğer, ressam Murta ;ı, 
Bev tablonun satılmasına t:trnf 
tar olmazsa fotoğrafla bir ko • 
yasını alma.Ya müsaade buvunu-
1.arsa memnun oluruz. 

M.S.L 

Yeni Sabah 
A BONE Ul~DJ1JL1 

TOrkly• Ecnebi 
Senelik 
C Aylık 
3 Aylık 

A lık 

1400 Kr. 2700 Kr. 
7GO 
400 

150 

JJ 

JJ 

1450 
800 

JJ 

• 
s. hl ı• A. Ct"maledd n Saracoglu 
Neşriyat Mudüru: M. Sami Karaycl 
Bas ı .. ığı yer: H. Bekır GUrsoyıar 
ve A. emııl ddın Sııraçoğlu Mtb. 

No. ıu 61, 50 metre murabbaı arsası olan 
ahşap ev. 

D.l/4839 Büyuk Carşıdıı Gelinclk :rokngınd:ı t'-kl 
ve Yeni 22 No. lıt dukkaıun 1/4 his.,<'Si. 

51169/13S Cil;ıngırde c ki Çeşme ycnı Sormagır so-
1rn&ın<l. eski 'e yeni 2 kapı sayılı 655 
nda, 59 parsel 53, 75 metre murnb bı :ır!::ı., 

51150/56 
nın l/2 hissesi. 
Be.}1'glunda eski Feıikôy yeni B:ızkuı t 
mahallesinin eski Duyükdere .) enJ Bile-
:r-"<:çi sokağında e.:ıki ll milkeı·rer, yenı 71 

!5 

30 

sayılı ahşnp ev. 3939,50 1116 
Yukarıda yazılı gayriınenkuller 23/12/942 ç, rş, mba gunU s~t 14 de 

Milli Emlak Müdurluğünde mlitc! ekkn Komisyonda ayn ayrı ve açık art-ı 
tırm:ı ıle s:ıtıl. cakiır. tsteklilenn mu, akk:ıt teminat makbuz.lan ve nüfus 
hu'li iyet cüı.dınlarile birlikte ihale saatinde Karni yona ve faz.la izahat iç n 
Millll E ıa Müdurlligune müracaatları. (2031) 

Yeni neşriyat: 

Tlırklye ve Dünya 
Doı guı.el ve scbntkt\r mecmuanın 

21 incı nyı ı da mutad gw~l mün
dcrccatile intişar etmiştır. T:ıvsiye 
ederiz 

fklncı Dünya Harbi ve iç yüz{} 

Richard Lewlnson'un bu mer.tk 
gıcıkl.ıyıcı cserı S. Ergun t.-ırafından 
dilim"ze c;e rılmlş ve 'Oruversitc kl
bpC\ ı f ,. t rlan baı ılarnk ,atışa 

ZAYi 

21/10/H~O da aldıgım hüviyet va
r.o.kamı ve 28/11/1!>42 de aldığım 
paso kaybol.'nuşh.ır. Yenilerini alaca
ğırndnn bulm il yoktur. 

Tıb Fakıiltesl 3320 
Cı ·~rettin TDrsan 

ı;ıkarılm ~. Z:ımnnımwn en büyük 
dovasını.n iÇYüzıinü aydınlatmağa ç-::ı

lış.ın bu eseri ciddi eserler meraklı
~ okurlanmııa tav&iyc ederiz. 

40Gll 49892 88372 33298 
50077 49266 33358 8~4-4 

50373 

Devlet Orman i ş letmesi karabük revir 
amirliğinden 

Çam ve.,ıöknar ağaçlarının kesim 
nakil ve istif işi 

1 - D~vlet Onnan 1~etmesf kara bük Revir lıı..1rntine ba.,lı 
bölgesinin Cenik ören ve Eleman ormanlarının muhtelif ınakt ı 
damgal nma;; ve damgalanmnkta olan -4266 metre mik'ap çam ve 2040 nlt• 

re mik'ap },oknar atacuun dipten kesme ve verilecek ölçulerc göre to • 
ruk halıne ifrağ etmek ve depo ittihaz edilen mahallere 30/9/!143 tarım. 
kadnr naldl ve istif etır.ek !lzere açık eksiltmeye ~kanlmıstır. 

2 - Açık eksiltme 16.12.942 tarihine rastlıyan ÇarŞ3111.ba ı;unU at 
14 de Devlet Orman ı.,ıetmesı Knrabük Revir Amirliği binasında topl n:ıca~ 
olan Komlcıyon huzurunda ya.pılacaktır. 

3 - Birinci mnddede yuıb ,artlar dairesinde işbu emvalin dıpten 
kesme 11akll ve Istü JŞİ.ıtln beher metre mlk'abının muhammen h<'dd 6 li
radır. 

4 - Teminat akçesi % 7,5 hesablJc 2638 llnıdır. 
5 - Bu lşıe ait acık eksiltme şartnameleri Anknrada Orm n Umum 

Mildurliığünde ve Zonguldak Orman Çcvirge J.UidUrllığa ile Kar:ıbUk Re· 
vır dmirlil:inde görülebilir. 

6 - İsteklilerin ekslltm~ gününde teminat a.kçelerilc birlikte Rc\lr fi 
ınırlU:ine müracaat etroc!erı lü1.umu 11~ olunur. (2131) 

.. 
ı 


