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u hum· • 
1 

mı? 

· İki muharip ztiınrenhı duru-
u a bil' sulh emare veya 

ŞCra~ görm~e müsait hiç 
bir im!iiin gö"riimnemekt ir. 
Bu fia.rtlar ~ · de sulh i~in 
arnl a ginneli istemek mukad
dPr bil" h • net:e maruz ka -
ntık deınelitir. 

L 

,(111 ................. ~. • ................................................................................... . 

i r· an inden buğday geliy r l 
1 İki lıükllmet -arasında tam İ 

• 

bir anlaşmaya varıldı · 
S ~~~~~ıb~~aığ~~~;::- Vapur temini için İsveçlilerle yapılan 

tık mücadelesi eıı hara· .. k J ff k 1 1 J 
retli bır nfhasına girdiği ve da- muza ere er muva a ıyet e i er iyor 1 
ha uz .farda Salomon adalarııı- • 
da A erıl alılar tıaarr.uım geçe- '.Ankara, 2 (Yeni Sabah hususi muhabirin- merika ile yapıldığı gibi ..AŞjantinl~ de yapıl ! 
r. k Jay nları az da olsa, ric'ate den telcfonPa) - Arjantinden buğday getir- ma:kta okı.n bu temaslarda tam b"r anlafiffiaya. : 
mecbur et leri ve bilhassa A- rnek Jçin lüzumlu vapurları İsveç hükumetin- vaııldığına göre, vapur temini me elesi halle· J 
mcr.ika < İngiliz harp saııayıi den kira ile veya satın alınarak temin cdilmesj dilince derhal buğday getirtilmesine b:><-o1a- 1 
ofs~nevı ıyete giriştiği bir ·~ t 
•ırada ulhtan ve si.ikiıııdan • hususundaki müzakereler ilerlemektedir. A- nacaktır. : 

i: ek bıraz g, rip görüne- • ..... •••••••••--••••••••--••••••••-•• .. ••••••••••••••-···-·-· .. •-•••o:••••••-••••-••,./ 
b hvcr n şefı Adolf Hitler -----------------------------------------
d ciı kışa yardım mü.m-

l~nlaı a hitabesınde 
ı p ve zafer teranelerini 

kla iktıfa etti. Dik
k nokta şurasıdır kı 

ı tahminlerde bulun
ı .. ,..,t yen matbu t ıki muha
r p zumrcye dahil memleket ga
zctt 1cı ı de,., 1, daha ziyade taı af
s z ülkelerde basılan ceıidelcı :
dır. 

Mareşal 
Ti eçenko 
kuvvetleri 

Stalingradm cenubunda 
da hücuma geçti 

---0'---

Bir günde gemi 
yapan Kaiser 

---,o---
Harbin sonunda 
ihtisadi buhran 
olnııyacağını 

söylüyor 

8 nci ordu
nu11 ileri 
harekatı 

Yeniden bazı mihver 
mevzilerine girildi 

• GAZETESi 

Ruzvelt 
Heyetimizi 
kabul etti 

Türk gazetecileri 
Amerikada bir 
ay kalacaklar 

-o-
Vaşington 2 (A.A.) - Cumhurre. 

isi Ruzvelt, öğleyin Beyauaray'da 
Hüseyin Cahıt Yalçın,, Ahmet Emin 
Yalman, Ahmet Şükrü Esmer, Zeke 
riya Sertel ve Abidin Daver'den mü_ 
rckkep Tilrk Basın Hey'etini kabul 
etmiştir. 
Vaşıngton 2 (A.A.) - Tdrkiye Bü. 

yük Elçisi B. Münir Erteğiin Vaşing_ 
tona gelen Türk Gazetecilerine sefa 
geldlniz demiştir. Gazeteciler Paur 
gününe kadar Vaşingtonda kalmak 
arzusunu göstermişlerdir. Bundan 
sonra Nevyork'a dönecekler ve müt'e 
nkıben Birleşik Amerlkada bir ay 
türecek bir seyııhat yapacakl:ırdır. 

Bu ıırada batı Kıyısını da gezecek ,. 
lerdlr, 

Türk Gazetecileri bugün Hariciye 
Nazırtıijında M. Cordell Hull ve dl~ 
ğer nezaret şeflerile gc:irUşecekler ~ 

dlr. Basın klUbü ı;ereflerlnc bir öğle 
ziyafeti verecektir. Türk Gazeteclle_ 
rinin Türklyeye dönınek içın Trans. 
atlantik uçakla yolculuk yapmaları 

kararlaşmıştır. Dönüşte Buenos Al_ 
ree'den, Afrika ve Mısırdan geçecek_ 
!erdir. 

Almanlar Kafkas bölge
sinde bazı terakkiler 

kaydettiler 
-o-- . 

Nevyork 2 (A.A.) - Gemı ve tay_ 
yare yapım işlerinde bır büyucu sa_ 
yıları Henry Kaıser, MUtt'efıklerin 

harap olan Avrupayı, Afrı ayı ve ÇI 

ni imar etmek ıçin yirmı sene dur 

Baş Komutanlık meselesi _____ c_so_n_u_s_a_. s_s_u _6_d_a_> _ 

Berlio, 2 (A.A.) - Alınan or
duları başkumandanhğının teb
fği: 
Kafkasyanın şimalı garbi kıE;

mırıda, Alman kıt.alarmın taar
ruzu ı et ces:nde yeni arazi ka
z ncları elde edilmiştir. 

Stalingradın şimali garbisinde 
(Sonu Sa. 3 SU. 3 te) 

madan çııtıımatarı liizım geldıginı, 

harp sonrası devrınde l1<tlsaru buh 
ran o!m ıyacağını, tayyıırelerln gittik 
çı/ bafka nakil vcısıtaların n yerine 
geçeceklerini, tayyare trenleri vücu_ 
de getlrltecegıni, plAnarıerl çeken 
tayyarelerile tııyyare omnıbusler ve 
taksi tayy reler meydana çıkacayını 
soylemlştlr. 

, mihver arasmda 
ihtilaf doğurdu 

-0---

Londı a 2 (A A.) - Mut tefi 
kuvı. etler· batı lunde ı. arruza 
geccı k Mıh\ er kuv' etlerini 
Malassıb mevzii mden geri .,. t
mıştır. 

Londra r. ly unaa konuşan 
bir sözcü bunun kiıcük v m vzii 
bir harek t o dmhınd n bahset

{Scınu S • 3 Su (i da) 

ura ı 

··kiimetçe kendilerine ve e -
ine gigim eşyası verilecek 

Karne kalkan bölgelerde memurlara, Ofis hububat dağıtacak 
Ankara, 2 (Telefonla) - Dev-, lan kumaş ve ayakkabı i~ hak

lct ml.murlarına ve ailelerine ve- kındaki karar üzerindeki tetkik
ı ilmesi hükfımctçc kararlaştırı- ler devam etmektedir. Senedı; 2 

• 
bul Mebusları 

--------------·------~----

Dün Fatih, Eminönü ve Kadıköy 
halkının dileklerini dinlediler 

İstanbul mebusları dün de haL 
kıu dıleklerıni dinlemcğe devam 
t•tmişler ve icıa beden ınevzula!' 

v.e Belediye Reisi Lütfi Kırdar 
da bu cemiyethı faaliyet:iyle y.a.

< Sonu Sa. 3 SU. l del 

kat elbise yapıbnası esası kabul 
edilmekte olup .kumaşlar bu 
maktar üzerinden verilecektir. 

Subay vesa.ir kimselerin btm· 
dan istifade edip etmiyecekleri 
şimdilik tamamen tesbit ediJnıjş 
olmamakla beı aber eşlerinin is
tifade etmesi :nfuhıakkaktır. 
Memur kadınların kocalanınn 
bundan istifade edip etmiyecek
leri de tetkik edilmektedir. Bir 
tasavvura göre .memurlara mu
a.yyen kıymette kupon \erilmesi 
de dü~ünülmekte olup bununla 
memurların; ihtiyaçlarını Sü
merbankın umum rnağazaların-

(Sonu Sa. 3 Sü. 7 de) 

Ati nada 
memurlar 
ve işç·ıer 

---o----
Mahsulatm Almanyaya 
gitmesini protesto için 

grev ~apttlar 
--0-

Kahire, 2 (A.A.) -- Atlna'da 
devlet ve belediye memurlariyle 
işçiler, banka mü3tahdemle.ri, 
nakil vasıtalarında ve tramvay
larda. qalışanlar, Pirede oldnğ 1 

~biv zirai mahsulatın Alman ve 
ftaıyanlar tarafından müsadere 

(Sonu Sa. 3 SU. S te) 

Kartal, 
Pendik ve 
Maltepede 

---o---
Dün yine ekmek 

tedarik edilemedi 

Vali bütün mesuliyeti 
üzerine alarak buralara 

un verilmesini Ofise 
bildirmiştir 

lstanbula bağ!ı kazalarda bu ayın 

birinden itibaren karne usulü11ün 
fqıldırılmış atması yüzünden Pendik, 

(Sonu Sa. 3 SU 6 da) 

üzcı .nde not almışlardır. ========================================== 
~aat 14 e kadar Fatihte, saat 

16,30 da Emin()nü Halkevinde 
v 0 :;aat 21 de de I<.vJıköyüıı<le 
b!llunınuşlardır. 

Dün Eminönü l:laJkcvinde 
me\zuut h;s ed:Jen dilekler me
yanında lst:mbu!d3. teessiis oo~n 
Yahudi Arkadaşlık cemi;} etinin 
bazı yohsuz fnaliy~Uerı görülcfü
ğü z ~credilmif.;tir. İrtaubul Vali 

Pi çok pratik vaziyetleri miiıJrik 
bir :t.attır. Beyhude kan d:.i1ii.il
meıne~i irin her an t.,,., ssut ''C 

müd·ıhalej'c anıudctl.r. Yıalr,::.. 
gc ıı b~iyiJlc harnt~ selefinin 
yaptığı tecrübelerden fayı..lalan- ı 
mış bulunduğu ıcm bu sonu me~
klık te!jebbüslerc gi::-.-;n~k istc
mıycceği muhnk .. atır. Avru
pada pek çok ltatolj~icrin Alman 
ü;gali altınl.a tkrin ısb~·ap ve ~- 1 
temler çekt"klen şu clakı?ı:::ıtla 

1 
Vatikan'ın büyük rahibi ile A
merika. murahhası arasında sin.~ 
dik;, durum ve daha uzak istik-ı 
Jjal siyasi me.se]clcri üzerinde 
konuşmala.r yarılmış ve ba~ı ih
timaller düıiünillmüş olab:lir, fa-! 
k~t bundan ımüsbet bir m.ılh t-0-ı 
§ebbüz ,.-c ta.v-..ı..~c;utu ünut'l1r1t: lm-
dar yül<selme.k çok zordur. Bü
til:. ı:ıeşeriy&.in teı.-ncnnileri ne! 
olursa ol.:;un henüz sulh güneş; 1 
poY' yaJnnda dQ.b'°%ı' .. ak gibi gc~ 
riinınUyo-.~. 

l:E~; SAB:\h 

Beşinci k-01 felce uğradıktan sonra: 

Koynumuza giren düşman: Altınc.! Kol! 

• 
DA YE i 
Ntırnosnıa.ni~c: No. 17 1 

Telgraf : Yeni Sabah İstanbul t 
Telefon : 20795 

er Yerde 5 Kuru 

İ gilizl r T.. yi 
nas 1 görüyor a ? 

lii!'!-"! 

Bir Türk olmaktan burada haki~i bir iftihar his 
ediliyor. Şahıslanmız hakkında gösterilen nezake• 
ve ikram memleketimizin dürüst politikasının 
semeresi olduğu için vatanda bugOnkO vaziyeti ha .. 
zırlıyan büyüklere gerçekten minnettar olmahy•z 

Yazan: HÜSEYiN CA ID Y ALÇ ~. 
• 
1 ngiliz İstihbarat Nazırı Ais- J\eme edilirse yanlış netı .... \:}a 

ter Bı-.endan Bracken ta- varmak mümkündür. Tüıkıye~ 
rafından verilen bir kokteyJ par- nin !ngıltere ile ittifakı kendısi.( 
tisi ile Londradaki ziyaret prog- ne blr talom vecibeler yıildei. UJ' 
ramımız nihayete erdı. tir ki bunlaro tamamiyle riayeti 
Yıne İstihbarat Nazırı karar- ettiğinde ve edccefmde hiç !=:ÜJ>< 

,.,_ d iti · b he yoktur. Türkiycde kullarulan 
.lklrın a .· ıısa et v.e sür'at, Mh- bitaraflık olmanna imk<ln ok
siyetinde faaliyet ve meziyetleri-
le çok hünmet kazanmış, kendi- tuı. Türkiye söz vcı m r-ı ve bll" 

muahedename imza dm ~ o lusini sevdirmiş bir zattır. Aym 
zamanda 1ngi1terede Türkiyeye ğu halde yan çizmiş, y but -. ız-

mck ister bh tavıı t k nmı. l c~ karşı mevcut dostluğun hararı}t-
li taraftl\rlnrından ve amillerin- ğildir. 
den biri olaıak temayiiz etmiş- lngilt.erede buhmdut:unıJ~ 
tir. İrn.t ettiği küçük bir nutuk- müddetÇe;_ bu vekilden ve na ır
ta. iki mcmJeket arasındakı dost- fardan başlıyarak k ı ust ·o
luğu tebarüz ettirerek memleke- muz siyasi, askeri ve mali . c1h
imizden müttefiklerimiz diye siyetlerm vesair bırç k zati ın 
bahsetmesini bilhassa manau lıepsınde memleketım"ze k. ışı 
bulmak icabeder. Çünkü İııg'liz- hakikı bir takdir ve nıuh bbct 
lere ve Türkleı e yabancı baz1 duyguları görmekle gd cektcn 
mahfiller de Türkiyeden bahset- bahtiyarız. Bir Türk o ınakuın 
t:kJer.· sırada bazan bitaraf miit- buıacla hakıki bir iftıhar hı· e
tefikler t bir"ni manalı b,r .,,u- d:Jiyor. Şahıslarımız hı:ıkkı 1 a 
rette kullanıyorlar. İstihbarnt gösterilen nezaket ve ik :ı.rn 
nazuı.nın vatanımız ha 1{kındaki ml'mlekctimiıin düru t p lit l -
derin takdiı leri ve dostça teme:ı- smuı ve kuvvetlenme , 1 
nileriyle büyuk bir nıemnunhet mesai n'n ti€nH.:ı.es· oldı 
hissi veren bu nutkuna mukabc- vataııda bugünkiı vazı 
le ettiğim sırada btlhass:ı bita- lıyan ,.e temin eden bı.. 
ı uf müttef~kler tabiri ilz~rındc ı,erçckten mınnettar olm 
durdum. Ve Tü kiyenin çok ba-
ııih olan vaziyeti hakkında açık- İııgılt re) i z"y ı m z n 
ç.a. konuşmayı lüzumlu ve f y fik1erimızın kt d ti \ ıra 
dcılı buldum. Türk yenin 1ngil- hakkında zerre k, d b ı hı 
tere ile miittef'k bulunmakla tlüde yeı bır k mıyoı B n 
beraber devlet adamlarımızın n- da h zdcki ma 1z • 1 yı öı 
rada bitaraflıktan bahsetmt:leı i ruz. M Jlet ile h ık m t l. d \O 
vakid r. Fakat son ç ğl rda b r behemehal galehev 'det mş-

d ı · y i 1ctıl hl - lerclir. Bunda da hiç . iıphe 
rın kesbtlt1 deri eJfıss "kıyete 1 yoktur. 
dikkat edılmeden mesele muh::ı.· lliise~ iu C. hitl l AL(_ iN 

"' . r 
na 

Değlımenciliğin incelikleri 1 
hususunda söz söylemek icin 
J endisinde salahiyet ı:( cen mü
tehassıs ve iccrübelı bır zatın 
kara borsada sahldığı aıılaşılan 
ekstra unun ne suretle temin e
dilcbileceğı yolundaki izahatına 
değtlrmencıler tıaı afından cevap 
verildi. Bugünkü şartlar altında 

-

nuyoı: 

- Kaçak uıı \ • karne 
(Sonl• So. S Sı. 1 el ) 

=-' o_-_L A_Y_L A_R_I N __ M~_ı_z_-.:Aıı:ıoaooı-ı:.:_ 
Afyon düşkünterine polisimizin acelachiyl 
G cçen gUnlerden bi ~tNN>.w.N>M.Nv\.wwww!:. lar. yiiz c•c;ıt ~ tı .ı , y 

rinde :tst ... nbul ga ~ Yazan ~ na baş vuru lnr. Dır d 
zctclcrinde ııöyle ~ :- nl ! olsun d ye doKt , 

bir liCY okudum: İki es Ak G .. d .. ~ P?.lisc. adliyeye g rl p b 
ki afyon d!işkünü poli a un uz ; J,uk boyunla y ... rd 
simize baş vurarnk bu ~ i terler. Dµ h 1, rlı 
dü~kiınlukten kurtarıl N'f'N\WVV'o"IV\»Wlf'IW\.,., ıı • dcl~nin ~okto lu 
malarını dilemişler tnsaui duygu 15birınce-- başka bir i'ıraz.ıdır. 
lürı teprescn polisimiz. ikisi!1e. .d: . ~ - Zchirl~ ~adde bulduk! ı 
acımış ve kanunlu yııllarla ıkıs nı muddct(;c geçınıp giderler. Ne 
de Baltırköy haı>tııncsine yollo.ımıs. man ki bulrunıyacakl rına k . t 
o iki dtişkun. milletdaşımın adları gct iıirlcr. bedavadan tedavi ol ı 
na ve l<cndi kıiçük adıırıo polisimize mak faziletini ı;osterirlcr. Bu c.a 
teşekkıir ederim. İki Tiırk iki ci başka bir numaradır. 
hnndır. ölmez Atatürk Kastamonu Bu numnradan 1 tifndelerj şudur. 
da ne demişti? Bir Türk bir dhan Bulamarlı ıınız müddetçe sz.g la 
değer. :1aeagız. Bulabildıgımlz zaman !ıs 

~'ak:ıt İstanbul polisimiz biraz n. numaramıza inanıp bizi scrbc.,ı 1.rı 
cele etmiştir. Merhametini, §efkati rakacnk. ' 
ni birdenbire tatbik alanına g~-çir 3 - Dileklerinde ~mi olup ol 
miyecekti. Şu noktaları ::ırastıra madı lannı onl:ımak için (4) u 
c:ıktı: maralı "Oru c~nstır. 

ı - Son afyonlarını çekip bir de 1 -. Bu snmimlliği isbat eb k 
bu biçim bir numaraya mı karar gcrektır. Onu da ~)le isbnt etme 
vermişler? . lidirlt"r: B.i?. ru knd:ır yıl ~u zehirli 

2 - Afyon bulduk1a'rı halde mı maddeyi l:uilandık. Zehlrlı madde 
baş vurmuslar. yoksa bulamadıkla siddeUe yasaktır. Onu kullandı· ı 
rı ve buJnm.ıyacakları icin mi buna "lnız müddet içinde aradığımızı cı.ı 
karar vermişler? Yerlerde ve su kimselerde bulduk. 

3 - Dileklerinde samimi midir_ Ya doğrudan doğruya su fiyatla • l 
ıer? dik. ya ı;unların bunlıırm vasıta ıle 

4 - Bu samimiliği lsbat edebilir elde ettik. 
Jer mi? Bizi lü.trlar.ın demek bir mana 

Ben polis değilim amma polis iiadc ~ &mimlliğini göster 
uzun yıllnr benim1e pekçe meşgul hl.ek il;ln tm.lleti zehirli lll3ddckrle 
olduğu ic;in polisliği. Enstitüsünün öldüı·.ımı§.e calıG:ı.ııları r,:Ostcrme ;, 
profesörleri kadar değilse bile blı az tılcak yuvruannı n~ıltlamak şarttır. 
buçuk bilirim. Eğer Polisimiz bu ŞSl"flan goz o 

Anlatırsam faydalı olur: nüne rılınadruı blrdanbire scfkate 
1 - Zehirli madde dl\şJ.."iinlerinde kapılmı~sa mubtemcı bir komedya 

bir ruhi halet varclır. Uyurlar, uya nın sahnesine dilsmas demektır. 
nırlar d<ıl a "t'.'Çc ier. c.,ılcncL arar. Söylemesi benden. 



YENi SABAH 

( EBU ALİ SİNA kuyu u 
Di r ki: 

Ya:an~ Defter derdi .. • 
du. Aıhsmdan hafif 1fr Krrtnsiyecilere neden Sokak1arında Oç h~--~ı:; 

~v.ı;myoı:~ı~:~ @.g;:~§ Zeytinyağı tacir eri fiyatların istih- ;;;~~;rza.pli ... fllllll1.', 

tJ?.r : 
- )(ub:t.erem n.tm, 4ecl.. J)ö.. 

ğ'ftn h~enia minnet ve §ÜJI.. 

~~~ =~ ~-=~ s 1 bölgel rinde arttığını söylüyor ~"'lff·~ 
b'hğMµ :inamnaJısmn. ldtaptart ......... Matbaw ctev. Dl-..~- a..:_ Rus lllrL~t·, •~·:'H = ~~--~ .~~ ~ let kitap'-'ı Nü't.edavif ~ Y1D ~ Ul.C 

•d. :'f'r,~= 11rihfQrtUlltnd• t9darl~ defter Halbuki bazı tacirlerin elinde 30.000 fon sfokvarmıc =--=Te1'f'll,sm··11eml5 lrrıadmız lgiıR de k6ltt ithalttçıtan w.Mil_ w & }<\O~ 
_ Ç<lt i,ıt ta.'1min ~ .. t11lulı• llffhrınram ......_ Bil Dün öğ1eden ene! ~ zeytin ınudıfSıiii daha şimdidaı tirihneslni mi sünııü3tiir. Bu :Y ~ soza bu 

dit eoowg aıtmJan eDik et -
ınenı. 

Saba lfıııJ!k de ldlıayet da • 8'la c--.ı ~ ~ C9YliP --ı..r:....:.. .... ~ bulunan belli lw. .. ı. .-..-;_~-'-- ~ ... ...._ ..... __ "TM;ı,..,,..ı, 4 ~.~+ı- +~ ~~- bi\_._.. ıtne plebllr: .Etrafm:b lfMJttescw lst:ad.... & geee g6z.- 9<>U .uı.1.UA.W ~ ~~ WWCM~ Jrn .Lr "'"'"-~ ~ ~ <A&V"-"'U• tadır,~ m 
1erime uyku P""mdıi. ~f'lz derken blr ay ~ zeytinyagı tacirlel"inın 11Jtirakiy- yatıarJıa bağla.nmakt:a.d. Blna- vereceği b.altikl rakamlardan ri:nde eıvle ~ha ...._..___ E~ıniı~ cunırwm 

arak '8ıf' diledi : 
- Beni .. Tf't.,,,..,.. llyık g&me

d:zi r.ıca edcriın muhtaca 
.tad! }iaklanwda. fa& ıe,ler dti.
tıünm Damıadmı fle km
ma dugti.n he&yed olarak ter
kettiğ . şu ık<Şdi gördliktaı., 

- Ben kulunuza. da g.özlerimı -.. ""'·~ kM'tlılfyechen def_ le b:r topl ı yapılmıştır. Vali enaleyb. bu şenıit karşısmda ki- sonra bilhassa. pe""hı:kende att ed ' s .. ~ A t'ta 
ıb(jamak natllp olmadı. Bunda ter YOrmlyeceliız, dojirudan doğ_ ve Veledye R isi Doktor Llitfi losu (45) kuruşa. alınan zcytuı- fiyat.larının te bt ve murakabe- gul e • ·. 

1 
t a.,rr nruırtar 

bir hikmet olae. gerek. Bu hal ruya okııt ıaareleriAe verec~lz, K.ıraar'ın rıya&..>t ettiğı bu top- y.ağı bil&sebep tiki liraya satılır- si kolayiaşa.OJ.ktı.. Fakat bu t t· sonra St.aıll•vrad ..,.,,
1

, ......... 

._yetlıi ~ 'Vlllktibu.- ~abwtı aldNl'I, 6utüt1 okuı kitap_ la.ntıclıı. ~ye .İ.ktuiı.it .Mlidürii sa idri:k edilecek mahsul fiyat- life henüz bir cevap verilm d~ -e S""A& --

hır. larllh! de"'-t kıtapıarı mütedavil Saffe Sezen de bulunmuştur. hırı bugünk:ünden d • yüksek o- ğ!ildir. Netice şudur: Galfp.tir olan bu yo.lda m.atı6'I 
- F'aikat biıJim aşkla hiç bir ·~e.ı müdill'hıjli her kltaft Zeyfüıyağ f yat.laruun durma- laca.kbr. Bugün kuvvetle söylend'ğine Dİle öğümneye hakkı olmlYll' 

lıer ta.nıfmı tcmtlfa ettilc-
afMPmıe: yok. . ba}'li.ae yüde 14 He 16 ı.konte dan yükselmı'B:ne Dıe gibi hidi- Vali ve Bel~ Reisi Do11- nazaran ali.karlar tüccarların el- cak Dil! Tarih hangi şelrria .,,_ 

- Kallia reyini almadan böy Y..-ak kıtap tıev.zı ennektedlr. selerin sebep olduğu yolunda tor LUUi Kırdar, İstanbuldak:i lerinde geçen yıl, yukanda yaz- kak•nnıa ı;ımn döşmtmt tiç .ı..I 
le hüQim vermek hakikati Defterler n de fiyattan kararıaı. llDl'Ulım suallere yağcılar, iatih- gıda meddclerinin fiyat kontro- dığmuz fiya.t1arta. 'ti pla.nmıı 30 ta Mıko~ uğuna ita) ..w.., 

.etme&. Şu göldeki geJtjnlj.. -~ aon .. ybıde 1G ı.ko to sal mıııtakalarında fiyatlann lünii salim bir şekle sokmak için bin ton kadar yağ mevcuttur ve Bu metaneti, bu mftdı, ha-~ 
ten · yaaınıwde ç k 
idi U nam. lıılem-

~ beJrmw Ne k&dial- Pimi d,e,.. He ~ .. ııere te"ZI °'ua.-.a yö..k.sclcLği cevabını verı:ıUşler ve eV\lelce alAkıa.dar maıkamlara bu alq fiyadannı bet misline tı, bu amJi bir tarafa buaJmfu11 
j;iJ. w? dcıir~ e.tıı •idi,., Eter bu ueuıtin ica;bında bunu teyit edecek ~ müracaatta. bnhınmuş ve mer- YükSeltecek makul hiç bir sebep Yilriimelrten alıkoydu ve 

Jıeke smaan siz.. 
den 'baMedef'e-

- SUdia su.lan t• r eiblek tatbiki ~ .ı.e tlefte.-.. ~ sikalar gösterebilecekler.ini söy- ke?.de mahallt fiya.tla.n tetkik de yoktur. Binaenaleyh ijıu iyi A...._. Ofthısamun kapıianna 
bi"'eewa hopıRMI cider. ekul .._ .. r •ın ......,'"'- do6.. lem"şlerdir. ve tesbtt: ederek İ8tanbula bil- tetkik edilerek ona göre icabına tirdi. Bu 8U~ bu bir tek ,,ehll 

jlln. gun Sabe. diyan-
IU l tiJUada bu-
IJunursanız bizi ~ ebe&i
~en minoetb.ı.r brra.kmMJ oMıeaık

- Ya meıb.tap al.tındı& peril- ntya mılı•lere ,,.,.ıı,.... 1catJ e. Halbuki bizim, bı ille meggul direcek. bir bürowm vücuda ge- hııkılmeSJ !R.zımdır. g"Qen ~ 1 l\la.yanda Yugofiiav• 
· ltılpl ı olai:ı. Wi def'eCed~ s&tıcUuia -.. He Yu __ _,_..._ __ n .. 1..-....c • ..,...,,. yan 111 ~ 1-lik.. derdi ÇÜllWI °""" k .,., ya_ ,,.., ...._. ~,,-

mıız. JtlaKa.t gNı "'" s rt·n ~ •ız: m'r'u,_.. .,.__._. ~ ya.PP,ğmıız temaslar tüecarlar O) oadığı O) uu tekrarlamış ,,_. 
Vl mecbwınn Jai MeüM8 .balftıtlen .,.._. taı..._ ••Yf'i bir 90« tarafından ileri sürıülen aebep- • k • k m6kü M Mim 

- llelikr:t)!..- -· ~ - - gôril- ~-::::.=.:-:.:=:.. ~:: ::~~adığı- ' ı y u m u r c a ~~ ~:.i'.- -
geçtğıtni l:filmeden dah'ıadı ııe - Ne )IUılk .ili bal &lnıa"taia -.IMııl klıitt iMııtltıp••ı bfrl'6f - Bu sene~ .,.ta rekol- evwt Yu~ya ile \'e yunaın-
k:mnın yaımıda iki ay daba o- heik& •rn!:aedı ohlu,yan çirkin. .ıeetıer gH fl:rlflit haNe )'Mtttz '-- tesi henilz idrik edilmiş &iil- s fd . . d b• ,. tehd•t k i8tanla 1111?ı8gul olda v~ ba ~-
turmuş ve niıb yet memleketine arıMir, iue ~çeklerin aeiret et:. taMM&ı lotru.i:tecWeriM t--.. dıir ve ibncata da m.,ıanme.. a er 1Sffiln e irine 1 me • Ôf."ll Rus taammı bir a) imdat 
dönmek üzere yob. çdmw}tl. l, tigı geylerdıil. y.,ııı..a ..... d ..... --.r ı...- :mıştır. Ekserisi a.ynı zamanda geç IW h. Ra bir ayhk g~Klll'r: 

~.'.mgen~ Yd~ buhınuonun: ~= 1e1--~~~ ~ -:::-'.:.:. ............ ~- : hı:;: :=D:1u~ tubu yoUayarak 500 lira isJemişler !::: :=::~-=~ 
A""'- " .. ...,.... ........ .... ~ ~ '-- --..... ~ ı .• ut\ le , ... , C''""t'nı' dom•rdu. Vak•

0 
..,;vil 11• Cudu : ..1:. -u_n ... .:-ı: s---"ı.; .k•ıwıı mıyeeek kadar cönııerttirier . ., ,,__... .._.... - ~-..&&& ,,__ ~ ~ "-"" ~- ... "'" 

.U ftAlUl&.U '7Wfi&Q A -- ı.... he ı.. ....i.--J.+ ;ı..._,..,, """_..;ı_ t.--ı-w.oGlardlr ....,.ı~ 1.:-..J. ~-L.-~,_-ı-r k .. 
~ ~:i ıUaDilıiı-~ r an .er ~ .. en oh~;;;; ;ı7~ KDçllk gaagsterler bir fdmi taklide kalluşmışlar ~ ~ .. ~-;n:,ı bir 
Bu """ • .....;.u yavruMWUll iızen~ - Bu. &rlDln ma.hanıtiae ve Garı· p .CA, ~ l'e ek8tra .ı.mm ~ StHtanahmd cıvarında oturen Saf orduyu Jleırilwııekten ahko3'811• ... 

~~li~ Wir MDe için ~~::=re,&'~}~~ .,~ =·~~çRıwpmn ~ aı·rgazı·no der adında birtaı geçenlerde poeta • ~I biz Okuyuculara beflet• 
az göriiJtir bir fedaüriık değil- ~ J- ~JUÇ vı:-'... ~Z.~ ~ .:.U:..' a daft garip bir mekwp aımıftır. Mek,: mtş ·.tiler amma olaylar oyte çık· 
di. . -. bu. konııeeeden som. ar- ,A..-:; .llR"l - ıaaım. t ,..._ ı ı d 11}8(;1 A......,._ ..... _ kı.. ıı.. __ .,...,.._ ._.. BI &..-lı .._, ..a.JıJı · :.-.ıt.1.. =-~ ...__ u""' ıun ar yazı ı ır: • uu_- :rD ...,r--
~ab& ııerJwıR, deıleler üeriDe kadaa gıai bir klwvet tan.hl- r .. -- ... gire, yam ...--. --~ ..-. - •a mektubu alır almaza gün ~ ~'61'Cle bir havli ~1edllef 

kunlimuş tahtnı.vaıa içinde gı - ::... ~"-=m...~~: .,.. ,,.._ eanell Gıda maddesi f'ıırt/e h•rl,cl itinde Sultanahmed parkındakı ka ve Alman mütehassıslan, ~ 
deNen ya.buz kmnı düşünmü - ve ı,..,.;..,__...ı,. :..-..... :z::iici La-esi bu •anda 1M4- firer 11 ırmez: birlncı büyük a bel.tin Yugıosla~ya ite YunaııJ!t'" 
y«du. Zihaeın Ebiilh&ris ile de -~ ~~ 8ÜN.tle M • - lı altlığınılaa iaottı ~Yuiune SO() fire bırakmaz tBUdıa 0kluğuDO s0yfcmelcfıeıa -.e· 
çok meşgul oluyordti. Acaba Al- Tu.iıllıle ......... vHeNle 117 .... ı·------------ cszalandırıldı .... kendini aı.rnu, bil .• Biz shümU_ ri kallMılblar. 
lıa.h bu adatma niç!in binLz güzel- kıapahldtgJllll.l ~tü. Bundan marackı baklıııef YorjJI MllCMtOe'la 'H,. fj ı ri yerine ııettren çeteyiz. Emrımlzi Bu yıl Almaa taarrusu ...... 
Jlt v~? ()na da bira2 ötelliaı imiyol'du. Ertari gin nlşehırde Papbakfcal eoka6ııtda 1 ıyat arı A"-ı S...-ade U4I ............ dht'-t-.. S Urıcü günün eon aaa randa dt'ğil, Temaıusdu a.sJıa 
~ ~~- 80IM!ne ~~t- !.~~ ~~, ~1: ~ INlkkal P• Mıetııt'w dM( lll•tnı 11* eNtıi• ..._. .... ....,._ tiltde ~ewctmı 6tmuı bil.. ı m&ljt.ar. Ywıi biraz ciaha ~· 

~ n..,,-. UlllnLLl.Dl.ll ~~-'U.I lıılnmcta yapılan arilllMHllı ~ o tla d • - v.orvı, ..,.... lwriel fazla Bu dc!f<Jld ,._. b11 sebebiol 
- -ı •• ...:.ı...?, yn- t...:-'--ee ınsa- /""~ve 'riiıclld1anw:ı WUlh _. - ,_.. 'ı'• ı'eıı .... MHll ~ M•ktubMn imza yerinde de 3 kuru ı._,._ ~~~ J··"" 
- UMUUU ~ Ull~ ~ fılırlık ..._. ....... ...._. ........ ııti1lfllllıc.A• .. ~ --ıua ...,.__!il! Vt' ....... -,.,_ ve -~a. • ....,J:arın ya-nıuyaca.- telit' ~ luaart.ltar, lllD- e- MilltlH•ıı .. ne verthltqelr. ,._... ptı_ kafa .._, bulunmaktadır, Safder ~&.. 
- uu..~ r- _.........__ _ _.. nNftur. Suq1u111r dUn Mlnt 'K_._ •eleı ••••• dA-ldi ... b t 1 ıanı k Ahno.n askeri ~ tnır .ıı;.. &.&a.ı: ftmi 8imya luıvwöyle r-~ ~ -~--• ·- _ .___ • c verptıı uıwıı, aynca ge_ u- • •r • m•E te .. ~anmıı ve va f 6 a ,....... • Ma nıMı:lw _... 0 

• ılfl••..W. ay• derhal zabıtaya haber vermlı - zenlemnes' tin geoikmı88ine et !';° = ~~ !;~ çeds:-ı:-. gooo ~ ";!; lzmj---.f-111-v-"'~VIÜSİlldl"""'""'r""'-,.., -, - loptan fiyatları .._ da bit- .:"!:-~tılmıp. tir. aumı" Uzerıne tertibat atınmıı ~ ~ .:.v:'~.:·.;~: 
olabilirdi. Likin üstadın çirkm- beıkJtenmedilc maıeer3da.n sonra Belli MıPt gella ...... ._. ._ Dl • .....ı&ftlllıcu 8afdere parayı den idili glbı afjaç. _,,, 
)iği Saba llelkesin!in ~i bu- .EbGlh!ııri!lin seMilmek 'V'e -Okşan- topt• .. ..,_.... Um: feılp _... , .. 1.......0 .._.una koym- t11v.ıye ofunmuı :.ı:Hl'-l~~~ll:!:~J 
)andırıyordu. Yaşlılığına rag- mak istiy.n bır kadın ·a ıdeal ftHflır. ve Safder boı bır zarfı buraya bırek ---.- " ~ 
mm lıOJl dence ~ Ye güzel - erir.ek ~ ınaamıştı. Trabion y•Oı Ml_l10, IWeNk htctarı 90Ara polisler derin bir hay_ d~"Una göre Staliagrad şe)lrin il 
tir luıırbn alıaa SlııiJa Melikeı11, Ne yazık ki bu dea1 .erlr.eğiıı ya- Km-ne kaldlnlan y.nı.rde 456.460, Diyerbatur 430.416. Bir DU l.A .. U rete düf"'ütlerdir. Zira mnkOr a ~ ıPhi ~~ ~~ 
öyle çirkin bk ~la imkinı zil pek sevl..ı.~i. s nki Allü. ekmek 24. - 28 8Maç ....... ıı .. "..,. 191_90 ,,. ....,, ... 12_ 13 yqlarında ifcl çocuk Çe S::..':!':::,. .,_..,-,- ~ ~ -
yok evleDelDıezdi. OllU ç:ırldnlik 0Nlegi Olarak ya- ....... .-ı-.n aytl..... ... .... ıaalılııJat oldu kf..,eft teYtrferfa yaklafmlf ve zarfı ~- , ~u..ı _.t~ .. ~· Ll(..1-

& ...tr 1..:W-,:ı,. ..L..:....- kay})e.. ,ra+_,,.,tl. BöyJe ,...,.._ bir adıun- kurıa.c:a UtfhlCak -U..tar dU...,ıtt" Ve toptan 185.191 ı.rtık ·· 'atJ k ğ 1 1 ...,rtın W.V~ ,... ... ınU n-u D 
....- .,._ ~ .. ._ ~-- -T- ...,,.. .,.... Fatthte oktrtttı Ayte namı dlö-f a 9Uf' e açma a bat amıflar _ ti redm dah ilen~ i ~ 

den S..- lıleikesi, llJtıe araaı.p Jıa. 'V11Cut birliiğ:i )lllıtlılir; Jikin lzmir (Venı hbah) - 1. BWw ~ kurup kMlar ......,.ıtbr. Oh ... _ ~· .._. iııir- W.a .._._..,1utc dır. Suq4u küçükler yakalanmıı ve ::ne göl9& =...,. Fii~ de hl& 
da bWunamıyacak bir fırsat rla- hıç bir zaman tkaJ.b lfr}iği ya(J!- cı T .. rilMle• idleer• '8trr'ıı 'ze ko•. tla ..... ,__to4 kwtilP ........ ıl ...-ı.. 

7 
... u lldk~e teel+M ed hniperdlr, #.U..:-..1.... ~'-' •• 

ha k .at Kbiilhlris lre di ı..ı.. _..... Nitekim ..... Pi-'- ........... dh 'l'N.1• ı. , -S•• 911 __ ....,. IROI -l'9 u•un., ,,._ 
r.at1nn ... 

1 
Iı -·-· gece macera- .. vıiliıtı ............ k ••ıında .... .._ ,.... ceza -·--·· YeriJınif*I. Dün 8-hır Mümet ve HutGat adında BEHCET SAYA. 

.mi, seVDU§, fakat o Ebülh--ı.rısi ları sık sık devam -etnriş, fakat ne ueuH.I kaldtr~mı,tw. f'Uf ii.zen..dea y~r. "- P6'ıll ~ •••ııtıllfu ,...._ c1w...,. ••ıta Ay Mq ~...,..,.. Adliyede kUçüçk ·~- • • • • • • • • ;. _.___..., 
llir türlü seveımemişti. kalpler a.ııasmda bir anla.i)Dla te- M11h....., klı,,..aık....,.. ...... ... eada mevcucıun az olmwn"" '*' ,. bw ..,.. Jaacıee ve 50 flra da PaN tutar •Olaya allaya ıunları demişler ı =1 

On bet gila eotftıl bir Jtl8e ya- mm ~ BiL anlaşma belltere .... bll l"'- ..._at ......,. • aat&f J'tltllhnif'W, oe ea ..,...,,._ ,....._"*· dir: Biz eitteı..ada 11ih-dü6liwtUz b r _ S p O R =:-
1"81 Wi. Saba. Mel:kesı, bittin temin edilebilseydi, Sana Meli - te.ı ihtiyacı tc...,.•~ dlN'llllWAa ..._. .... .,... b .... ••1 t 1" le ~ tlMift etmek iatedlf<. Tabii Sef_ -

ynüM rağmen uyuyamMMlj, ket:ı memlıeıkeöae cıiddarı ba.hti- ..... ._.............. .......... ttheet muıtaıkıttartlMIAft .......... .. H-"M....- ... ""--- ..L.-1...- de"' öldüremezd k. Mak•"dımız film --------· 
lmi k et" ı....;_ k dı larak d' ~Al~ W... ......... _.... .......... INık .al~ pne O._..... WlrV9" •ı -sımya uvv ı- ya.r uu a n o on~w. ,,er4ercte b-tıley fhtiyllffarı eerMI& Wr - ..ı......ıı- ı..--- · -..~ -u..ı bl•az heyecan duymaktı. y 1 k 

"\.,A,& .::. k bed .. - -mele i.ö.. , ... _. - ...... •· arm yapı aca le y.&Ntıp IDlre dugwı ~ye- Şimdi ıae kıenn ço baat plyaeaMa tıed.erik odllecetciir. h ı twtı11111 auur .. 1111 ....._. -...ı ..-
si ettiği cennet gibi bah<jeye hissederek dönjiyordu. Ne yazık, tıbarla ekmek fiyatlllf'ı 24.28 k'""'f iMi ....... ...,. ,, IDt r. lıllt-l•Mllll • ıııi8& ~ ~ 

pkmJff:ı. ~ tariüannlll ara- ne )'lmllk!... ·-·· ..... iplalM< ..ıı-recel' ...... "'°" )' ........... ..,...... o.ı.tc ...... ". ....... Darısı ı·stanbu- k I 
'5JDda. koodi keındme dolqıp d.u- (~ ,_.) tahmin ..... ektedir. ....... ...., .. dil& NI • -•••~~~•••- upa mac arı 
,,. "\ J b · ÖnumUz:dekı Pazar gürıU kupa ıt1•9 

- Bana bir ~ SU ge rı - • l oimie kananın )l'8ttJiım büiy un aşına farı yapılacaktır. Müsabakaların •t•d 

:s:ı.r:-=. ~ 1 = H 1 N T Es R A R 1 = 1 ;; l u ==-~ ~~ lzft.irde lr11iklrla mDca- :::::~~::~~::::::::.~.::~····· • 
"""""' oturoyoaııdıı. Hindli bir ~--..--,.,,..~....,...,. .................. _~ ........ .,._,,._.. Bir hlrilla durdll. Geoie dele büroları tepkkOI etti Saat 11. Davutpq.a - Demf..,..,. 

~ =~~t_ ~---~H~ - v.-, .... a. aha rCi. """ j,...ı..t.-: suu.n1. .-inA bir - ea_ kmJria. ses tekis eMi, 8lıaid ~. ~ •!"lıetiade bi. • I Hakemlerr Repıd, Rıza, F ruk .-. .r-~ wq- ..__ IUQUııt ..,_,. ..- ~ 'ıi~a ,,,_ ~ v...... nmn.ın saga ptığun z:mlr (Yenı Sabalt) - Hayat pa_ 
taDi dilile Hillıdlidıllı rica etti. ~değil miyım? 8- mi ce_ kanştti*1J4 oktp"Ofmadllmı. • ~. ha.yır, daha .-ıt bir cıl. . sa ee:Bel' ~ hal .. ı6tnffı gittikçe artıma.ı Uzerlne Saat 13. Beykoz • Aumel h .,r, 
'D'--11! -ı-e ~..l. .. - ~ - cştim, ana. Dil asa.met galdt! yibietine ~ deosıım. sim bir tırnak u.eile çi&liJ"llllll!IL. ...... BS].., değnM kaıdıu- m Hakemleri: Sadık, Halid, Ne, et 
~ ,,,.--· - ~ ~~ ._........,.. Bir ı-- ~1_._ -~ 11..1... f1ir ı..-.1 İki acDm -u. &mt'liyet MiidurfUjii ile Belediyede ct--ef S'"-dı.· 

bir •n- §ibi' k--· ter ınaaıms UQ sarayı IJ'I - -~ ... ~MIUler. ~ ._ ....... "'"9 ~ ı-- ..,.. ıır- - ·~· _,. .. •- -- ._ ~· - -~ ,,....,.... _,+..-.ı._ .. ..._ • ı...ı.+_, bir ~ı-. kurul- •nıul<Arla Mücadele hüro ~ ~: tltte MlMap ~&B! Hiç tlia_ aktan göıııııclUiil ~ldlılı bir9IL Jı8iıt '13eındıeki ~ - -r;:,.::;-; __ L -· 
1 

• lert» dÜHeıt itibaren faaliyete, geç Saat 11. Eyüp_ Beylerbeyi, Hake,-

-
'D..-..ı... L....ı.... hh ~ l1.l9e selim ~ sa:.-.ın•p ..• .,.;ıpb~m .. olan 1b.hmi bftıl ~bir ses - O. ,_+Mili~ • lerl; Muhtar, Fazıl, Hayatı • .oua--. ~ __ -- ,~._.. vw ,._n..1ıı, D-K-- ""'"- ._~ "'-- -:ı..-.. .1.. •lftir. Burolar her UirKi alını ve • 

--*-1 git eğe mal••& Mdi_ °""lıJt ~ wrneıti o.ak_ Hindli ile ~ fiip'be,. Ferhad b mm~ .. ~-.--... ....,.. ~-.... ~ --.ıuauı twrıı tıekip edecek. eebepslz Hytıt yiik Saat 13. Topkapı" A.. H .. r. Hıı 
le~ adamı!.. - Hntnl, bir eMlıde bi. l tar sini Uftlltmlıll, gitmişti. :.un. ~ıı_ ~ F, ,· .Zaten ..... ~~... ~~ ~ ~feri ... humeye HYkedecek kemleri: $azl, N~'et, Necati. 

Dedi. Jıck:i hepllindıell :iJ •ı ..a..b.i, ~ Çlllni ~ * - • --.-. ..__ -. " tif' Saat 15 T ksi111 lstıkl ı Ha eıTI .. 
frafeane Timtn Hqim bil M;i - bir bıl:ı1ı\1a ....... Başial • il- a..;,_ 

11
• ı....._-ı_ .L...:- dümıüştü. Yalnız baf ucl&nıı - yaptı. Fakat vazgeçti. Kan • feri: Nureddin, Zeki, Musta.fa. 

da kızdı. bid6. llh>dMJe~ - - - - ... aau.nm. Ulr da.ki komodinde altlll kakmalı dan bir vehim, bir korku, 
~ Arbk 

4 ı..atedi~ - Nerede a.w.r .,. tıa _ n z ' ...._. ...... 'Wuı acem bir gece lambasından başka ı.. boş ve 8bes bir hissi ha.yal uğ Ehli bay..,aa NOT: Fenorbahçe _ G. Saray rna9' 
~ Ylıılm.; llımim bu sanP luds. >t ...... 1

1 

•• alta lr;Nmwh §ık yoktu. Odanın büyük kap_ runa umklaşmasa doğru değil - ..... tehir edllmııtır. 

Oll ch.tria iı.u , t etmeie Mit Hindlıi k.Oritak, "t~ı:Udıt fbM, • ' •, luJt 1 lwr ve sı da, balkon kapı ve pencere_ di. Ged döndü. Kapm111. kilidin' aergisi açılıyor --------,--...-. 
_ Y~ -!J :ıaı.:, .___ı. .........,. icieta. teliştao_ .eUacku.em dil _ 't ' ' ie 4llllli mü) or. leri de kapalı, kilitti idi. O bal. aürd:l1 ve t.ekrar yatağına. yattı , 
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Ye ı bir ş 

ri 
ve af!·aslarda 
ediyor 

~nın 'an ' ı-
lyanluk kütlclerı ok :um-

landıgını, lde •, e 
K l;;.rda oo yan ,ar htnr 
ed.iyör. Üç yıllık za.ferler'ın ye

ka.hra anı, motö'r, ne 1 
yapa b .. hızını kuybcdP-
celı, çılgın tabiat ernzjilen bal-
lıyu kt!ir. 
Ô çi, harp mevsim t nımaz, 

fal at kı:ırla örtülen ' e Ş'imal ı üz. 
garla.rile yalanan steplerde. 
hatta mahdut hedefli te! ebblıs
lere gır.' ve gün 'ç::nde bun
ları ~rm.:ı.lt. ye in ve al -
~ oniul · :ıçin de ko y olm~
ya.cak"tır. Sol ko.nada \: urubn 
dar muvaffakıyetle ilerilere 
gotü ulm~Lür. Ancak, buna 
maruz .k:alan ordular da bugün 
yartaılırlar karı,ı hucwnı~r çı

kanyor ve b r şehir iç n son knn 
damlalı:ırını akıtnw...1< gıbi yurt 
ve ödev oovgıs· gösteriyorlar. 

Şark hareketi sonuçlnndınl
n:t ' ça., t arruz ordus nun, bü 
yük harptt o duğu gıbi, c1 ı,er 
bır cepheye büyük kuvvetkr 
k! yd rrnssı g ctüı'. Yıl içinde 
i!ıc ncı b r cephe tesisi me\•'ud
dur. D Ju ccph · e mUdafna 
da kalı ı da bahis mevzuu 
dur. Garp, bü~ · ehemmiyeti 
ha zd.ir. B;r çık.anına gl!l~kleo 
t - halde, r ctan ku,'Vet ol-
mak da kuvy •U' muhtenıeldfr. 

Rus toprak! r d'.l hart:ketle 
r n geh<;thnl.mesı çetin bır duru
m du iınoe, nisbe ıe az km•v t
le b r muJ f t.ertip ve s tem· 
d unulobtlır. Şu k d::ır var k~. 
d ·z a n \ e ler; ve Büyi\k 
H 'tanyadak yıgı nklar, karşı 
y da bir h '- im ,in bu
lab lcc ıkler mıdır? D ğer taı f

kı. n da şarkta taeiz ve 
t: Sbıt roliınU ıtfa edecek Rus 
ce hesinden ne kadar bir kuv
vet ayırdodil ·ıocortir? Şurn ... ı 
muhakkaktır ki, kış s:ı.v~kırı 
cok g ve muhtelif cophclcr
de d vam ed"OOktir. Bu b:ıdire

n akıbeti.ne gehı.ıce, onu bu. kıs 
da dcJil. <lilııya ordular.nm kru
sıla: maları tn.y n ede-b· 

e·r eroinci j aka landı . 
Unk11p nınd;ı b rekçı fırınınüa ya_ 

tıp kalkan ibra ılm Kaııab n !J:r:erınde 
bir a ıJma yap n emniyet kaçakç lık 
b 1 tı in ~b de 

nız tc:;;:::::blı~:~i 

~· 
~o ov 

lkıtaları, 
tısında · 
y n el 
:etmişler ve Il.J.u y t 
rnl. bız rub lm .1.1.r. 
ş:maı batı malı ll leı nd c d -
man ba!i ctm k 
Stal ngrnd et.n ...>wı i A .n 
hatlarına Ç'Jk • Jdctli taarruz r 
yapma .t.fubrlar. 

Yarı resmi bir kaynaktan b'l· 
dirildığ..ne öre, .Alır. ı.n.ar ge
çen hufta ~a bm as~1.;:r ve 200 
tank lw..ybctm · ru. r. 

Alınan! r Stalingrad cenu
bundn b.rçok k lık taarruıJar 
yapmışların da sonunda, ki bö
luk kaybederek ç tllmc.ıı: ZO?'Un
da kaim lardır. Bundan b.tş
ka şımal batıda Don Juyısına 
tank çı~a: te bbilı etmiş
ler, fakat, SO-vyet tanksavarları 
bu hareketin ö.."lt.:ıe geçm~r
dir. 

Stokholm, 2 (A.A.) - Rusla
rtn Stalingrad batı şimnlınde 
yapbkl:u ı hücumların başlıca 
ytlküııü İtalyan kıta~n taşımak 
:mecburıyetinde bulunuyor! r ve 
bu hilcumlann ~·ddeti g'tgL~ ~ 
artıyor. 
Diğer taraft.:ı.n kızılordu, Don 

nehrinin teşkil cttı.!;'1 çıkıntınm 
her iki tarafına şiddetli dl!"belcr 
ind rmektocL.r. 

Bugün Sovyet kıtııları Mıh \·~r 
kıtalarının birçok mevz1lcriı.1e 
gırmişlerdir. 

Lond:iıı, 2 (A.A.) - Mo kova 
radyosu bu sabah erkenden yap
tığı y.ayım.cL.ı., Alın nların Moz
dok çevresinde yeni ihtiyatlaı 
getird'.klerini ve tekrar taarruza 
ge<>mek için kuvvetlerini t-Opl -
makta old.ı.ıkları!u bildirmekte
d r. Sovyc.>t topçusu ile tanksa
var bata.ryalırı b·rçok Alınan 
tankını tutuşturmuş ve tahrı.p 
etıru ler vıe bir metre bile ileı le
yemiyen yüzlerce Almruı askeri 
öldürmüşlerdir. 

.Ktıy!bi'jef, 2 (A.A.) - Gene
ral Zuravlef, Sovyet basın111da 
çıl.an bir mnkaleaı.nde Rusların 
Finb.nda. köıfezind n Kafkasya
ya lltadar hemen her tarafta ha
reketlere hfiltin1 ol:luklarıru söy
lemektedir. 

Alınanlar, Novorosisk bölge
sinde miıdafaay.a geçmek zo
runda ~<dardır. 

Rjev bölg · de kızılordu, 
Almaınla.rı Devlansk hareket ü~ 
sündın tard tmiş ve bu üssü sı
ln surette tutmw:tur. 

Atinada memur
tar ve işçiler 

- Baı; tarafı 1 incide -
sini pr t sto mn.kı:ıadiylo altı 
crlj.ıılu.k bır grev yapınışlardn 
l~ ın camlan, araln.ruıda kn
dınlıı.r da bulunan 800 kişiyi tev 
kit e~ler ve bun1 rdan 382 i
ni adalara silim · lerdlr. On bi • 
den f::ı.zla m ıur a Jcdihniş tC 
200 !kişi rehine olarak tutulmu -
tur. 

Bern.c, 2 (A.A.) - Salzbour<.! 
çevreS.nde üç ve Berlin çevı-e-

Sü er 

Son 

iı !er te " i" edil 
azı za. !ar yap l 

• 
l. v 
l 

~--------~-c:::J~~~~~--~~ 

muhab"rimiz telcfonfa bildiriyor 

lstanbı.ılun motörlü ve 
Hayr yenin yeni ta 

• Anka a 2 ( la) - Ticaret V k t ne gelen mal.'.ımata nazaran 
yeniden CCftebl m klertn n 1 tan ııı çc.k m ktar ıı kf.ğrt, çel k tel, 
eczay tıbb ye, pamuklu me cat, ve ka lo it r c ed idi 1 anla im ıştır. 1 

Vek".ler h ti to l~ndı 1 * Hey'etı Vek le u,un saat 14 30 dıı B vekAleftc toplantıl:ırına de_ 
vam etm ş v P k mu.htemeı ol rak gıda maddelerı uzerın g uşuldllğU 

zanned lmekted r. 

Zaverburch İs anbula g~'iyor 
Ankara 2 (Telefon'a) - Hariciye Vek.,.11 Numan 

mcliyat y,apan Alman profesöru Zaverburh'un buoün 
muhtemeldir. 

Dış T'car t Dair si Reisliğı 

Yeni Ginede 
A ner·k lılar 

ileri hareketlerine hasarı 
' ile de ·an. ediyorlar 

-0-
Londra, 2 (A.A.) - Mac Ar

tlıur umumi .k.a.ra.rgahuı:ın teb 
liği: 

M.ütte.fikler, Yeni Gmede 0-
vcn Stan!ev dağları dolaylann
da. ileri hareketlerine dev.anı et
mektedirler. 

Dun işgal cd ldıği bildın! n 
Nauro'nun 7 k lometre şı.malm 
de bulunan Mau ıro'ya dogrd 
k'.lvveiler.ıniz ilerleme'kted r. 

.M:elbourne, 2 (A.A.) -Cenup 

ş·mal Aman
yası şel1irleri 

lngilizler tarafın
aan bombalandı 

Flendnırg denizaltı ınşut lstitıkAm 

larile Almanyanın Baltık sah lerln : 
dekı başka hedeflere taarruz etmif 
lerdır. 

batı Pasifik ut k umu / k 
karargfıhı teb ği: 'Müttefik kuv-1 
vetler.ın Nauro şunal nde ıl ı lc· 
mc;e dev m ettiklerı.nı r • ıe 
bildirınektedu·. 

Sydney. 2 (A..A ) - Japonla
rın 1\fönebay'da \:o"radı:kları boz 
g'Ullllll netıceıer· şımdı nla ıl 

an Alman 
ya uzerinde yangın b ttları tıldığı 

gor loeek o ursa polise hab r veril,. 
meııuıı t.avsıye et kted r, Bunlar 1 
den S metreye kad.'.ır olan kurs3k 
balonJ rd r. Bu balo ar lp~ere as fı 

mah-tadır. Burada gemılerc bm- ve içlerinde ateş aıan bir madde bu 
mck i.çm kiüı derecede süra.tlc lunan f,ç lar nakletmekted r. -
kaçamıyan biitün Jn.DOn alaylu.rı 
son erlerine kadar yokcdilıniştır. 
Hakikatte Avıntralyalılar 0-
•wenı Stanley da larında evv 1 
;tı.hnCn edild'it;>indcu daha tebli 
keli bir SW' te ıleı 1 makte \ " 
Jnnonlan takip etın ktedırl . 
J~nlar Port Moresbv'yi le 

~eclrmekten ' geçmı er, O 
wen :stanley da.. m t rket-
ımısler ve sahild k.riııde ll-

zun müddet dayan ıya 1 l r•-
m ranlamışl rdır. i 

Vafrlneton, 2 (AA.) - B.ilı-
rıye nı1Zlrlıv,ı tebli n ~ kn,-. 
dilen taarruzlar Mtitte !i.k d n z 
alb gemli T'i tarafından muvaf- 1 
fnk:ıvetli hücumlara uğr :\ n. 
J po ı gmLl · ıw sayısını 115 
c;ıkar ct dır. Bunlnrd n 74 t 
muh k, 10 u nnıh emel oh 
rak · h ru uğr 

haber alın· 

1 

in em 1 

----..>Uı<----

.. 
u 
c 

nya - Finl _ndiya 
asehetler ade 
i bh·rği imi 

---0-

Stokrn>fm 2 (A.A.) - Tldnlngt\n 
eç Qazeteafn n Hela nkı muhabiri, 

F n aka_mlarının F nl ndıya ile Al 

Kasa hırsızı 
ma 

sen ey 
odu 

Geçenlerde Pan ltıda bulun n 
Toın ıı nem:ı ırıın k sasını soymak ts 
terken bekçıler tarafından yakalanan 
Ş f dun as ye 4 uncü ceza mahke 

nem 1.5 &ene llapsc mahkQm edll 
m ştlr. 

- Bnş tarafı 1 tnclde -
Va nston 2 (A.A ) - T 

tec erı d.;n ak~ treni v ngto_ 
na gel !T. 

eri ve 1 ey'etln söz_ 
olan HUsey n C t Yal 

çının, Türk yen n ta afsız kalmak 
i,-tedlg ni, fakat Ttırk mille nln ne 

rede gel rse gel n teoav ze karş~l 
koymnk kararında olduğu u ifacte e 
de bcyaoat nı bıld ren Pres AllSO&ia 
tion verd J tafsıl.tı n -
d r. 

s 

H ] 

Uçan zırhl ılaı 

A 

Dun saat 12 de Galata Kemeraltı l'.l:E;E~~'4;:lLs:llSi:i:ı;;;~~:.:&~ilCJ::t:::::;:~~;:::::;:::;::::;;;;;;;::;;;::.~::::W 
Lcble ıeı eok k 9 numarada bulunan 
küc:Uk hanın b r odasında Alb rt n 
kiracı olduğu Sohıs·on t carethane ~ .~-=---•~E:::'.~:::'.::S::ıl:i)~::;;::aE.:ı~~=;:::;;::::;;;~~~:;:::~-_,.ı;ı 

i "ili 
· mperial Kemikal İn stris Lt~ ·~ 

cinde lm;ılfit yapılırk.en Albertın at 
tığı c:l ar dan orada bulunan Ban • 
zül at~ almı!jtır. Derhal bUyUme 
letidadı O'Jsteren yangın odanın d öcr 
kö5eleri0de bulunan SolUs'on fıçıla_ 
rına ve ~rde bulunan paçavra ve 
diğer bazı maddelere airay•t etm f. 
ae de ltfalyen'n ı;ayretile daha bU .. M taıızeratmdan : 

KİREÇ i<A YMAGI 
İPOSULFİ'f. dö SUD 

NİŞADIR (Kaya ve Toz) 
TOPTAN SATIŞ: 

r im Şirketi 
.;ı, T"'I: • l'?t 

"KlV 
Tnhir Han 

, yük bir zarar vermesine meydan bı., 

rakılmadan söndıirulmüı ve bu ça 
ll§mada t>l.r itfaiye neferi gl>zünden 
yaralanmtttır. 

Y11pılan tahkikatta AlberıUn bu ti. 
oar.ethaneyı bir ay evveı 4 bın liraya 
eigorta ettird ğıne göre bu lfde m • _ 

Jak bir k.askl olduğuna hUkmolun 1 
maktadır, 

Hanın dfier odalarında da yantcı 

Maddeler bulunduğu öğr n m ftlr. 
f.fanın bu .glb m:ı e erd n tahlıye_ 
sı: içın teşebb e c baılanmıftır. 

lstanbul Defterdarlığından 
1 lı~c T 

nı.rracaatları. (206) 
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Yörük Alinin Şahinza.deden f pınarak nara atrnağa başladı 
daha çok mah1ir ·olduğu göriilü- Çırpınıp sıçrayarak: · 
yordu. Güre" ayakta bir müd- - Hayda be! .. 
det dalın devam edip gitti. - Hayda Şahin be! .. 
Güreş .altüst uzayarak tam Yörük, çok ~'iddetli hamleler-

b'r bu<;uk sa.ati buldu. Bu, esna- J;e Şahinin üzerine atılmağa baş
da Şahinzade Yörük Aliyi iki lamışt;ı. Bu, görülmedik bir Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal 
keı e altına ahnağa muvaffak ol- hücumdu. Şahinzade hasmının 
du. Fakat Yorük Ali alin düş- hiddet ve şiddeti karşısında büs icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Ba 
' 

,nezl ,g • 
1 , romati 

( 

TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

z·iRAA ASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sennny~i: ıoa.000.000 Türk liraSI 

'iube ve Ajans adedi: 265 

lmrat ve icari her tUrlü banl.."B. muameleleri 
Para biriktirenlere 2&800 lira ikramiye veriyor 

-~ 

meIDyle beraber ayağa kalkma- bütün büzillüp müdafaaya dö-
b!r oldu. Yörük Aliyi ikinci ki.ildü. La~ın Yörük Ali dinle • Ziraat Bankasınaa kumbarnlı •e kumbarasız tasıırruf hesapıannda 

defa altına d:uı Şahinzade kün- medi. :Meshur çaprazlarındaıı bi- IÜB R 1 f I L. E ı; M J Z 5 en az 50 llraın bulunanlarn senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşıı,ğıd:ııd 
tclcmiştj, Y_?ruk ~li, ıaz kals~n rıhıi takarak dolu dizgin Şahini ~ : 1 RADYO OGR al plftna göre ikramiye dnğıblacaktır. 
hasmını maglCıp ediyordu. Şahın sürdü. Bu, gidiş bambaşka bir ~ i 4 adM 1.000 Llndık 4.000 u,. ~ 100 adod IJtl 
zade künteyi alıp aşır~c~_gı sı- gidişti. Önüne gcçilcmiyecek de- b •• • 4 • 19 • E.000 • 1IO • • • 4.1 • 
ra.1a te-t'J..:te bulull'an Yonık ço- recede kav.i idi. Şahinzade bir sın u er - 3 iık Teşrin 1942 -ı .. . . t.COO 1IO • • • &.ı:oo • 
ban kösteırne girdi. Bereket türlü çaprazı sökemedi. 40 • 100 a 4.000 • 
ve .. s.n S l' nz:ıcle tam kösteğ_o Yörüi!'iin taraftarları bag-ırı - 7.30 Prugr m Y"' Dan or _ lt1 · · o 1 K KAT: Hcsapl:ırındakJ p;ı atar bir sene içinde 50 liradan aşaı;· 
g rmcdeıı küc;ük hasmının maı·ı- yorlardı: 7.a2 Vıicudumli _ kcstıosı ı 

• 1,·· • llüşmiycnkre ikramiye çıktıi'ı tak lırdc % 20 !r.zlasiyle verilecektir. 
Mt.ıni sezdı ve, birdenbıre .,.un- -Haydi Yörük! ilk yaZlSl 50 yıl e'VVel çzkmtş zi.i çalı~tıra _ 18.45 Rııdyo Çıl _ 
tcy:i bo'ialtarak Yörüğü ~lduğu - Dayan Yörük!.. lıın. cuk kulübil Kur'nlar -.nede dll!'t def 11Mart.11ilaziran,11 Er 
g'.bi yere bıraktı. Şahınzacle Yörük AJıi, Ş•h:nzadeyi çele _ 7,40 A. Haberler 19.30 A. Haberler. tül ve ll Birincikii.nun tarihlerine.le çekilf'Mktiı'. 
önüne ardına b:ıkan bır adamd_ı. rek bastırdı. Altına alır alnı~, meslekdaşlarlUtlZ kimlerdir 8.30 llıızik (Pl.) 10.45 Serbest 10 iıac:=:;ı:::::?:?::i:!:ı:ri::!'l.3:::ı:iil:ı::!::Cic:;;il:::ı:a:;Jr:::::::X::::Gi~lQ'!:mi'i~O-'!lll'"' 
L-er sallapati hareket .ede~. b·r derhal küntcyi doldurdu. Ve, 13.30 Program dakika 

~r~~lg~m~l~r~~~ tdı yuzde bc~~~~~~;aş~~ı~yet mağlüp y AZAN: HAKKI TARIK us ~1;43:.!o!o AM~u~HZJ~:k·~eRrll~r.i ~~:~~ -~eft:~s~ıi~ Ga - 4Jlll=. il Resmi dairelerin ilan işleri ~ 
l{urnaz Yörük, künteye girdi- olmu"'tu. Yörüijii:ı sıkı ve nede , .. ~ 

ği halcıe sessiz du~yordu. U- çarwazı Şahıınzadeyi şaşırtmış- --ı:;::;ıt:"ul-&"~ı-ı llirW~i Mıntaka l~isi yaseti Cuın • 20.45 Miizık ~ h kk d •• • b• ~ 
fak b' r h,.rckette bıle bulunınu- tı. Yere düşürür di'~ünnez kür.- >=>~ ~ t-> hur Bando~u 21.00 Konuşma a }ll a mu }ffi ır ~ 
yordu. Hasmı lriin!eyi as~ıy~ al- teıeyip hiç beklebneden aşınııa- Herhalde 25 tommuz 1889 da mide aitttir. (Soy adı Hasan 14.30 Ankara son. 21.15 Muzik = f:· 
d. ı ha!Jc dah.ı hala sak4.n1ı O, sı da Şahinzadeye fırsat bırak- basılmış olan "jimnastik yahut Can)dır. bahar At ko_ 21 45 Ko•ıuşmıı e: ~eblı•gv ~;:.~:~: 
ne yapacağını evvelden ~eş•et- mamısb. Nihayet Yörük has· riyaziyatı bedeııiye'' ndlı kita _ 36 - 24 Birincikamın 1889. şul:ınnın t:ıh 22 oo Müzik· Rad_ 8 :~· 
m:'l .el. Ya top~ eııcn;e~e._y3:- mma galip gelmişti. Etraftao bını bir çokları hatırhyacaklar_ da ~ihhat gazetesine Akkftdan rnınlcl'i. :vo S,ılon Or_ ::= 
h. t c >ban köstcg ne g receg_~ı~ bağırmalar başladı: dır. bır mektup göndererek sihhi 15.00Teınsıl. ke.Arası ı fg . . __ ~ 
bıl yorlu. Nıtel .. tm de ded gını - "':J.şa Yörük! 32 - 13 Mart. 1889 da neş - halınden ş.ıkayet eden Abdül _ 18.00 Program 22.30 A. Hrıberlerı 12 ~ 
d· . tatbik cwn·~i. Şahinza- - Varol Yörük!.. rolunan takvimi bahar ·ve onu gani Seni Yurdrnan, gazete vel 18.03 Miizık: llittl_ 22.so Xııpıınıs. 15 Şimdiye kadar re~mi dair<'lerin ilfmlamııu n~şrine t. \:t'l· ~ 

·de, a • .ı.lteyi bo :ıltıp basınını Y~- Yörüğün bnbası dahi, sevincin takip eden ('serlcr o ,·ak:t müL nıcernualarda imzası eksik ol _ IE: s~t .-,ıte~ı m~rke-,,i ~sf:_uıhukl~ ı~~ırum !uı.~ı.•da'? ('f?rl< :ımı;ıı· ~!!\ 
re bır ktıJı h:_.ılde Yör!_i~ Al·, den ıavazı çıkbğı kadar bağın- kivenın son sınıfında talebe o _ mamış bir zattır. _, ı= rıf Oaıruyeh Re.nu 11a.n İşlcrı Burosu Linuted Şııkcti) hu,fcyr ~ 
k3.l':tıp kac'il'U~a va, ayr"a k·ılk- yordu: la~ Ahıncl Macit tarafından c;ı. 37 - Askerlik edeb~yatının • ' ~ballndellir. 
mlı: ı teve ul etmemişt!i. Oldu- - Aferin oğlum!.. karılmıştır. Uzun miiddet dahı. tanınmış siması Osman Scnayi ı~ rA~aoL BELEDiYESi ı =. ~ 
ğu yer c kıldı. Ye, toplannu6a _ Yaşa!... Jiyenın büyük hizmetlerine bağ_ Erdemgilin m- yazısını 24 Bi _ şeltir Tiyatrosu· ~ Ticaret kanununun 232 ııci maddesi mucibiııce mahkc· ~ 
d2 li trJ" gt•rnedi. S ~ ayağına Sahinzade, olduğu yerden ezi- lanan Ahmet Macit Gören, ya • rincikanun 1889 tarihli Nilüfer So:ı! 20 .. 30 da ı ~ menın tasvibine iktirnı.ı etmiş bir şürekA. kaı-an olmadığından ~! 
d ... k J rck v ı yet aldı. Sol a \ J.- le büzüle kalktı. Yöriil:le mus.ı.- lun zamanlara kadar Hfıkimiye_ mecmuasında buluyoruz. Bu Ma DP..AM l{J:',MJ e;; IDrzurum harundaki ş'rketln muamelata devamı kabil değil· ~ 
ğırı c.ı: lemed. Yani açık duru- faha ctmeuen meydanı bırakıp tı Milliyede yazmakta ıdi. nastırdan gönderHmiş bir man_ K 1 et fi. 1 ~ dir. Bu sebep.la ııaolarınızın doğrndan doğruya: ~ 
yurdu. ('l':tti. Şahinzade fcvlmlfıde sinir 33 - Veled lzbudak, Veled zumedir. "# :__: İS'.rA.ı.~llUI~ ANKARA ?ADDESlNDE 1 

!=' hınzade kapsın d; .. e bckr- Ioım"şti. Ummldığı bir zaman- Çelebinin Bursada çıkan Nilü _ 38 - Halil Rüştü Akır, Za . Yazan: w. 1)tıa• eape;ıre E3 KAYA llANl1'~AKt ~ 
y ru.ı Çok usta olan h'no:nc.; da mnğlfıp olmu!'tu. Yörük, has- fer mecmuasının 17 mart 1889 ""11lı avcı adlı bir hikaye kita _ Türkçt-sl· •Aefl'ıaret Eraın = ~ 

~nlı1 
bT ~r<Wfç~~ ~l~ıı~~~ ~r~= 1 ~~~ia g~~~~~[~~~~~~l~e~~~ 1 ~:s~a:~\~;~;J:~n~~~:~~ai!~ ndb-,~e~~ok~n~eam!ee;k!!v0vedre ~tn:ıem:eknh~ıı·~~a~lı~_ı KO~~L'Dİ nıscı -=~-~- Türk ~~sın Birliği v.e or .a ,ıa .. n iesınt I~ 

zer ne atılmadı. Bir tural.. n ha-ı ıa, beraberlik beklerken bu hal tcsinde bir başka yazısı <;ıkmış · ~ " ·· ı ı ı ~ ı f 
t..~l:.nı cağını dUı:;üncrek k~man~ karşısında dona.kaldı. Laf eleği, mı? Kollcksiyonu elde edeme _ ba:\'dır \'a:ıza:ın· Corto Golctcın - ıan ar o lekt ~·rk tın 
ye eç n durdu. Yöriik Alı, vazı· zehir gibi Yörlik. karşısına diki- diğimiz için bunu tesbit müm _ 39 ~Mehmet Azmi Veziri 1 -:-.:~kç~ı: s. Mor~y § Y~ ~ ~ 
.} e .. n boz.!:"uyo"du. Üste d9 nıu- Jccekti. Hoş. Mehmet Molla) a kün olmadı. bugiin Arnavutlukta oturan, bir Cumartesi ve Paz.dr günlerı 15 30 da , ~ g(indeıiJUMNini rica ederiz. Şbndi.} e ı.w.-ır I~ınun hanın·~ 
k ' l b r hareket .} -·~aga da nazaran Yörük Ali, çok yorgun- 34 _Doktor Muhtar Özdenin vatandaşımız ki, mtilkiye<len c;ı \.. _J c:-.,,,; dald şirke1e J!;tinrlnilı•n ili.nlıırııı ıla ;}irl<ctimizo tevdi cdilnır· ~ 
tev - ili etm!yordu. Yörük, has- du, lakin Yörük bu ... Hasımları- hcl;:imlik üzerindeki eserlerini kar ~kmaz ayni mektep talebe_ _ ___ ~sinin IJiJdirihnesini ta\·si)c eyleriz. ~ 
mL~ oJ·uu~ ~c:s·.~ . kl yordu. n!.n yiine~-~e otur-muştu: . Yö .. - biliyorsunuz; fakat sonraları sine tarih hocası tayin olunmuş v • • e /,:"' 
.Ar ı~vu,toblu, Yorugu a?:n~. _d : ru~: dcnd gı zaman heps.nın yu- tıbbi muharrirliğinde bulundu - ve Mu~d beyin Mizan gazetcs~: ~ neşr.ıya1 ~~O'l'llWlfifiOffi'Ufi''llll'lllllllffiilllllırrlllrı'İ fillW'llP~'lı'lllfgııj!"l"llHl'l"'flllfl"l'llr"lll"'ll'"l'' İ!Hil'' 
dm ıl.ıp ediyor lu .. Yor? -.ı reg hoplardı. Mehmet Mollavı ı. w M" rüvvet ve Tercümanı Ha_ le ncsrı)~tı yanında mektep ku • .• ı ı ı, ı ıı .. .. ıı. uı ı .. ıı ı ı ı1 "ı n .ı ı ı ıuı. '1 ı ı. ı .. ı 
t:ı.m ust C.."l. ve, kafnsıylc. gurc.ı:r düşünce almıştı. O. h"1 voıdtı I ~ /ıgazctelerine dnhn Parist tüpha.nemize tarih kitapları ver .. Çlıi:.n ~ ıtı! Jfomşulnn 
ti;. ni göı meklc memnunıyet hıs ki, Yö.riik, ~e k~d!l~ yo~:u!.rn.~ı~ talı re~ iken muhabirlik yaptığı _ m1ştir. Bu tarih Jdtaplanndan Türk Tarth Kurum Y ıvınlnrmdıln 1 
sı; l yordu. ol·~ yıne_ dıpdırı ıdi. Yoruği.ı•.;' 

111 
da bu defa ögrw cndik. 10 M:ı_ birinin 21 Şubat 1890 da basıl_ yedınci serının 9 uncu sııyı ını tcs~ıl 

l l/ t nden Sonr.... Cazcnı dıgın· ı tesbı't edı'yo-ız. cd. en bu ka. yı ak kıt b ıntı~dr etn ış_ Şah'117..ade n'hayet h:ıstn"ll ga 1 ye 1 ... ,..,. • yıs 1889 da cıkan Mürüvvet ga_ " 
ön ·ne r erek c-:ırmaya g' rdı. meydan'l. çıktı: Davul zurnaları zcte~indc aziz dokt'Orun ilk ya_ 4() - Kirkor Kömürciyan: İs tır. EsC'J"ın mııhar rı profesur ,li'=....,--_,,....,,,,,,,.., ______ =--""31""""''"""" .... -a;'°--a::u:Zllı::=-'""" 

1. Al" l l kl b susturaı ak bagırdı. te bir kütüphane dolusu tatbiki w. Eb_ crhard dır. Dıl mıw N rrct uı_ 1 - Pı OJC ve ke fi ınucibınt•e ıcıJrcmız n Ankar.ıd.ı Kılı ı~rd.ı Y· p 
Yorü,. ın n a ~ı an m:" ur- .. <.. . · ~ • zrnını buluyoruz. . . . . 

1
.., at gutug tarafınd:ırı çl"vr.ırr ı tır F yatı 

du. IT ln1" 1 • " ,_ - Yoruk Alı, ha mını maglnp 35 _ 18 Bırincikfınun 1889 nyazıye escıı ıvcrmış o .. n z . rnrnı.tı dıncın t dC"po u ve b<'kçı c' ı~ .ı. tı i~ı 11/!J/ 42 t.ırıh ndc 1' ı 
. ş· d" l\I h 'w il ·ı .. İlk esen· ola· n Fen.·ı mesaha.ı· 150 kuruştur H.ır. rcUc t ' ıyc cd<'_ 1 h T1 ta dı. B .. u b:lcn Şa.lı"nz:ıde sar- etti. ın1 r e met ..-ıo a ı c gu- da L-..< bahta çıkan bir mektup zar u ulılc ı 'le olunam~dı4ınd ın bu kere pnzarlıkla eks ltmcyc kon' 

madı b •, .ı :.ıı... \ , ı,;_ı.ıı<~e ..ıu- reşccek.. milli iktısat üzerinde Ahmet arazi ve Topoğrafya adlı 21 Şu riz. tur. 
ru"ordu. vh~ ı r bir sarma yan Etraftan bağrışmalar ol9u: l\wıt1ıat Efendi ile bir münakaşa bat: 1890 da çıkmıştır. 2 - Kl ıf bcdelı 47.7G0.40 lıra ~ 7,5 muvnkkat teır.iıı. tı (3.•I\" 

J •• y ·• ı İb ··1 E . M h t u.;~"' Do~nı kılı : I.ı h.ç •. ıkta:ı ma~lfıp ola- - Yarına gureş var.. arın l•apısı aemıPtı. 41 - n_u mın a mu "' J rnrlır. 
~ ' ·ı d 'lk 1, Dutun ko,> m<' <'l<'l" 1ndt r. b,ıh~" _ 

t> t t'Cl. ru se r:e s rmada ol- güre~<rlnler... .. . . . Bıı mcl<tubundn aördüguw .. _ Kemal üstıı ımızın ı yazısı .ı 3 - Ek.,ılime !l/10/!l42 ruma ~unıı s:ıat 9 30 da t tmıbulda Kılı 
Ol n....... b t l ı:-. 1 +A~· • 7 ş b t l890 den Köye Dosru 111<•1.:ınu, sırıın 55 ın_ 'nakla bcrolıcı_, ilr taru .. ·ftan da .. - . maz .. ~>Ufıun ırsın er nlu"z M. H. harfleri, Mfüi MU _ rı t guzel.Ulm:n u a sn-

k d d B · .. ·a ı · cı sayısı bugiin çıkrıııştır ha. n ının nyagınd:ın kostc ·le - guı cşı... cnılcle devı inde lstanbullulnrın yısın a ır. eşerın guzı e en ne 
n ş . Yörük Ali, hasmı:ıın o • - .Yan.~! Ya~n !.. . . adını pek çok duyduğu ve h iz _ ebedi ömür verı~rek milli irfnm ==================== 
:J ı•;;) yaı rmağa c saret gostere - Öbw· gunse gurcş .. neticelen metini pel{ yakından bildiği Ha ylikseltecek eserleı in ilk harf. 
m ı in vo güre. in atıl kaldı - vardı. B naenaJcyh gureş yarma - burada qıkan Omrü Beşer baş _ 
ğını ~"rü:ıce aya~a kalkmn.ğı bırukılabifrdi. Me~met Molla·i p hklı yazı olmuş oluyor. 
n. 1 ··"" h ldu. Ve, ~ok gö..,te - nın taraftarlan bagırıyorlardı : .v:_, 43 _ 17 Mart 1890 da (Ter_ 
t . lı hır k. • la bir haml .... de ve, - Bugün .. Şimdi.. Giireş kı- li cumanı Hakikat) da cıkmıs 
z<> ı :ca aya - a J:alktı, hasmının ran kıranadır... bir terceme ile ondan sonra 
k rı ı ım çır nı:ırak ense bağla- Gürcş:n he~~n olması Meh. • 6 7 8 9 neşredilen yazılara bakarak Ba ~ 
dı. Yorük Ar, kol busk1s·y1e met Mollamn ı~ ne gelırdı. Yo- 3 4 5 ban ailesinden Hasan Samih'e 
don.ip 'm.lkmL •ı. K:ılkışı şahe- riiğü, sıcağı sıcağına tutaoaltlı. ı 1 bu kadroda bir yer ayınyorı.ız. 
ser Jı. z :.hm ts z _ye. yağ g'l~i ıd1. S~yircıler, ta;aftarl~k ederek bt, ı 

2 
ı :--r--:---r-....- • 44 _Ziya Riza Tevfik, 4 Ha_ 

~ ıhin .de bı ,urcş cvvelındcn gun, yarın dıye bagırıyorladrı. 890 N'l"'f h tti d .. · ziran 1 ı u er mccmuasın _ §Vl.H 
d.J1a k ?l.İ~ pehrv·m olmuş Ha kom eye . c gur~n ~~·- ı 3 da okuduğumuz .manzumenin ill\ 
olan Yornl ~en bu bütü.ı çek n- nn olmasında beis gorm dı. Ç..ın 411-+~;::..ı-:-::+-+-+~=-i-"11 matbu eseri olduğuna. hiiknwdi. 
ı . Yörük, evvelk. r,Ur.:1te kw· kü birçok neticelc-nccek giireşlcr 11--1-~-7;;.;;+=~-t--t-f';:;;;~I yoruz. Memle>kete dönmel<te sa_ 
! ine bu dcı·ece hilldm olama· vardı. Bu meyanda başaltı . ı:e· 5 !=,!-.-!-+-+-=-~:t-+..-:..-=ıı lahiyeti olduğuna görıe- Jradı o _ 

Saç balomı giizellığin en 
birindı şartıdır. 

nı ı~ı . l•'al 1t bu, gıireştc üste t ~esi de aııı:~ış, yarın olabılır·- 6 muzda adını muhafaza edC'ce • 
ıtoyuyordu. Ayak gürc~ı evvel- dı. Ve, daha ıyı olurd_u.. 7 6iz. lfor ew.ancdo sahhr. 
tt'lere nazaran da.hı ~iy .. de uza- Mehmet Molla, tnhhlı Çlkarıık 45 - Eski Maarif Na;ıo;ıı·ı =============== 

Petrol Nizam 

.:lı. Çu 'ai Sah.:nza . güre:ıe gir· güres yapmamıştı. Güreşi yıa11na 8 Rum Beyoğlu Fahrettin, J<.,ah - a:::ı::::::::::ı:s::ı:;::'llc:ıllilı::::~::m;;.-;ıc231 
mi~ oı'du. 1.'...nd ni kaptırmamak bırakmak ta _haksızlık olmwU2dı 9 ıı.---.-.,...- rettin Rc;sad Amidaniri, 1 Ha -
ıc·n ç:ıh ıvordu. B ı .-.:cbeplc YC>- Hakem heyetı Cazgın çaı,rııdı. lb.J.....l.;:;::dl=;;:=ı::;~;;;;:::===.ı• ziran 1890 d~ neşre başlanmış 
rÜk .Ar. ha nnnı kapmakta Güreşin yarına bırakılması ka- SOLDAN SAG.A bir terro ·e roman ılc girdigı·· 
mu··~ku··ı~·t '"'kiyordu. A•Y-:ık gi"t- rarını teblig- ve ilan cyliyecekti. 1 n 1 k o aı~ı11 li tünde o 

... ..~ J -
0 "

1 
- t: & - n~ir hnyatmıia bir de mecmua t rc·~i b"'l' saat kadar sürdU. Ve Bu, sfrada Yörük Ali, alevleııdi. lur 2 _ Tahmln - Nıh yel. 3 - stlklat Oadtk~ No. 294 

~ürt'f dı>rt saate yaklaştı. Gü- Bu_gün v~, yarın diyenler~. c.~~~~ Bc;az _ R•ı::ynda bir nehir - ıtaı_ çıkaımıştır. Fransızca, lngilizce ve 
r<' ı (', huk bıt;rmeğc azmetmiş vermek laz.~;mdı. Ça_!ık, Y_orug~~ ynda bir vadi. 4 - Masdnr edatı - 4' - Osrııan Jı"aiz Giindoğdu, 
ohn Yori.i.k. nk.!s.ıcl uğramış- meyu na ugrayacagını hıssedın- Söz. 5 _ B r denız va ıtası - Şeref. Feraizcı 7..3.de demekle tanın _ Almaılca lisanlarında 
tı. Çok m ıhir olan hasmı miba- c.e dcrh:U: G _ Avrup:ıda meşhur bir dr.ğ sil_ mıştır. Bu duvguhı şiıir buı ada AKŞAM KURSLATU 
bak:ı.yı id uedc k"ya:et 17~1~~~~1- - .~glum! Bıı:~· ~arışma!... silesi _ Kışın yağar. 7 - Ateş - amcasının escrı Niliifer mec _ HAFI'ADA 3 DERS 
yordu. Gtil'<'Ş uz:::.<lıl~ça Yorugı..ıı Ne soylerlersc soyk'Slnler! Garbl Almaııyad:ı b r havza - Ednt. rnuısında 23 mayıs 1890 da ba_ AYDA 

5 
LİHA ca u ısıkıl:n:ab~ başladı. B:r p~r- - Hiç öyle şey olur mu? .. Ke· j 8 _ cürlim - üzerinde hamur işle_ sılmış ~ir te.rciimcsile _bnşlay~11 

çn. d..:ıtu uzın" 3. evvelki güreş gi- sildi, korktu, meyda11<lan kaçı- r' pişirıl<'n demir levha. rJ - Knldı_ r.c ~ir hızmetı ufa~ bır ara ıle Tecriibe dersi parasız. 
bi hu drı bernberc kalırdı. Yö- yor derler ... Bu sebeple güresıt r:lan bir vergi - Hadise. bmünmüş, fakat hıç eksil,ne -ıiOic:?;::::;!I!::;z:~::ır:ı;:;;:ııı:::ı;c:ı:ııı:m:a;::~ 
ıü~"n •ıl<lımı. beraberlik geldik- yarına bırakıyor diye söylenir- YUKARIDAN AŞA~IYA • miştir. • , 
~ r-·. 'CiC>n çıkıyoı·du. Eğer bu 'iki Ier... 1 _ Ruyutmek _ Sıkılan mey _ . 47 - Seyh~1 ~'leh ~su emek. DOKTOR 
Pch::\ rn b'ı,<ı.bcrc .. k:ılırsa Mch- _Bırak ogrlum'... k 1 k ., _ Kesen bir lı general Nacı Eldenız .. Heıke_ r.E:c::::::z liEm:ı~ 

vanı l a an ısmı. .. . - r b" k k" ·ı 
anct hlulla, ıı ç gurcşmeden en- Derneğe meydan kalmadım alt _ Ruyıı. 3 _ Uıhza - Çakmak sbı.n .degcr ı 1 ~as er a"'·e-. Na;nı. HAFIZ CEr"1AL 
ba.(fa,ı büyük orvJy.ı sahip olrı.- Yörük Aİi bir hamlede kispet r.ı.- taşile tutuşturuluı· _ Edat. 4 _ Bir ır ınsan .o a ~~v. ~~ı. acı 
ca~L .. ·~c. bü. ~·. _ .., . ~.m!n öJlılü yağında ~cydann uğradı. Zntrnl nevj peynir. 5 - &ığın aksi - Lif_ paşa~un sıN~/~·rç şaırlıgını tanı Lokman Hekı"m 
b lki de üçe taksım. olunacaktı. davul zurnalar susmuştu Yörü- ' )erinden çuval yııpılnn nc•bat. 6 - taca~ı~. . ı ~ er mecmuasının 
Gure ·n 4 üncü naai...inden soııra inin meydana uO-.·adJmııı görtn·, c d 7 81. •ını'ı· _Tuzak_ 29 Bırıncıteşrın 1890 sayısında_ 

.. n• n· ese . - r c • k d · · · d' 
b"rc:ok kış ler ihnicli kest!iler. ]er sustular. Herkesin güzü Yö- Sarı edatı. 8 _ Polıslerin • taşıdığı kı manzume en ısının ır .. Da.hiiiye Mütehasaıııı 

Divan yolu Güre>~in bnrubcrc kalacağııın rüğe çewildi. Yöriik bağırdı: İastik sopa _ BalUı. 9 - Elektrikte 48 _Maliye Vekili Fuat Ağ. 
hü~~t:ıc:. Yüt:fik Al!, giire- - Güreş kıran kıranadır. Hen müsbet kutup - Yalvarmak. rah'nın da umumi hizmetlere mnrmı::mı•mmırs::::m .... 
ş~ hak.m

1 
hır :·az•y;;~tc .ı.kcn Ş:ı- me.ydandayım .. Gelsin Mehm~t 8 j =~===:---====== 

h .nznder. n dch..r_crlı hır e:ureş taı - Molla meudan," '··· Yarına gu"ı·eş _ Dünkü buhrıaanm halli - alakasının Umıeli 1 ikinci ka. i 
.. • J "· d h sunan mill kiilliyntının t..-wıan_ 

1.ı .. ~~tm~~ı . gur<>.si beraberliğe yok ... Şimdi olacak.. l 2 3 4 5 6 7 8 9 nun 1891 de a a çocukken; 
goturebıhrdı. Çalık, can sıkm- .., .. . y·· .. ... t 

1
. neşredilmiş bir tercüme kitabı gıcı sayı:yonız. 

t 1 .. 1 :.,.. d 1 nunun uzcrıne orugun ara - 1 1 1 D A M • O F.1V. 1 A 51 - Hi.i8'.ıyı'n Cahit Ya.l,.ın: ısını an soy en·ıt' uru:') on u: 1 1•1 M h t , 1 11 t ı ı ı . ile atılmıc oluvor. " 
tar arı ı c e me ·• o nnın a- " J 14 yaşında yazıp 17 Şuba.t 1891 

- Ufan .. Bu, ne berbat herif
miş be! .. Oğlan, bir türlii yenc
miyt,r, herifi... Çok 'iyi korun -
masını biliyor bu, herif! .. Meh
met Molladan ve herkesten ziya
de güreş uyduruyor Yörüğe ... 

raf tarları hep birden bağrıştı - 2 zı A , R 1A1 R • l T 1 E 1 F 49 - lstan bulun gayretli ve de neşre ~ladığı büyiik nwL 
lar: 3 1 :M !Al R 1E1Tl• IR1 E genç :meb'usıı Ziya Karamürsel de romanı He üstaiiın elli vıl _ 

- Evet, bugün .. Kıran kıra- 4 N AIM U S l• ID1• l T Tercümanı H=ı.kikatin 16 İkinci_ danberi kıalcmini elinclen bİrak_ 
nadır glire§... 1 I I Ş I 8 kanun 1891 sayısında çıkan bir mamış olduğunu 3lllıyoruz. 

da Lcvaıı:ım ~Ubl•sırdckı Merkez Alım Koıı 'onunda ~· pılar ktır. 

4 Pl'OJe \ ' f' kC'ş.f (239) lmruş muk nde so l rrq:rn ul:I 
ve famır, ı\ııl.<ır,ı B:ışmuclurluklı rınd<' ıl n t:ılır. 

5 1 tf'klilC> ın pnz:ırlıK ıç n ı. y.n olu .ın ,urı ve s atte "',, 15 
venme "P· r, ı ve- ~ lıı. nl' 111 n F Fıkr. sı mucıbi..,cc ıı! ,J:ırı eh. 1 
ye ıştır k vcsıka• .le bırlıktc mczJ...ur Kom yona muı acaatları ıl ı 

nur. (213) 

ı tanbul bır:ı fabrlk lSlnda elde edilNck y:ıs kiıspeden 100 kn , •. 11 

le tnrıhındrn ıtıbaren haftadn ıkı gun h.ırıç olm.ık uzcre dıgcr gunl 
' çıkac.ık k ı pclen 3~4 ny z ırfıııda nlmak ş. rt.ıe pazarlıkl:ı ~ı· ı,rıtı 

komılmu tur. 
PQza ·tık 6/10/942 S ılı gunu ı;aat JO d:ı Kabataşda Lcva:zun Şub1 

deki Mer'kc7 Srı+ış Komıııyon ınd.ı ynpılacaktır. 

t tekllln.n p;ıznrlılt lçın t.ıy•n olunan gun ve saatte teklıf cd 'ıd 
fi)at uzermden % 15 tem.nat p.ır::ı•i!C' birlikte mezkur Komisyon:ı )tlıı 
caııtl.ırı ıliin olunur. ( 2S 1) 

F-.ı.knt güreşin beşinci saatle
riHc doğ'ru Yörük AU, güreşi ~Ik 
dcvrclcrinden da.ha ziyade bir 
şidd"tle bitirdi. Ve, hamlelerini 
ikun·et1enc1ini'i. tk:de birde ç.ır-

Yörüğün söyledikleri • .Mehmet s ı• R A 1 z A H yazı ile mütealup basırı hizmet_ fj2 - Musiki ÜRtadlanndan 
Mollanın taraftaı !arının işine 6 S l• I K ı• l S Al K 1A 1 F ıerinin k'npısını açmıştır. Kuzım Uz, 27 .Şub:ıt 1891 tarih_ 
gelni3ti. Çalık, deli divane olu- 7 OIN • IKIAtH' l IR E li Teı>cüm:ını He.kikııttc bir mu (f'o,! • 

Yordu. Söyleniyordu: ' , ! 50 - +.fohmct Emin Yurda _ . J 

' 

1 t - ~, k 1 ş b t 1891 d k F · siki bahsi kurcnbya.n yazısı ile :::============.::::.:.:._.==:.:::.....:==::.:===:.====-::..::.-- __ . _...,
11 - Bu, oğlan deli ... Nene la- 8 Fi EIN 10 1 K E N ·u ... u a e ı;:ı an azı .--

zım senin be!.. I I I 1 ~ lct ve Asalet adlı eserini ınan • bfaim Jübilem.izde Y~r almıın-ır., Sahibi: A. Cemaleddlıı Sıır:ıçojjlu; Ncıriyat M odaru: M. samı Kıır•>' 1 
(Ar1m<t1 var) 9 A T E Ş T A~ ?ı. zum edehiy:ıta Tiirklük ı:mur:u (Dovm a1Pnf'l•) Basıldığı yer: (H. Bekir Giir:;oylnr ve A, Cemaleddin Saraco;glu Mııt" P"
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