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( Pasifikte 

.J~~onlar Sinoap~r'a KontCiano 
Peştede 

---------------------~---------------------
---.-c:oı---W'la~ 

Halfaya' da 
topçu ttööllşü 
şiddetlendi 

ı _____, 200 kilometre Harpten sanra n• ,ıkacafını 

tagind~ tenJdül .digor;u· mesafedo 
Beşeriyetin iyi günler gore. ' llın 

-00-

Malezyada çok ciddi 
muharebeler cereyan 

ediyor 
-~ 

ceğinc inanmak zorlaştı . 

A mnn rıerrAez. bir sağanak, 
bir horlrrrrı. bir tayf an he

pimizi ktı111tımış, merhul .. b!.r 
11 ukaddcrQfa Joğrll gofu. 

niyor. Bu altüst o~lmalar 

içindr 11aliba en ""8..'0 lıa- Jap on donanması 
kikal, mağlUpların gorecırk- . 'oa· skınla bir ada
/eri cf!zaclan ibarrtl ir. 

__ _J ya daha a sker 
\':ıznu: Hitsc;yin Oalıld YAJ.çlN j Ç l kar dl 

-H arp uzadıkça · dii~- tA.A. tclgnı lıımıdM 
mnnlar ru'nsındn.ki kin hul!'ısa l!<lilıni ııfü.) 
ve nefretin idcleti de Tokyodan bildirildiğine gö-

art.ıyor; intikam hırsı aönmt>z re Japonlar şimali Malezya. 
bir yangın gibi parl~y~)l'. Bu .ru- <.1~ Johor eyaletine girmişler· 
hi hfilet liarpte çelnlen ı~bı ~J>: ' <lir. İleri hareketin yıldırım 
lnrın bir mahsu1ü oldugu gı?ı · çabukluğile devam ettiği lıa-
haı bi uza.ıtmağn sebep ol~n ~- ber Yeriliyor. Singapur mi.ida.· 
millerden bir'.ini de t~kı} ('tt~- fan cephesinde 30 bin İngiliz 
ğinde şüpht~ yoktur. Çwıku ka!- askerinin çevrilrliği söylen· 
3ılık1ı bo~ devleti~ ve mıl- mekte<lir. 
ıcrt.ıer mağlubiyet takdırinde kcn l Şimalı Hiıu.liçinide hiç Ja
diJcri için hiçbir ümit ka.Jmıyaca pon askeıi kalmamış, hepsi 
ğmı ta.mamile anlıyorlar ve t~ Malczyaya gÇndeı:ilmiştir. 
nıfuıasiyle mahvolmamak. ıçın Malczyruıın batı kıyısında 
son ga.vrcti1 n?.amf_gay~etı ı-arf- ı;iddetli muharebeler oluyor. 
etmek liı.?JIB geldighıe ımaı~ ge- Japonlar, kuvvetlednin ilerle-
tiriyorlar. Bu azim ve. nn~uı diklerini, Malaka eyaleti hu
harbi bütiin bütiin şecht ve ın- ı dudunu geçert!k Mnlnkayı Sin 
aafşız bir hale sokuyor. çapura bağlıyan demir yolu-

ihver (lcv)eU ri 1ngilız aıla: oun miihim bit· düğüm nokta.-
anım c::ıkacakiliruıı, İngfü1Jeı1 ili olan Geması Mp~tliklc.~iı~~ 

Avrupadnn kovacaklarını, İn- bil lfriyorlar. Japon motorlu 
giliı.lerııı köklerini kazıyacakl~- kuvvetll'ri, Sing;ıpura yakı.n 
rmı coktanberi &çılüan :ıç~ga bir noktaya. varroışl:mlır. Bır 
aöyliiyorlar. 1nı.ril~zler .~dıye telgraf, Japonları~ _8ingapnr 
kadıı.r yalnız Nazı rnJınu Vt' müstahkem mevkıının ehem-
Nazi şefleri aleyhinde düsman- 1 ıniyetli mevzilerine yetiqiiğini 

Adliye Vekaletinin bütün esaslarını hazırladığı 

ltalyan Hariciye Nazırı 
şerefine de Parlamento 
sal onlarında bir resmi 

proje BüyÜk Millet __ M_e __ c_li_si_ne_verildi 
--------~~~------ .... 

kabul yapıldı Mahkemelerdeki katip kadroları takviye ediliyor 
.An.kara, 15 lYeni Sabah) -- 1 ~trı~is .~ .. ho7~~lana.n ~a.n~ın pro:I Budap~te, 15 (a..a.) - 1- · Adliye Vekaleti, ad. 1i sicil le~- \ J~ı ~~yük MıJl~t MN lısrne ve \ 

talya Hariciye Naı.ırı l<ont Ci-, kilatrnın bütun eı;aslarını tesbıt ı·ıınnı-ıtır. __ 
ano, Macar saltanat naibi Ye -;:====;;::====:;;;;,;,;;.. ________ ,==._-~ ... ,~ 
~vfacnr hükümt'ti tarafından ""' ' 

şembe günü öğ1cden evvel Bn-vaki ıılaıı davet Ü:tA:-rin~ ıu:~r - Maaşlara yapılacak zam 
dapcşteye gelmiştir. Kont Cia-

li:ıı<'iinıenleıde tetkik edilmek
le olan bu pı,>je t.;ok mii.him l'

basları ihtiva t-tmcktcdir. Bil
ha!)Ea 'l'iirk ceza kanununun mil
kcıTcr suçlar hakkıııdaki hiı
!tüml<'rini tatbik bakımından '.\ <: 
nı kanmmn büyiik faiclcsı ola 
caktır. 

nonun ziyareti, bir kaç g.iln ele- M _ 1 Si<'il tcşkilatınm mevcut bu-
vam edecckjir. L A • h bu g Ün e C1 iste lunmrunası yüzünden miiker rc• 

Bu kesimde mihver 
kuvvetlerinin tazyiki 

artıyor 

t ayı an 1 n SU•'l',''" lınkkındaki <>iddetli CC7.a Buclape.;;te, 15 (:ı.a.) - tal- ... .... ·.ı 

ya Hariciye Nru>.ırı l<ont Ciano, 90 .. ruu c:.u .. lmeS•f muht~mel nıiıeyyidclcri tatbik.edil~miyor- (A.A . telgr.ıflınıntl 11 

bugün :mat 13 de Macaristan y ~ du . .Müeriıniıı geçmıştekı hali~- hfil:isa cdilmi~tir.] 
de\•lct naibi tarafından hususi ıiııi öğrenebilmek iC(in böyle hıı Oıta ~ark İngiliz lruvvetle-

Ir ak ve lranda k i 
İngiliz kuvv e t ler i 

Afı·ikaya 
g e tirile cek 

surette kabul edilmiştir. Ami - 1· - ... 1 • d .. u•şkilat vücude gctirılrn ııw u umumi karargahının tebliği ı-al Horty, müteakiben Kont Bütçe v e ma ıye encu m e n eı·ı .un zaruret hasıl olmuştur. Kamımın 
C,iıuıoyu yemeğe da\'et etmiş ·ı sabaht an akŞama ka al' prOJe bovle bir tesiklat me\·cut olm~- • .. Müdafnn odilcn ~cv~}~1, ın d e ... babı nıucibesindc ıfo lıiHas:.ıtcn ı şudur: . . 

urN:üb tarorından kabulünden u" 2 e r i n d e t et k i k 1 e r y a p t 1 u.kca cemiyetin asa_rhı ve ı;cıu. şictd"m mukn.vt>me~ı . Y~-
ewcı tlalya Hariciye Nazırı nwti noktalıu·ından m~icri~1lcr • dtn. giiçl~c~ ~.r.azı Uzer ~ 
Macaristan basvekili ve hari • A k 15 (Y, • s b h) _ BüyUk .Ml1Jct Mec!lisinc gel- naltkında icabedm tc.;lbıı:ıerı al- ıleh .ha.reketı~ızın Mer:ın .'B~ 

· d · n ara., · enı • a a hakkındaki layiha. maya lıe.ıncn hemen ımkan bu - g:ı cıvnnnı.lakı kıyı kesımın e ~;~,.;:~:-;.,~~r~e Bar ossyyı D}i> .. olan. momur maaş~a~~n~,:;~:::ı':' sıılıoht.an akşama k•· lu~nmıyaca;lı bild iıi lnıekl«dir. gedlınıesino r~ğmen, da~a 
Öğleden sonra, uyan ve me- ou~nt~~~Y:ı·}.~~lı~ah ı·n edik5i;;ine göre bu t:etkiklt-.r yn- Hazırlanan kanun, nizan~na - t't>ııupt:ı terakkıler kayıt ıl-

. a.f d K t dar . e ı ıp ır. n ı tıs . kadar ikı~ı:l edilec<•k ve liı· ıı m ve talimatname ın·oJcleu rrn1>1tir. ~~::;~.~~sl;,~e~e ":ıa~Rme~~o ~:;,~ !=eeı~~~·ır:...::ı:::• rıı:~mcye alın.-....M yarın (Bıı- tmıvib edildikten soııı-n· tatbiko ' Hnlfay~ .çzvr!"'~~·~~~- lı~a 
mın ktıbbeli :: Q l~mmda b5r kahul gün) milzak ed'lecektir. (Sonu ıınyfa a ılitun7 d~> . kU\'V<·tleı;mı~ e ış_ ır ı~ )a-
resmi yapılmlfıtır. ere 

1 
' • p::ın lngilız, c•,enubı ~frıka. ve .. 

----..__.._.,.,_.HARP V AZİYETi~,--
''~-------~~-----~----

H BiN öG·R.ETTiGi ·oE E 

- -- B<>lonvn top:ulan, duşman ınu 
·\Yunani.sta nla Yu
go .. lavya ai·as!nda 

bir m u kavele 
im za edildi 

----00- -

da.fwı meVzi\erini bombartlı
mana (iQ\'Ml etmişler, .?ü_şrna 
nin eh miyctli bir muhım • 
mat qı posunu tahrip ile düş· 
man lopc;u e~ilerine tam 

l it;a.betic-r ka.ydeylemişlerdir. 
BÜ bombardımanın himayesi 
.ılhncl:ı. il~rliyen piyr.demi:r., 

ı b~Jcm ziyadeleşen dU ı 
Y • t . d toıx:u atesi \e keşif hareket • unan s an a len ksrşıSlnda mevzilerini talı 

,re .h.J-.--~~== --~~;:-;o.;aı t>1 ,,..ıı, ., 
vazıyet f ec ! 

lık hisleri göstermişlerdi. Fa- haber veriyor. 

HC\t ıwn günlerd<ı doğrudan doğ Rlıt!\IA..~1' ADA ı B h 1 vaziyetle~de milletin a n ~ya-Alman milleti aleyhinde Birmanyn. ccnubwıda:., kain U r,.8n l 1 d * 
de CC?.a lakmtılarına tesad~ et: Ovoy Japon tayyareleri tar!i: 1 "yaıamak azmi hakimdir . stik)A_} uğrun a çarpışan Alman tebliğine göre. Af-

c atı 

meğe baŞlaclık. AJm n mı.lleh fından bombalanmıştır. !ngılız. b d k k alıdır nk., rnııalinde Sollum çcvre-da.k 
·ıı ti · k. • den ve g a za ın a n or· m f ·ıt H- k·-r tı· bu· d im =aya bn§lann ~ reım>e ha"a kuv"etler; Tn.yland lop· mı e erın ınıD ngı ere U ume ııınde Alınan ltnlyan ayan· 

ve edamlarn talıaı:rnmil ettigm- rakJarına hiicum etmişlerdir.. ·----~-------------mi'!'-.. acmacak dost mem· m. noktalıı.rınn düşman to' -
den dol::ıyı rnustahak ob al.Ur Bir Japon tayyaresi düşüriH- 1 r KEM At K o c ER çm,-u uuı-.ümdan yapılan s 
demliyor. müştUr. y - Yazan : Emekli 6enarı ~ . . . ' 1. lekete karşı ablukayı Cl .. tcşı şıddctiııi kaybctnı -Viıkıa, mes'ul devı.t . ...ı":'~l~- J (So• • ,.,,, • '"'"" • ••l . gevşetmiye karar verdı d,,

1 

J e,..,. ebnisir. Düs••nıı ı-ınm ağwıda Alnuın mılleti u:ın • __ H b" ne de yapılsa, ön-ı dır. Uzagı ~oı t!Jl bır ~·.~l< ' t •·--- nıeuJi mahiyclte bazı mu af Avrup~ da. rahat ve mı:s'ut .l~:- ·- ı ar ın, ]da.re ağır. k?ı.yı11larlR. <.idenen • Ankara 15 (Rndyo ,.,.:u:etc- faltiyetlcı ka?..ruımıştır. ~ k imkfinının lınhşediJeccgı- o o p,. YA s As 1 A,,.. , L o 1 ce<len he~ba katı!~a~ ı muvı~a·luvetlt>.ıd~ı çekinım·li- e· ) -- L~dradruı gcloo halX'r- ı Malt~ adasındaki İngiliz 
ne v~ miiRt~ık~l düJ~manl~ların T T N 1 " . yan hususiyetlerı ye tecellılerıı.e\ dir.!In:rp rnııv.afiaJuyeU<-r "'"' lere göre Yunanistanla Yu;;os- lı ... vr. nlaylariylc J..avall'l şeh Whumıı ekdnııyeeogme dnı~ t.e- 't karşıl..,.ıır. Hatta en kuvvetlı- muvatralııvetı<izliklcrle dolu, Javva ar:uonda b;r muknv.ı, ri dün r.fuıdüz ve gece mııvaf rııinııta da t.!sadiif <dı!uı!şt;r. nia, harp plll.ııkıruuhep taar':'ız müsebıcl ıj;,. marer:ulır. Hüner, im,;.ıa;.,m~r. Jl•r iki de"ld fııkıy .. tıe bombalannııştır.,. 
Fakat yava. yavaş bu ıyı myet - - ve muv.affakıy~t ihtimallcnne kaei zs.ft:rl dde etmektiı'. za.for ka..zanıluıcıy.a. :kadnr müca-
ler ikinci pliinda kalmnğa başlı· Fia tlar bir refik imizin bildi rd 1 ği rak;ı.m lar dan bina etmesi, içınden ~ı ~ Dlinya 1!1,'ilııilııdc bir lınrbi• d 1 dcleve devam •de<'<-!ı lorinc ,.;, ' ' 1 tal '1Ul tebliği şudu" 
yo. r ve muharip milletler atehley: hayli ,:üksektir. Piyasa fiatlerini kaydederken giiç tluru~lara .d~şure~ıhr. vam nıiidrlt:HPJ, bilyiik galebeler. •vt:rmişlerdir. Mukavele, Yuna- So' lum kt.>siminde. dU.şman 
hinde dogrudıuı doğruya ' ~ k . kd. d Harpte, arazı ve iklımın tesırl~ den ve f?.ti hlıtrde.n fiOOta. da lıca· , niıatan ve Yuuo:;lav kralları : . ı.ıyadcleştırilen topçu faali-
d!tler .. rtaya çıkıyor. ihtimal· çok hiıssas davranmak lazımdır, a sı ta ~r e riıri gözde bulundurmak, teknik tJrıııek lınkunsıv.dıı·. Topylikön · nıeında in= "oı!ilın1~1ir. Bru;ka yôtı " """''"lude kıyıda bulu-
iri Almany:uıın i~inde bazı sar- Türk müstahsillerinin zarar gör me 1 er ı n e kmkcle dayan:ın ...rı ordularca Jıarp, milletı.Oin haym v .m v· Balk.,. devletlerı- de bu bittiğe nan kesıml işgale muvaffak sıntılar bi.ssedılıneğe ~Lwdı; • . • da bır mecbuı;ıy.~bı~. cudivE>tıenni .i.<ıtihd:ıf ecfobilır · girebileceklerdir. Londrada iı - olmuştur. ğı için dalıili bir yıkılmayı hız· sebep olabılı rız. Be...- t.akatının ır aonu var· YÖti•kID ,.. db;iplme.ı,;r onlu ...ıauan bu n.ıukavel , şünıulJU Resmen bıldiıildiğine göre, landırmıık makımd\yle hnlkın • - -·- ödevini •.•nla başla yerine getir- bir Balkan ~irliğin doğm atıl l lrnk ve handaki İngiliz ve 
Jnanevi kuvvetini biitiin ~üt~n Esk iden en iyi tütünü Amerikalılar Rusya da meye aznndir. Ancak, bu k_utl- mış büyükbır.adım anyılma.k- Hır1d kara kuvvetleri, orta 1 oıınımak oay,~i bu tehdltlenn reti yıpı~•m•mal< dn baınret tadır. Gümrük hudutları olını- .... k başkumandanı Auehin· 
nerl surülnı<>ili•• sebep oıııyor. alırlardı. Lakin, zaman, piyasada ıca1ııı1ır. - · yıııı. aynı para;' knhuı e.ıon vel lookıu kumandası altına ve • 
Her halde, ynva.ş ~nvaş ııe~da l l k b• k ---00-- Harple tlnn.ım 81luuk . degır;ı- ordulanru. bir tek komutmun em 1 rılrıwktcdh·. 
olan manevi hava agırdır, bogu- A merika ı arın arşısına ır ço meye "'"hl<!ımdı~~·; ona ıntıhak (Bo•u Sa.·' Rli. 4 de) ,, _ ____ _ _ ____ _ 
cuaur ve dehşet vericidir. rak;pıer dikmiştir Sovyetler ileri etmek kudrntı gosta-enler kuv-

Milli PiYANGO 
BC§Criyct Umit ile yeis ~- vetlerini koruyabilirler; ~ereya-

sında çalkanıp dunıyor. ~.ın~: 1 hareka""ta hızla nın aksine yiiriimtık giiçtiir \'O ci Cihan Harbinin her gunku başka çıkar bir yol bul~ıyor. ı Günlerdenoori açılnıası mc- yoıııeu<lur. 
hayatta sebep olduğu sarsıntı- Her şeyden evvel galebe lazım- rakla, sabırs~lıkla, hatta bi- d BÜfün fütiya~lara. vefa ede • 
Jnrın virmi SCM içinde Ortadan dır deniliyor VC galebedcn SOJ'.!· raz da heyecanla beklenen tü- devam e iyorla r bilen bir silfi.h VC Vasıta bulmak kaldııilamadığını ve harpten ev- :rn 'ne olncağuu düşünmek vazı: tün piyasası l'Vvelki gece yarı- gü<;tiir. ~ıliıh '"vasıtadan her 
vclki rahat ve normal ha~~t fesi istikbale bırnJulıyor. Hangı smdan beri açılmış bulunuyor. ----o<>-- çetin ·ww_vette büyilk istifadeler 
ş.vtlnnnın bir türlü ger;i getin- istikbale? Bazan yakın uuıne- Hüktimet piyasanın ayın 15 inci temin edt'n niha. ·~ kullnnanla-
lemediğini tecriibe etmiş olan- dilen, hazan bir bulut gibi ku- Pe~bc günü açılacağım tes- Çete muharebele- nn zeka.-.,,öır. 
lar bu ikinci. harp sonrası d_ev- cağımızdan sıymlıp ozakl::ışan bit etmişti. Perşembe günii, J k Harbi ihtirAAlar "·e menfant-
ırede ıınye.tın nasıı zor1a..<ıneagını bir istikbal.. çarşamba gecesinin yaruıından rinde A man ur- ıçr noğurur, ittifi'Lk manzum~!e-
pek kolay ta~in cd.erek dah~ Bu karanlıklaı· .arasında, ruh- sonra başladığına göre piyasa- may}arı Ö.ıdÜrÜldü ri .arasındaki alıe.nk ve tesanut-
tiimdiden içtennde tn:, ta~ızbk tara tılsımlı diyarlardan hayat nın perşembe sabalu degil ı.ic de bmıunla ilgilidir. Bugiinkü 
lıissefüvorla.r. Geçen günlen çok verici bir serinlik ve fer~~k çarşamba aktıc'\mı gece yarı- --O<>-- harpte bir mide mesclcsidır. 
:aratacak mahrum ve sı~ıntıh :e getiren yegane ışık, Atlantik sındazı 1'>0nra (lÇilmış olmasını f k h . d <Sonu aayf.a 2 sütun 1 de) ' 
yoksul bir hayat. G:ı1ıp, ma~- misakının birk~ maddesiili:1'. tabü görmek iktıza eder. Rus ar, mer ez cep asm 8 
Jup, muharip. :yahu~ bıtar~ ~u- Fakat günden _gunc artan kj~ Tütün viyasn.sı gibi ~ok has- lllÜhİffi kUVY8fl8rl8 YBO İ .. .. • ...:; • ' t · 
tün insanlqr lçın müşterek ıstık- ve intikam ihtıraslarının tooırı sas ve memloketin yüksek ilctı-
lbal işte böyle hiç de cesarnt ver- altında bu adalet ve ahlak pr~n- sadi menfaatleriyle ala.kalı bir bir taarruza geçti 
meyici bir renk altında hayal- siplerinin ne kadar y~a~11;bılc: mevzu etrafında yapılacak kU-
leı~e canlanıyor. Fakat bunun cefü Qüphelidir. Derulebilır ki "ilk bır· ha•~ pek agı· r neticeler 

icra Vekilleri Heyeti 
.~ hak b l~ . . bütün ahlak mef- !> wı. 

ibir de bilhassa mağluplar • . • insan ar b~~nt.. yüksek kıymet- doğurabilir. 
landa. tecelli edecek hususı bır humları, u un .• . ahsul "Cumhuriyet,, gnuwsi, gazete
şekli vardır ki bahsettiğimiz kin ler ve idealler tabıı hır nı · · ellik hevesine kapılarnk İzmir 
ve intikam his~~~n~!l .. gittikçe defül bir kış bahçesinde yeti~- muhabirinin fiyatlar hakkında
artan şiddeti duşunülurse wne ri~iş cılız ve sun'i varlıkla_r gı· ki telgrnfını neşirde tereddüt et
luıdar müthiş bir şey olacagını bi hükümsllz kalıyor. lyı ~e meıniş ve beklenilen hatayı yap
':takdir edebiliriz. " yüksek sö7Jer ancak kuvvetin mıştır. FiMıki bu gazete muh-

Diğcr taraftan , gcç~cn. bu kat'i galebesine kadar orf:ada teiif mıntakalnrdaki ilk satış fi. 
kanlı tecıilbcnin ~ g~tm}~e- dolaşıyor ve yolumuzu bıraz yatlarını bildirirken oldukça 
eeği ve insan~~lirtık ihtilaf- aydınlatıyor. Fakat sonra yer- mühim hatalara düşmüş, Akhi
fannı silah kuvveti,ııe halletmek lerini karanlık bir geceye bıra- sar mmtakasında tütün rnnhsu
ten kuvveti hak tanımaktan kıyorlar. w Jünü (125), Menemende (90), 
va:J. geçerek sulh fojnde y:LŞa· Harpten sonra . D:C ~ıkacagı~ Gavurköyü gibi Egenin en gii
mak çarelerini a.r3yacaklan, tayinde mütered'dıdım... B~- zide tütünlerini yetiştiren bir 
harbi, harbin ö~düreceği ~i~i yetin iyi günler goroccgme mıntakasında da (120 ) kuruşa 
bir türlü sönm.ıyor ... Ne ganptir inanmak zorlaştı. Aman ver- sattırmı~, alıcı miktannı da 
ki en makul olan bU: hayat en mez bir sağnak, bir hortum, bir (60) olarnk göstermiştir. 
lm• ka~ nsız en hay~1: "ir temen- 4-ftyfun hepimizi kavramı~, m~- kik tı 

dil ,., w. dd t dognı go· Halbuki bizim talı a mıza .... : gı·bi bi~· .-.ok kişiye gülünç gö- bul bir muka era a . . 
.u.ı 1' türüyor. Bu altüst o~alar ıçı!?-- göre gece yansında açılan pi-
rünilyor. d gru· hakikat mag- yasanın satışları bu fiyatların İşte, ne Yapacagıw nı, ne_. d.uş·· u.· - de galiba en o · d üst·· d d" Fil ak. Akhi bil lfıplann göreceklcn ceza an çok · un e ır : v ı · 
neceğini, ne Unıit ~ecegını . • ibarettir. • .. u ... ITIV (Sonu sayfa 2 ılltun 6 da) nıeyen be§eriyet hwnmalı bır Hüseyin Vahid ~" 
çırpınma içinde dövüşmekten 

[A.A. ielgroflarıııdnn Ankara, 15 tn.a.) - lcrn Ve-
hülAsa edllıniştir.) killeri Hey!)ti bugün sant 15.30 

Sovyet tebliğine göre, Hııslar, da Raşvckil Dr. Refik Saydamın 
batı istikametmde ilorlenıeğe reisliğin mutud toplantısını yııp 
devam etmişlerdir. f:.ovyet kuv- :mışbr. 
vetleri, ınUteadôit ganınıetler * İktisadi devlet teşekkülle
almışlar, b~ m~fın kasab~-, ri umumi heyeti, bugün Başvc • 
!arı işgal ebnışlerdır. 13 SonJm- kiı ndına Maliye Ve.kili Fuad .Ağ 
nund.a 22 Alman tayyaresi talı ı alının reisliğinde toplanarak 
rip edilmiştir. de\•Jet ziraat islctme1cri kamı -

Bir tebliğ-o göre, ~ete muhn- nundan !940 yılı hesap bilfm • 
rebeleri Alınanlara ağır zayiat çula.rını ve bu bil_iinçolar hak. -
verdiıınektedir. kındakt raporlan tetkik ve mıi· 

Bunu Alman kumandanı Ma- zakerc etmiş ve bilançoları ka
reşjı.l J{i~henan da ıtasdik etmiş- bul etmiştir. 
tir. Mareşal, çete kuvvetlerinin * 
Albay Hitz ile 10 kurmay mıha- Bugiin bir koordinasyon 
yı ölc1\miüklerinj sakla.nıamıştır. heyeti karrı çıkacaktır. Bu kn-

Sovtetlcr Şurası Re.isi !M. l'arln evvelce müstehlike beher 
}{alinin, Kalinln cephesini gez. nüfus için ver.ilen ayda 20 kilo 
miı; ve ziyarette bulunmuştur. ekmeklik un miktan ,) O kit ova 

Ahnaıı tebliği indirilmektedir. Bu miktar, ih· 
Alman tebliğine göre Teodo- tivaca kafi görülmilşti.ir. J 

~...-.......-... ....... ...-......-.....-......-.......-..._ .. (tlonu uyfa 8 .Utun 6 de) ---4..Lwwr ... .L.A..L-V4 

-----------•'-------------
Dünkü çekilişte büyük ikra miye 
157876 numaralı bile t e isabet etti 

----~---------•ı~------~-------

Kazanan diğer numaralan bildiriyoruz: 
Milli Piyango dün Ankaı·a 

sergi evinde çekilmiştir. l{azn
nan diğer numaraları bildiriyo-
ruz: 

2 Lira li&;t,awuı.la.r: 
1, 3, 4 ve 8 ile nihayetlenen 

biletler. 
1 O Jirn kazananlar: 
19 ve 97 ile nihayeti nen bi

letler. 
:;o Ura k:ızananlar: 
303, 236 ve 900 ile nihayetle

m:n bilet.lir. 
100 liru knz:ananlar: 
O, 30, 285 ve 119 ile nihnyet

lencn biletler. 
500 lira. kazananlar: 

7203, 5391, 0472, 7759 ile niha
Y'-"tlcnen biletler. 

1000 lira knzananJıı.r: 
l80187, 88188, 42H28, 21129, 
92382, 31746 34.736, 3530, 
21359, 76690, 90132, 89969, 
74417, 50259, 54256, 89045 
963 , 24337, 90337, 75169, 
96 ' 43470, 45754, 2170, 
17075, 569709, 99657, 74276, 
49119, IB16. 

2000 lira kiWlnanlar: 
16295, 34216, 88342, 2768 

54176, 46074, 45057, 99991 , 
84023, 31287. 

5000 Hra ~ ular: 
31H925, 136928 ,144500 938 5, 
84328, l494t7. 1 

l 000 lirn. ka7:a.n3ıı lar: 
346281, 18M90, 184 752, 282435. 

30.()00 tir.ı kaznnan: 
15787(} 

30000 lira kazanan l57b7G 
numaralı bilet lzmitie satılıniş
hr. l 0.000 lira. kazanan bilctleı , 
iki tanesi İstanbul, birer ta.nesi 
Mersin ve Ankara.da.. 5.000 linı: 
3 tnnosi İstanbul, birer tanesi 
Ankara., Uşak ve Kulada. 2000 
er Jira 11 tnnesi İstanbul, 6 
tan<..'Si Ankara, 2 tanesi Adan~, 
birer tanesi de Samsun, Gaz.inn
tep, Edime, Adapazarı, Gölcük, 
Biga, Akşehir. Çorum, Konya 
Balıkesir, Giresun, Mnruin'. 
Vezirköprü, Kırklareli, Pol th, 
.Aydın, lzmir ve Ei3kişehirde .. 
1000 lira: 35 tanesi İstanbul 14 
tanesi Ankara, 10 tanesi 1~ r 
5 ta.nesi Adamı, 2 şer tanesi c.: 
lzmıt, Konya, Mala.t.)'a. Kon\;
Ereğli, li:sk:c-,..hirc.Ic, 46 t n." ' 
d ' \ ı..rdıı•ı .- ı f ~ ,.h ·, 



f'ENt SABAlıı. 16 hcinelld\nım ısa 

[=-!Ş~E::_:_H_i~R_.__V_E_M_E_M~·L--:E_K:-_E~T~H::--A-::-B-:-E-:-R-~L ~E::R-:-:;-:i ___ ) 
cinayeti Kuru bakla Karla "1ücadelede Piyasada Kum·kapı 

:1 }ıaık Doktoruı 
Kabızltk, peklik 
ıneler dolurur? 

fiyatlarına çuval 
Bir genç Dİ§alllanmak iatediği ~zdan narh kondu Belediye ve tramvay idaresi bulunamıyor 
yüz bulamayınea üzerine hucum b e r a b e r ç a l ı ş a c a k 

H er llUNlll, (M) uaıt zar
fında. ne çok sulu, ne de 

çok katı büyük abcSest yapma
ğı vazife bDlllelidir. Uzun ö
mürlü olDiak i~ eın. birinci prt 
budur. Tabii ve çot lbmılı olaa 
bu adet her gtfu yapıhnalıdır. 
Hiçbir gün ekaUt oJmamiilıdır, ederek öldürdü, anasını ağır surette Dün Fiyat Müra.kabe komis- Son günlerde şehrimiz pi~·a

sasında cuval bulunamamakta
dır. Her ne kadar güçiülde 
mahdut miktarda ÇU'Nl bulu
nabiliyorsa da bunla.r da 215 ku 
l'U§ta.n 230 kurup. kadar sa.bl
maktadır. 

i d kı b b d ld d yonu mutad toplantısını. ya(l-yara B it Z1D a ası a ÇI ır I mıştır. Komisyonda mUteaddlt 
--~--~~-.... ~--------- .Böylo olml\.yıp da 2 - 3 günde 

bir defa. büyük abdest hozan 
klmselerin ha.yatJarı telılikelı. o
lur. Hele 4 t> gihn.de bir defa 
zoruzorun.a. (Büyük su. döken} 
Dıaa.nlann c&nlan b.er mmaa 
feWt.etle kantnktar Pı:* çok 

Kuım.lmıpıda tlyler ürpertiCi 
l>ir cinayet işlenmiştir. Xumka
J>l Nişancasüıda, Tilrk Ali .cad
desinde 96 numariılı evde otu -
ran Fatma bundan bir sene ev
vel kızı Periham -ayni mahal
lede oturan Sad:k ismin1e bir 
§alısa nişanlamıştırL Mera~im· 
den bir kaç gün sonra nişa.nlısı
m ziyaret maksadiy1e evine gi
den Sadık, kızı yalnız bulnn

ye ka.ldınlmışlarsa da Perihan ilitildr suçluları il7.el'inde görü
aldığı yaraların tesiriyle ölmüş ,ınerek kararlar verilmiştir. Ko 
tüı;.. Fatrnanın yaraları da teh- mı·ıyonda laıı bakla ve Jdispe 
likelidir. 

Yeni bir talimatname yapıldı 
.Haber aldığımıza göre lstan-t Mücadele 8.mirliğinlıı Belediye 

bul Elektrik, Tramvay ve Tünel Temizlik tşleri MüdürHlğil ve şu 
~letmeleri Umum Müdürlüğü' bo Mlldilrlükleri ile temua ~ 
kann temizlenmesi için şimdiye çerek temizleme işlerind~ ~~ 
kadar tatbik edilen usulleri ıslah j" diye ile Tramvay fdaresinın mu.',? 
ve bazı. vcniliklcr ilave ederek: tc.rek ve ahenkli bir surette ~alış 
veni<'len bir (karla mücadele) ıaaları da Belediye Riyase~~ce 
ialims.tnamesi hazırlamıştır. emir ve ilgili olanlara teblıg e-

Hiçbir şeyden malumatı olnıı- fiyatlan içiıı de narh teabit edil
yan Perihlnın babası Abdul- miştir. 
Jah akşam üstü eve d:.Jndüğü m
man vak'av1 birden ·re hn:bcr 
almış, ani tees ilrlc ç.tldınnış - ' 
tır. Katil, dün ynkalanmıc; ad-1 
liveye teslim cdılmiştir. 

ca bunu fırsat bilerek tecavüze ......,.._._....,...~~~~=~r-:-~~= 
yeltenmi'.}, Perlhanm miimama- Ek k 
fi karşısm~J. tlı:ı bı~ağını çeke- . m e 
ıek kızcagızı 9 yerınde!l yara-
lamış, vak'a mahalline yetı~.n- • 

1er kızı ~:n-aiıpa~ hast.ah~e- k ar n e i er 1 
sine, carıhi de adliyeye ~hm 
etmişlerdir. ••••••n:•mm••••EJ 

Bu suçtan dolayı 11 ay h;ıp-
se mahkum olan Sadık, maiı -
kfmıiyetini bitirdikten aont"l bir 
kaç gün evvel hapish~neae!l 
çıkmış, dün Fatmanın cvme gı
derek kmyla tekrar nişanlan -
mak tek..._inde bulunmuştur. 

Bundan evvelki acı tecrübe 
&layısiyle Fatma bitt.ıbi bu 
teklifi kabul etmemiş, Perih ::ı n ' 
da annesiyle ayni fikirde oldu -
ğunu söylemi.,,ctır. 

Aldığı menfi cevaplar k:ırşı -
smd.8. tehevvüre gelen SS.dık, 
geçen defaki gibi gene bıçağını ' 
çekerek kızın üzerme atılmış. 
zavallıyı yüzünden. kaı uında ve 
vücudunun muhtdif yerlr-1 · nc~n 
ağır surette yaralamı§t.ı.r. I :ı...ııı 
kanW: ~risi:ıde gi;ren !'atma 
kmtarmıya teşebbüs etID.i9se de 
gözlerini kan büruyen katil bu 
aefer de Fatman~n iikrine a
blmış, onu da vücudunun muh
telif yerlerinden ağır sur~hc ya 
ralamı.'1tır. Vak'oo.ııı yegane şa
hidi Perihaııın küçük k.ı:..rdcş1 
üç yaşındaki Kenıaldır. Yavru
cuk, bu feci manzar,, karşı.,uıJa 
pencereye koşarak 'ya~.gı:ı v~r. 
annemi öldürüyorlar .. ,, cliye cU
linin döndüğü kadar bağınna
ğa başlamıştır. ~ .. eı;;adı du)lan 
lar vak' ayı polise hcı ber veııniı:ı 
lerdil'. Zabıt.ı memm·lJrı yeti •

1

1 

ginceve kadar da katil sıvısmış
br. Yaralılar deı·bal lıal)tahane-

Nihayet üç güne kajar 
karn~siz hiçbir kimse 

kalmıyacak 

Bütün bürolar. 
gEceli gündüz ü 

çalı~ ıyorlar 
Ekmek tevzi işleri iki gün -, 

denberi Vali ve Bel~ctiye n:eis· 
Doktor Lutfi Kırd(;\r tarafuı -
dan tefti · edilmcktc-c.rr. Gerel;, 
vil..ıyet Ye gcrekı-e br. eru ve! 
makamlatı tevzi isinin in· 
tiıamla yapılmakta olduğunu [ 
lıevıın etmı. ·-.;d.r. Halk eL,mc
<Yin karne ile ''crılm,'sirdcn n.e . 
nundur. Vıtriuıer·ıı ö:ıün c- h. 
bir suretle kalabalık olmamış ,.e 
halk ra tr v0 intizamla ek
men-ini nlmı"ur. 

Henüz Karne alamamış olan 
vata.nda.~:ır::ı. kan1e \'Cıi!ıı1c.,i. 
jşi devam cclıyor. hunun iç·n jt"j 
nidruı kurulan bürolar faaliyet 
halindedir. Önümfü.delü üc rrüıı 
içinde herkesin karnesini alabi
leceği tahmin edHi) or. Bundan 
b~ka Slı1'.cci Havdaıı>aıın ,.e ı 
Calatada turulmuş J:ın büro-· 
laı da Istanbula g\;1en volcu
l::ıra muvakkat karne vermekte
dirler. 

Y "'r Jım gö:ece·( taiebe 
nin list.:lvri hazcrlandı 

Kendilerine yardım edilecek 
olan talebelcl'iu ıis~e.si heı fakwl 
tc tarafında ı hazırlanr.. · Rnk
to! füğe vcnlmiş'.':'ı-. Önilınilzclek~ 
çarşaııbn gi.lnt\ Unh•erıı te meclı 
si bu Jis~eleri tetkik edecek ve! 
bunları vc\ate~e gönderecektir. 

Bu talimatnameye göre bir _d_ıl~m_i..:..ş..:..:ti_r:_. ---------
(karla mücadele nmiri) tayin e-

Malfım o!d..ığu tizcro şimdiki 
l ... ı.ive· ı:ıi..e Tn.lım 'J'aburu biuası 
yurd lıalme 1 onubcaktır. C. H. I 
P. mimarı hu husuı:,'laki incele -
u~clcrini.~itiım}ş ~·e ı;et~ceyi parj 
il merke-.tıne bildu•ml§tır. 

----· 1 ' «---~ 

dilmekte ve bu maksat i~in bir 
tc kiiat vı·icude getirilmektedir. 
l\fücadelerıin hed~fi. tramvay 
vo!ları ti7..erincle kar tutama:ua
OJlln temini. müstesna. o'arak 
kar tutan ~c-lerin ve tram,•ay 
Jırrakbrındn. halkın inip binme
Eİ i~in lf :rı..m olan sahaların rle• 
hal temizlenmesidir. MUcacleb 
teskilaL'ntn esası, yol şubesidir. 
n~ teşkil ihtiyaç n1sbctinde 
~rrarevay Ilarf'.kct Dairesinden 1 
..-c Elektrik Şebc'-e Mildiirlüıfünll 

Hizmetçi bulma bürosu der. 'eri!reek vardımcı h~rilc1·1e 
kuruldu Ye h:ı,.içten tedarik edilecek gün 

Evlere ve mücss:!selere işçi ve dclikqi rn.r.waJ·knt nmelc ile t:ık-, 
hi.anelçi bu:!mak ihere Bclediye vıy;) edile"ektir. Yardım~ı iflril~rı 
hı.tisaü .Müdüriüğüne bağlı bir ım.<'ndele il.mirinin talebi. üz•>ri- ı 
i~ Vl• iSÇl bulma bürosu kurul - ne Clerlıal istenil"'n iş ycr1erine, 
mustw. Bu hususda. hazırlanmış ~i1ndcrilecektir. Kar temizJPrıtej 
olan nh4mname ve ücret tari - i:>inde c··lı~acak idare ~çikrin.io 

1 fc;:J t, sdik edilmek üze.re İkti- üerctlcri vii.zde otn.z be1f zam ıle 
f:at VekiUetine gönderilmiştir. ooene~ktir. Muvakkat ıımelel 
Bnnlar \i ek8.letLcn geiince b:lr.:> ~lincl"liklerirı in tayinin<le Mü -
faaliyete geçecek. ı~-:i ;·c h~ı.r.ı <>1dele amirlii!i ve yol ~besi ser 
cjıer burası vasıta.tule tedarik <r best bırakılmıs ve ücretle in P.'l-ı 
ll!'ıacantır. rnll~ tesviye-si kin bu maka1111:ı.· 

Se:çuk KJZ Saıı'at rın emri~ bir avans verilmış .. 

Okulunun Sergj.si tir Geceleyin kar yağm.ağa başla. 

Yardım Sevenler 
cemiyetinde 

Dün akşam Yardımsevenler 
Cemiyeti namına Beyoğlu şu • 
besinin yaptığı alaturka konser
de san'atkar Münir _Nurettin. 
Bayan Müzeyyen Senar ve Ba
yan MeraUn balet çocuklarının 
fahriyen kahraman askerlerimiz 
lçın yaptıklan konserde 800 li
ra hasılat temin edilmiş bu pa
ratar tamamer --,zııay veznesine 
vatı!'llmı~ttr. Bir hafta içinde 
yalnız 3731 lira 25 kuruş temi~ 
edilmiş ve bu para kahraman 
askerlerimize tahsis olunmuş
tur. 

Aynca 467 çift çorap 186 el
diven 200 kazak ve fanila 108u ' . takım C'amasır temin edilmış 
bulunmaktadır. 
A~ker ailelerine yardım yanıl~ 

dığı gibi cemiyetin kaza şubele
ri vasıtasiyle de yardım yapıl
maktadır. 

Yalnız bu hafta içinde asker 
ailelerinden müracaat edenler
dt:n Avcılar köyüne 200 lira yar 
dmı yapılmıştır. Ç~pa S7Içuk Kız San at ~ku- y.nca gece bcl.:çileri ve kapıcı -· 

lu takhC'sı ~aıafıııJD;n h~ıan· !ar hemen depo şeflerini uyan -1 
mu; ola.u. Uı.Jc devrın~ .aı~. kı • . dn"acak , e bu şefler kendi sala .. 
yaCet ve c,ı işleri scı:gısı duu o- hıveı lcri lalıilindeki tedbirleri Sokakta ölü bulunan 
kul bin~ında açılmıştır. ni•lıktan başka ali.kalı memur· Oç aylık çocuk 

Vangtn başlangıcı 1:~rla ~e~ltal te.'ll::ı&'\ geçecckl~T"- Di.ln Fatih Emir Buhari soka-
.. . . oır. Supurge ve tıız arabaları ıle 1 Bakırkoyde Islasyon caduesm burıJarı sc' kcdcc<>k vatrna' lar ğınaa.ki boş arsada 3 ayhk ölü 

a" 59 numaralı evin 'it _katın • ve ira~ eden i<:çiler depolarda b.;x çocuk bulunmuştur. 
<ı i ldız ak :~ltye ıngu.a.sın <'n11'~ ha1.ir bulunacak ve icabtn.I ölü şüpheli görüldüğün -
tla ~Un ynngın çıkını ;lır. . · da yola CJkanlacaklardır. Ma -J de morga kaldınlm1'tır 

Dukki!n _>\ram Pap~zyanıı ~.ıt- • slara, kar ve su biriken yer- n · 
t_i.~·· .~·~ i~aiye tnrr.rmdan so • .. e daimt ekipler sevked~lecek-\ Adliyeye verilen bakkal 
c.urulmüsthr. t~r. Bun~a~ ba~ka iç.i~.de ıu.z~m~ı B t· Silahşorlar caddesin 

Muhtelif tacirler k~ • 
14kadarlara bildirmişlerdir. Ge
çen ay ofis tarafından çuvallara 
el konmuş olması buna sebep o
larak gösierjlıneUt:<.iir. Ofis E'l 
koyduğu c:uvalları 130 z:ı.r ku· 
ruştan satın alımış ve bu pıtr-alıı 
rı ödemiştir. 
VVV"~VVVV\.~ 

Tütün • 
pıyasası 

(Baştarafı l inel sayfada) 
sarda mahsuller 1·10 ili 145, 
sahil boyu ımnıta.kalaıında (Ku~ 
a<laa1 ve civarı) (110 ila 115): 
Ödcmis mınta.kasmı teşkil eden 
Ödemifs - Bayındır - Tire ı mü
sellesinin Tire mallan ( 110 ili 
115}, (Muğla - Milas) mm.ta
kasına dahil (Fethiye) mailal"l 
(120) kuruşa m~1.eri bulmu.,_ 
la.rdır. 

Hatta Marusa. Menemen gı. 
bi Ege mıntakasınnı nL~beten 
ikinci derece mahsullerini yetiş
tiren havalisinde bile ilk mah
suller (140), (145) kumş -arn
sında müşteri bu!mu.şlardır. 

Gavurköyü havalisinin satış 
fiy.lilannı kat'iyetıe tesbit ede
medilı::. Maıa haza, bu mıııta.kanıµ 
da geç va.kit alacağ111U?. fiyat 
listeleri meyanında nefis mah
sullerini kaca s:ıttıkları aulaşıl
maaı belki mümkün olacaıkttr. 

* Haber a!dİğuruza goı"C bu 
yıl "Gary Tabacco .. 11Glen Ta 
be.cceu "The Amerikan Tubac· 
co,. gibi Amerikan firmaları 
mübaya.alarııu doğrudaıt\, doğru
ya değil. bilvasıta yani verli 
firmalar vasıta.siyle ya.pıııa.lrta
dirlar. Buna sebeo olarak da bu 
müesseselerin geçen yıl nnilu
yaa etmiş olduklau .mahsullen 
vesait bulup Amerikaya gönde
rememiş olmaları göstertlımek
tediı'. 

tenbel ka.dınlı.ır goruvorum ki 
8 - 12 günde biı defa olsun bü
yük apdest yapmazlar. Her 
in.saının ooyuna. gu.r~ karıuudıaı 
10 nıetr;: kadar uzunlukta La· 
ğırsaklar var·dır. Ef{er g1inlen0 
amel yupılro~a, knnıımızth 
içinöı:. 13 - 15 ıırşlo. uzunlugun
da hır lağınıl t.aşmuş oluruz. 

Böylı• o1w'S8., mide ve oacaa.k 
larrnuzda pek çoık g.a.z. ye (yeH 
-tophuuu.ış olın·. Kamumz davul 
gthi şi~~r. Eger ·bu g·azlat ~~mr· 
me~. (teftth> getınnak.I.~. ve 
:}'l::ı.l\ut. yellenmekle dı.şa.n cık
ma.z!a.ı"Sa ınsa.n çok rahatsızlık 
du.y-ar. K-a.ruı içinde gun.ı ltu.lar. 
ağr\!ıu-. s.ı.zılar. s:ınr.tlır ha~nl •:>
tur. 

Gıt.zla.r, yeUet; sağa auıa dogru 
harek6t ettik~.e oaiıil ıınsa.ıilar, 
k:.mıılanwn ıçınde fyıl.1 1-. şırit, 
abdest bo~:m) dôlaşıyor diyen-.k 
helnmtlen ht:kıme giderler. ~ 
e.rırhı.r! • 

10 metre u.zcuı.l~ Ji
ğımcık, ağü. '8ğıza. olduğu rçın 
o adanı yeyıp içmekten kesilir, 
ıştahı a.zaJdıkça azalır. Bu hal 
d!;Warrı ederse zayıflık ka.nsız
ltk ~ gi.JSterır. 
(Mıde) nıu üstünde Jca.lı.o: bir 

<perde vardır. Bu zarın gördüğü. 
ış bfiyill<rut. Sol akcığerı ve 
kalbı kcırm ~luğunda:u ayınr. 

--- kadar suı :u-ı;e V(' kurclth ı~"l·l omon 1 

• "" le:- bulunan ka111yonlar hat uz'e- de büy~ bir bakkaliye mağa -HARP V AZ/YE Ti ı .. ~ferin cesur kü- r.ncl"' tlola<:arak temizleme <>ki')-' zası sahibi pirinç almak üzere 
• ç e k avcı! fr-ıivin yr~işemedi<'?j ycıierdekil gelen mfü::terilere (yok) cevabı 

Eskiden bütün Türkiye tü
tihı piyasalarında en iyi ve en 
pahalı tütünleri Amerikan fir
maları mübayaa ederlerdi. ve 
bu yüzden piyasa aç!lırkeu ilk 
sözü daima Amerikalılar aöy -
lcrler, onLvın ka·rşısında da di
ğer yerli ve ecnebi firnıa1Jr a.glZ 

Eğ-er ka.nnJ.a çok gu top\!: • 
nırsı?.ı bu perdeyt yuk:t.nya dog -
ru iterler. Kafrlırırlar •0t.~ o za
mıın yüre~ çarpıntısı. kalh hı,_ 
zuklıığu, nefes fürrh~ı. ttka.n:k. 
Iık, tayfa, bunalma lta.tt..3 h:ı.zı 
sınirlilenle bo..ygınlık bıle yapar:'. 
U.-aş ı:ıfrru;ı, baş dônm~.1 d ... ;?id
detlffll.le. Goz kamrınıulı.n mı 
ise k;ınşır f tansıyon) da yfrk .. ~ 
h:'. Böyl..ı bu hal zıılıut 001.:rse 
hemen Y''nrn bartl ı.k su)~a bir 
k:wve k~~~t kru.lıır (kru-bou U 
elenilen (bikatıbonat dö sud> kı
nşhrınalı, ı~.meh v: ~hut brr 
b:mi:.ı.k K•aTahısar m den mıyu 
d·:ı. l<'mek vi gdır. 

LolcW'an Hekim 

Ha.rbı·n o'' g'"' retıı•gu .! d2 '·~ı ... .,r'ıl ~bzcde bir kaç gün evvel zi- t=~~~~~~,~~ln~:b;, :~r~\~~ki;:~r~~~n~~r~~~ .,, ;:_ıı l rant nı ücade e tc.-şkilatı ve mwı- her hattın ROn !sı:asvonı~da M~ I k d memurları dükkanda yap-
t .;,if uvCl ar ı:;ür.._k ;,wma çıkmış- tcmadi~·cn 1:A:'mizlen-.-ek uzerlerı- a ar . . 
IP.r:clır. Avcılt\r Gebze açıldann- n~ kum d:}keceklerdir. Arabalar Wdarı ara7tırn_ı~lar netıcesın-
da kara sar-lıtnmıs, bu esnada d.ı.ki ıı:lkil kab!olann kar suvım de (10~~ k~lo pırı~~ b~lm1;ışlar

diyor1ar. Halbmd sı.{· si pı e. ·ti-' 2o azılı domuzla k3.l"Şllaşnıış- dan kontak vs.oarak hozulm .. 1an j dır. Dükkan sahıbı pırinı ol
ji kurtarmak için de kan d:.;küt- larclır. Do.nuzlar ilk anda Mu - ve bozulanı·~··ın sür'atle tamiri I du~u halde arzdan imtina suciy
dı.ığu çok dera , aludir. Z.:lfcri darlı köylinden 13 ya'rlarınea i~in m~un.kiin olan tedbirler alı- le hakkında tutu lan bir zabıtla 

' -YenıSab~h 
acmak cc::.;:ırctini göstcreın,...,.ler ı ~ "V',,.....,.., .,,,.v-~-v. 
di~ '.fütüncillük aleminde en j 4.EON&:: BEDELi 
iyi, en kokulu Türk tütiıminiin 

1 
Tur1<ıye Ecttebl 

(Başt.arafı 1 incide) 
Harp, milletlel-in kua.rct ve . 

mahiyetini ölçen b:r miz.aüdır. 
Harbi, yalnız çokluk ve bollul< 

değil, kuvvetini yerinde ve hak
kiyle istihdam eden kazanır. 
Buhranlı vıa-ziyetlerde bir mille
tin maneviyatı, ya.sam.ak azmi 
hikimdir. Hürriyet ve istiklali 
uğrunda. çarpışan milletlerin 
itin.inden ve guebinden 1. 'Jrk -
malıd :-. Sa.mimi dostbr harp 
meydaıundA tanınıtiar; 11.iyi 
dost kötü günde belli olur,,; bu 
harpte de ters cepl1e te.,.,qkfi e
denlere şahidiz. 

.Memleket dav&ı.rını deruhde 
edenler, ancak muvaflak. olma~ 
vartiyle mevkilerinde tutunabı
lirler. Olaylan, tasfiyelerin ta
kip etmesi bun~ is~at .cdi:ı:~r .. 

Sila.h, siyasetm aleti değildır, 

Qjun satmıyanlar 
Bir kısım oduncuların ellerin

deki odunları satmak istemedik/ 
Jeri ha.ll:kınd& viliyete. şikayet • 
ter yapıhnı~tır. Vilayet bu glbi· 
ler hakkında giddetli tedbirler 
alacaktır. 

Beşiktaş.ta heyelan mı? 
Şehrimize son gtinlerde fazla 

kar ve yağmur yağmam sebebi· 
it. dün sabah ~ilrtaşta lttıçük 
bir heyelan olmuftur. Yeniına -
halle Bostan üstü mevkimde bir 
arazi paT($ası ~tlayarak ka~ - J 
ınıştır. Burada bulunan ve dort 
muhtelif istika.metteki sokak 
ve evlere cerey&n veren 777 nu
maralı demir direğin alt betonu 
sökillüp kaymışbr. Çatlayan 
topraklar mütemadiyen bostana 
doğru kaymakta old$ndan di .. 
rt.ğin yıkılması lhtimaıt mevcut 
tur. Bu takdirde bir ~k kaza
laıra yol açılacağından bu husus 
ta Elektrik idaresinin ve Bele
cliyenin bir &n evvel tedbir al
ıııası zaruri görWmektedir. 

Tevkif edilen pideci 
Aksara.y Millet caddesi 13 nu 

ınara.da fırıncılık yapan Mehmet 
Tuğeu 30" gramlık pideleri 10 
kuruşa sattığından dün 2 inci 
n~Iıve ceza mahkemesi tarafın
dan' tevkif edilmiştir. 

ancak Amerika sigara fobri -
kalanna ma.llsus olabileceğine! se:NELlı< 140V Krt. 2100 Kr,. 
d.ılr bir J,:aroat vardı! 6 AYLIK • 750 •• liSO,, • 

Halbuki zaman piyasnda Ar• a AVLIK 400 " aoo •• 
merikalılann JuirşL<mıda biri' 1 AYLIK 150 .. aoo 

ka~ıaınıynn uilah i.Je. politil:a- Abdi oğlu• Sıtkırun üzerine sal -ı nacaktır. aci.liycye verilmiştir. 
ya m:iklıs bir i:Jtil:amet çizet·. dırm.ışl&rüır. K~ük avcı deı1lal ___ -----------------------------

Gerı:;i, harp tekniktir. F kf:..t,' tiıfeğine sarılarak attığı ı.ki 1 --, 

i~:fa~l":~~~;~ ~~~Ce~~;E~§11·'1 K9 raabdiler köuünden dönerken 
çok rakipler yaratmış ve İnhi- T A K V j M 
sar id-s.resinin a.ııa sıra bilerek 1 1 
yaptığı ımüWUıaleler bu imtiyaz-ı Kasım 10 GÜN Ui AY I 
lı vaziyeti bir hayli saırsrmştı.r. 

16 Mcsell son yıllaı· zalfında ls-ı l360 l. 135 1 
veç rejisi en iyi tütihılerinuxin 

millet gençliğin dayam ·Jljlyoı:ı. - .,. Q J 
luk ordul~ı yantmı:ı.k ı.,,te;ym - hu·, fakat bu sırada <:csur 
ler, bu kuvve>t..e g iveniyorlar. 1 ıtr ~Uk a.vcı belindeki blçağtın · • 

Yetişkin bir ge.ıctiğ'n askeıit ~ı.:ker:Jt do~ra _saldırmış~ Zavallı genç tahsildar ahret dünya
lıaynta intibak ett:rilmesi çok· e .. vela 110 kılo agırlıgında bu- ı 

titiz bir alıcısı olarak .mevki ı31-1 ZİlHiL'CE Son tı'a· "U" il CI Kan. 
mış, İngilizler hesalnn.a miiba- ~ 11 H 

yaa yapan firmalar da en iyi 28 1942 3 
cins tütünlerimizin lıaraı:etli bl-jL----
rer müşterisi olmuşlardır. Bu I C UM A 
itib1rla şu veya bu sebep dola-

bir zaman ven-ez; Rncak, 5evk1 Uman azılı bir domuwn. kaımru. SJlllD Sakinlerini Selam~adJ, SODra 
ve idarede kıfayet, llZlın b~r de- dooıp gö~lerini oyarak öldürmüş 1 d • • 
name ve eleme meselesidir. tur. Sonra ditrer dört domuzun cevap alınca a kan ter ıçınde kaldı 

iizerine saldıı mış ve c.iördür.u Geniş smırl::ırııı ·oruıımaları, · i 
büyilk gaileler açar: "Büyiık tle b1çaJiyle yere sermışt r. 
başın denH de biiyUktfü.,, Marmarada bo:;; blr 

Bu b.aı p, 'bir olüm kalını har- sandal bulundu 
bidir. Topyektın harbm he< cfi 
muh·>riplcrin biıtün varbkları • Drm Mudanyadn.11 şehrimize, 
dır. GerçcUen. btitiin meı:cudl- gelen Trak Vapuru Armudln a· 
yctlerini bu yo!da fedaya az.itil <;•klannda boş bir kayığa rast
olanlar var: ' 1Ak akçe kara lamıştlr. Kayık dnlgaların tesi-' 

tıne kanılarak sürüklenirken! gUı: içindir,,. ,.. k x.. d w. 

Her cephe, kunuuıdnda bir- Trak vapuru ayı5ı ye cgı!lc a
lik ta.lep ederdi: takat, ceı>lıesi l.trak şehrimi~e gctirmi§tir. 
ve cen.hesinin derinliğı bfünemi ACABA BULUNDU MU? I 
yen bu harnte bu v.ahdeti. ve Kumkapı iskelesinde balıtçı, 
9hengi temin etmek na.<:ııl mi.im- Bcdrosuu kll)'ıkhanesi önlnde 
kimdilr; göreceğiz. Sil!bı kulla- bağlı bulunan Onnik'o ait hir 
nanfann rubll.nda yurd ve ödev' babkçı kayığı kaybolmuştur. f 
sevgisi yaşatılmadıkça, kisbi bir <i®lerden beri araştırma yapıl·ı 
disıplin hlikümsüz kalmıya mah 1 dığı halde kayığını bulamayan 
kiımdur: "oguw ı ocaktan, ayran Onnik keyfiy~ti Mıntaka liman· 
bucaktan gerektir.,, rt.isliğine bildirmiştir. Liman 

Fazilet. itaat ve hürmet celb- idaresi bu hususta tatbikata. baş 
eder. İstihkaklı mazhariyet, mu laırııftlr. 
vı~fakıyetli sevk ve idarenin te
melidir: "mahiyeti isllıt eden, 
Asarı ameldir'': 

Harpte, ce?.a da zaran ta.ı -
nıin edemez. Hazer deneme. 
}eriyle kıymetleri bir raddeye 
kadar ölçmek mümkündür. 
Harp hayatı yaşayanlar, şahsi
yetleri tayinde a1danmazlar. 

Felakete sUrükleyen harpler
den sonra bir seri müsebbibin 
ağır mahklımiyetlerine şahid ol
duk ve oluyoruz. Fakat, bu, an
cak ahlaf i~in yalnız bir derstir 
ve işte o kadar!. 

_____ _..,. ___ _ 
Gemi tnşaat malzemesi 

getiyor 

Kuraabd lcr · kö.vtmden tahsl
~&ttan dömcyordu. Saat g~ yan .. 
sından ı:unra ikiyi geçmekte idi. 
!ı.dııpııuıra girebilınelt için de 
m:.ılıakknk Karı:ınbdiler rnuarlı

~ıdan geçmek qruretl •ardı. 
G<'ııçU. ccsurdn. fakat her şeye 

ram en on on hcs dakika !~adar 
1'0~&k otan bu me7.arhk yolcu
luğu onıı ürkütüyordu. Bu k0rku 
Lelki do (.17.erınd<: f:ızla para bu
lunmasından ve soyulırıak:tandt. 
A.nma doğru söylemek lfi7.ım gP.· 
lırse bı; korkunun aslı 6'l1Yt'i ka. 
bili ir;l nan m'~tık rluygulanydt. 

Mczzırlıkt:an geçerken karşıS1n:ı 

tıkaC'ak her hangi bir serserinin. 
baklond.ın r,e1ınek onun için bh· 
hiçti. Fakat ya karşısına bir hort 
lak veya b!r ölü çıkarsa ... 

Mııt.eryalistçe dU~1erl her 
ne kadar buna imkftn olmadığın
da ktınır kılıyorsa da hisleri, kal
C.i cYa çıkarsa?• dtYe haykırıyor· 
1ardı 

lcr duymuştu. Hayvan belki de bu 
selam vr:rilmcdibi ic;In ruhlar ta
rafından alakonuyordu. Yüksek 
sesle (Essel~ınün aleyküm ya eh-: 
lı kub(ı.r) d!ye bağırdı. Fakat asıl 
felaket bundan sonra başladı, 

Ahırct diluyasının derinliklet"in-
den lxı~uk bir S<'s bu seIAma ce
vap vermiş \e (Ve aleykümüsse-
~.lm yh ehli diin;'!ıl) diye bağır• 
~~ı. Nuri derhnl vazlyete inti· 
kal elti \"C ruhları dağıtmak için 
S<:.rei thla~ı okumaya başladı. 
Fakat bir tUrlü devam edemiyor· 
du. 

cLcın yel t velem yı1JeU de
miı ve kalmıştı. Miltemadlyen 
(Lem yelit VP.lcm yiıleb diyor 
fak::ıt arı.:ı~ını getiremiyordu. Bir 
)nndan da hayvanın satına ve 
30lna kırbacı yapıştırıyor ve tek
mdi:rordu, 

yısiyle bu yıl nu..11 ve çekingen j Gun•ı öO•• ikindi 
davranan Amerikan firnıalan- 1 2,19 7.l8 9.46 hlınr 
nm takındıkla.n bu vaziyetin 

1
11.2.1 12.23 14.51 Vuatı 

piyasa ve fiyatlar üzerinde hiç AkP"' vatec lrRUk 
bir tesir ya.pmıyaoığı pek haklı 12 34 Eza,,, 
olarak ümid edilebilir. 1 12.00 1.37 • * 1 11.os 18.41 5.38 ~•••tı 

Diğer ta.raftan biı yıl nefis '- O 1 K K A T -
Türk tütünlerini satın almak 
için hazırlıklarım yapan ve pi
yasaya iştirik eden firma ve 
müesseselerin sayL\il "Cwnhwi
yet. rafikimizin dediği gibi (60) 
değil, tanıa.nı (76) dır. 

Qaetemize g6nderllen yazılar 

11eşredllırln edilmeaıin iade olun· 
mar ve ziyaından maı'uliyet ka
bul edilmet:. 

.._....__..:.4 ... ---~---
'fütün niyasasmın en kuvvet- e====!!"!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!1!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!! 

li alıcılarından. ve milli firmala- Eıatış yapılmamasına itme. ede
nmız arasında baştı gelenleı - cektir ~ Tüccara ve alıcı tnües
den Mithat Nemli ticarethaııe- seseler için geniş bir iş sahası 
siyle ecnebi firmalu arasında mevcuttur. F'aıkat bu işde en u
kıy.metli ve mllstesna bir mevkii fak bir bozgunculuğa rastlanır
ıbulunan Felemenk - Türk Tü· sa. hadise derhal tesb:t edilecek 
tün Anonim Rirketi piyasa .açı
lır açılmaz mübayaata iştirik 

N:hayet mezarlıktan çıkın"'tı. etmişlerdir. 
Çıkmışb amma hl!Yvamn 07.erine Haber aldığımıza göre Mit-

ı e şımdilik gizli tutulan fıyut 
baremine göre piyasada mevcut 
tütünler derhal satın alınacak
tır. 

yığılıp kalmıştı. Yarım saat son· hat Nemli müessesesinin saıhi-
tste bu ahval üzere yoluna de- ra önündeki kara meydanı kütür bi Bay Mithat Nemli piyasa 

vam ediyordu. Nihayet koca ser- ede ede süren Bacı Tosunun Mus ve ilk satışlarla yakınd"'n alaka- * fmnir, 15 (8ı.L) -Tlitün pi-

viler g5zQktil. Her saniye artan tala, N~ıiyf yerden kaldırdı ve he dar olmık üzere J::· bizzat 
heyecanı meznTlığa girince ta- nüz bana se?Am vermişti diye söy İmıi.re hareket etmi.,~ . 
hammül edllmez bir hal aldı. Al- lene söylene evtne götü.rda... Vakıa piyasanın açdışııun 
tındaki ihtiyar beygir de sanki Mesele anla:ıılm.ıştı: daha ilk günlerinde bulunmak· 
•nadıoa ;vavaslamakta idi ve fite Kaçan mandasını mezarlıkta la; beraber bu yıl şu veya bu 
ıimdi de durmuştu. Nuri bayva. arayan Hacı Tosunurt Mustafa, Nu manevralarla tütün fh•atl&rı -
na şiddc~ bir kaç kamçı vurda., linin öliilm•o verdiği seJAıru ken- nın düşmesine meydan Verilzni • 
Filkat beygir hiç o~ deiikli. disinE" ı:ıannııı Vf: Nuriye eve aley yeceği ve ·bu hususta Ticaret 
Korkunun verdiii end.ile ile 010.. 1.tımüsselam, yahu nereye böyle?> Vekaletinin yerinde bir hassa-
lere sellim vermek icabettiiiru dü- diye cc,·ap "frmlşti. Bü.Yilk kor- siyetle piyasayı sıkı sureti~ 
JOntli\. Esasen mezarlıktan geçer- Jrusu sebebi ile ~ri de bunu «Ve mürakaıbeye karır veııniş bu- t Hülasa: Bu, yalnızca bir harp 

değil, mütefekkir cihan için bir 
intibah levhasıdır! • 

kc..n ölülere muhakkak selfun ver aleykümüsseHlm yA :eh1i 4ilnya~ lunduğu görülmektedir. Vt"kiı-ı 
mek lfı:am gc1difinl bir çok kere- anlanuştı... let kontrollerine devam edecek tt----------------------------: .. ~. ve arzulanan EıevivNlı:>n 11c .. cr.., ... 

Son defa imzalanan Türk -
Alman ticaret anlqması hüküm 1 

lenne göre Almanyadan ithal 
edilecek sanayi maddeleri ile 
makine aksamı İktisad V ekile-I 
ti tarafından tesbit edilmi!Jtir.' 
Biğer taraftan Almanyadan it
hal edilecek sanayi maddeleri 
meynında 41 milyon liralık gemi 1 
in~iye malzemesi bulunma.Jırta- 1 
dır. 

yasası gece yarunndaıı .tı'baren 
açılmışbr. Piyasa çok furaret
lidir. En yüksek fiyatlar şiın
dilik tas kuruştur .. 76 firma 
ve müesse-~nin mübayaa me
murları şimdi başlıca istihsal 
mıntaka.arında buh1nınaJrtadır. 
tbracatçıiar birliği~n bir müd 
detten beri devam eden umumi 
heyet toplan tıtı.rı aoıı::ı ct'lniş
tlr. İuare heyetleri raPorl..ın 
tasvip edilmiş, blruıcolar ve ye
ni biitçeter ktı.bıı· olı.:nmu~ ve 
yeni idare heyetleri seçir:ılcri .. ......... ~.,... ... _ 
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=J Tarihten bir y_aprak I= 
Kahramanlar kahramanı bir vezir 

• 

HA iZ PAŞA-
. ....1--------------

Ve ziri n hayati tehlikede idi, Bayram Paşa bunu 
bir kağıtla kendisine birdird.i, ~atız Paşa t~z~e· 
reyG getirene şunları söyledı : Paşa kardeşımıze 
bizden selam söyle, Hodanın takdirine teslimiyeti· 
miz var. Evlat ve ayalle helallaşıp çıktık. Alm
.mızm yazısı ne ise o olur.,, 

1 1 -----~ ,_Y_a_nı_n ... ·_T_ar_ı_h_ ... _ .. _ _._ aıuv .... 

Amuri 'a Bah 
az n diye 

• 
YB 
• u 

Pasifikf u Japonlar 
Sinoapur'a 2 o kilo
msıre ffi883f8d9nı ı"A ms~dahili 

(Baştarafı 1 noi sahifede) 1 h 
Çin kıt'alnnnın ileri kıt'a- taynayış ar a -

ıan ı:sınnanynya geJ.nuştu. As- kın aki haberler 
:keri sözcüye g<>re, Birmanyar l 
kuvvetleri yakında japonlara ya andır" 
kılrşı bir taarruza. geçecekler - --00-

dir. " Bu~Jar Amerikan harp 
.BORNEODA l · k 

Borneo batısında, İngiliz gayret ermi azaltma 
Bomeosunun merkezinde sük.0- ıçin yapılıyor,, 
net hüküm sürüyor. Bea.nfor - Vaşington, 15 (a.a.) .._ Blrle-

Meksikadaki Hür 
oinen komites~ 

Londradan müza· 
heret göl"miyecek 

Londra, 15 (n.e..) - Halen 
Mcksikada bulunan Rwnaııyn 
kralı Kıarolün, müttefiklerle iş
birliği yn pmak üzere, Birleşik 
Amerlkada bir Hür Rumen ko 
miteslııin ~<tkanı olmagı ıka.bul 
ettiğine dair son zamanlarda ba
zı beyanat neşredilmiştir. 

Londra salihiyetli mahfilleri, 
başında. krnl Karol bulunan bir 
hareketin, fıızla miktarda. Ru
men tarafııidaiı milzaheret g~ 
receği umul:ımıyaroğı mUtai&
asuıdadular. 

O uuılı vezirleri arasında ı 
JJ "rdtlncü Muradın sad

ı-azamı Hnfız Ahmet Paşa va
ı:.ıf eyc bağlılık, padışalnna sev· 
gı ve saygr, medeni cesari!~ 
bakımından yUksek bir mcvkı 
t-ı.1..nr. 

a.eıam söyle. Başı.mua gelecek 
ku..ayı biz rüyamıula gn dült. 
Hlıdaruıı takdirine tcs. u.ıyctı
miz var. Evıad \ e aya ile lıc.ıal
la.şıp çıktıl;:. Alnımızın ylLZ's! ne 
ise o olur... cevabını verdi. 1 

tun işgalinden sor .... ~a S. clakan şik Devletler Bahriye Nazın 
ıle bu ~c..llr arasında ı .. lyo irti· Albay Knox, ailu gazetcdlı r 
b.ıtt kt:.,ılm"ştir. to_,lantısınd b 0 r ·al ct.l\·n.p ve- ---
C.uL1.ö.»~ li.OAL.1ı.RlI\.'D j OCl'CK d .... nuştır ki: usyada 

Bu kahramanca cevabı v~en · 
Hafız Paşa o gjn son nclesıne 1 

kadnr mertliğine ve kahraman
lığına zerre kadar halel gctir
nıbdi; kahramanlar kalıramanı 
gibi hareket etti ve en yüksek 
kahramanlara nümune olacak 
bir fedakarlıkla kendini feda et
ti. 

Hafız Paşanın ilk vczaı etın
Husrcv Paşıı.nın yerine sndarete 
geımU;ti. Mnamnfih bu cesur ve 
1c.dakur vezir bu tarihten yedi! 
y.1 evvel, (l033) de de sadraznın I 
olınuş, Ba.ğdadı İranlılardan g~ 
ri almaya. muvaffak olnmadıgı 1 
için iki. sene sonrn az.ıc:cıi!miş, 
yerine I .alil Paşn vczırı fi.zam * • 
olmuştu. . Yoluna dovam ed"n Hafız 

Hafız Paşanın ilk \•uşaretın- Paşa saray kapısından 
de Dördiinciı Murad henüz ço- içeriye girince orada toplanmışı 
Cllktu. Devletin idaresi padişa- olan zorbalar iki tarafa aynl
Jı.n nnası harisicilh ve cntrıkacı c!ııar. 1ç1erine girecek yol açtı-
1\:ösem su'tanla bu saltanat bu-ı lar. Hafız Paşa mnksadlannı 
dalası mcrfur kadının cahıl ve anladığı halde anlamama7..lı~:ı 
gurgilsüz .lletleri olan Recep geldi, bir vezira lfıyık temkin 
Paşalnrır' kızla~ağasnun harem ile iki tarafa selfım verdi. Uıkin 
bı..zirgan. rının elimle idi. . fu::iler sclfımına taş yağmuru ile 
Bağda Acemler zaptetmış. mukabele ettiler: 1 

Erzurum valisi Abaza Mclım_:tl - Vurun, kesin, gebertin! .. 
Pa.~a Bal· uiye açıktan nçıga Naralnn ayukn ÇJktı. Hafız 
isyan eylemişti. Biitün ~adolu PaşA attan yıkıldı, taşlar hem 
zorba ocaı. araıannın mutegal· başını yaralamış. hem mccuze
libe paşalann çizmeleri altında sini dü~üştü. Paşanın uRa.k
Lum inim inliyordu. Ne mal. ne ]arı etrafını ntdılar. göğüslcrile 
can ne rle ırz emniyeti vrl'rdı. efendilerini koruyarak içcrivo 
Padişah kinci O~~ı ~ldürüp doğru yürüdiller. Birinin sehit, 
l:ırık bir oyuncak gıbı bır kena· hepsinin yaralı olmalarına rağ
ra fıı!at:.n yeniçeı1A \'e ~p:ıh zor men pa.qnyı evvelfı. icı ltapmın 
ba:an ıwca imparatorlugu kasıp dısmdaki lıastalar oda'?llla, son-· 
ka\•uruyorlardı. .. ra 0a iGerive kaçır.'(.iı1 ar. 

(J 041 t de Hafi"' Pnşaya. D.?r· Bu sadık bendeler Tiirk 
diincli Murad ikinci defa muh- uF-..,khrı idi. Ecnebi itha-
rünü verip kcııd ·ni ımıtlak ve- 18.t.ından dev~irme ınahsullind~ 
kı .• taylıı ettiği wmun o~ı:ıanh 1 değillerdi. 

Celebes aclal.ı<..nc.n "lını .. ı hn-1 A.hnı11y:ı a. <khil k, ~nayı~ .. 
va rueyd.ınh.ı ı .ı ll:' nlar ta"'a'"ın- ~ !ar lıa.kkmdala hıl..d.~ ıc yar 
dan l.'}Kal ı:d.1ın qtu. ~a;o..-ı teb- landır. l:fütun bu h.Auyc.icr, A
lığı, bu Iıarckat c:.n3.:mı.da bil- Jil-l'ıkun J urp gayn>t1t rJ.U.i aznlt 
y.uk •mıkyo:ı.ı:.1a ganuıH?t l!.lındıgı- n.ak mnl. adi)' le bik dle ~~vıl-
nı bi.a..ııyor. makt...dır. Almany dar dahilde 

I il..*Pi!\'1 .. J>:ınDE mutlıiş bir \•aziyetin ht ku.11.mir 
Luzon ~ ~mda .Anıcriltan <lügıl hakkına d hikiı,>clerin 

kuvvetleri inat! ı mukaı·l·mct c- hemen hcpsı, Alın'ln kontrolü 
diyorlar. &ta.aıı kalesine jnpon nıtmda bulun.ın nrn "idt!!l gt.'l • 
tay:;. tı..rcleri şıddetlı hucunıl<'..rda m1.1.ttcdır. Yalnız bu keyfiyet, 
bulunmuşt.Jrdır. Lunlan §Üplıe ile k mtama.k 

it ı.. .. m.n::..1'! içın kafidir .Eğer Alın.. ıı:ının bı-
ntNnr J...ANINDA le bıle bu suıetle hn.re et cttikleı 

General Wm·el· Felemw ıi göz önUnde tutuıurca, bunun 
Hindıstanınn gelmL'?tir. General hedefi pek tabü olal'ak Hirlc • 
S!nı;;.ı,puru te:!'ıdıt e<lıci hn.reket- şik Devletlerin harp ğayreti~ 
foı· karşısında bulunmusturJ.on r:ndc gösterdiği çabuk olmak 
drnya göre, j:ı.ponlaı, Sıngnpuru. hi .. sini azaltrunktır. 
200 Jolomctre mc.;mfcde Tam -
pm şehrine \•ı:ı.nnışlnrdır. liıgi
liz kıtalan ricnt ediyorlar. 

Japon tayva.relcrl şid ü git
tikçe artım hiıcumlarlrı haya. -
dan Singapuru tazyik ctmekte
dırler. 

Felemenk Iiindist3ru. jntlan 
Saravat• devleti hududunda ye
ni bir muharebeye tut~"l'lluşlar
dır. 

ÇlNDE 

!Japonlann Şangçe rnubare -
belerindeki kayıp!tu"l 43 bin 
yaralı ve ölüa~r. Muharebe n: y 
dnundı -takriben 23 b·n jn.pon 
11.Skeri ölü olarnk buhımnuş
tur. 

imparatorluğu i~.tc bu fecı ve Dmarıda asiler feryatlannı 
ka:ılı ırnrg ... U.:ıklar içinde bora- avulrn. r1lmnvorlıı.r, paralıımak :Jı:ııpon donıuıma&, a:u~ bir 
lay1p duruyordu. için Hafız Pacıavı istiyorlardı baskın ile Mwııl:mın şimal bu-

* Döı.·düncil Murad lıabrnman tısında küçu : Grnnde ctd ı.ıJı.:ı 
usrev Pa.']llnın aı.liyle ye-

1 
sadı-:ı?.amımn u7.attıfu m·uırU asker çıkarmıştır. Bu at.!a -a

rme Haıız l"'~anın s:ı.d- aldı. Lakin lrendi~ini ferlava ra- nJfuıın lılr kalesi nı..ıN~·etin lc
T.ız..ırn oluşu Pndış&hın anası zı olamnyordu. Pacli~ah h1~ta öz dlr. l(a.leJc mevcut Wplar •c 
Kusem 8wtanı çı dırtmışb. Hus- anası. en yakınlarının saraVl!l cephane japonların eline geç
r-..v hı.şJ. kuıdi adamıydı .. Dor- dısında kaynavan fesadın mü- ml§t.ir. 
dwıoü Muradın onu azledip ye- retfr·leri oldP~U P-ö•iivm--j fİk Amerikı..<Uı ::ıır' r ja.pon-
rıne keı di bendcsi Hafız paşayı du. Asiler kendisini de av!'.1k di- Y ya çıkan' .• ıştır. Bunlar 1 
G.ıdarete getırınesi Hünkarın ~ varıma j..+ivorlar-lı. Dö,.dii cU ı kamplara JCrleştirilınt'~tir. 
tı.r biiyüytlp idare dir.ginlerını Murnrl n.ö-Jıy:ı.rak Hafız Paşayı Bir kbliğe ğôro, j& u c}enhml 
ele alın k istediğine bir işaret- kucakladı. tıla.n 4 Ho'ıııKia gemı i ile iki 
ti. Bu ise lıarıs kadının hiç. ışinc * denizaltı b.:tırnuşlard .... 
gelmczJi. Binncııalcyh ca~ııl va- A yak dival' 'in metanet Ayrıca 3 ticaret g ild mu~ 
sıtası l<.eccp Pa.;.a vasıtas.ile ha~ \'C cesaretini topladı. A- sad"'re edilmiştir. Donanm, ya 
ı·ckete geçti, ne vapıp yaparak silere: mensup japon tayyare1eri Ynni 
Yl;ni bit askeri i"yruı hazırlat1!, - Muradınız nedir,-görelim? Gine adasına. ta:ırruzda bulun -

RC{:Cll ayında hir gün asi, sı- diye sordu. · muşJ1rdır. Askeri hoo~nerın J 
pa.lıi ~orbaları Sultnnalımet mey Zorbalar bn.Rta Hafız Paşa, tahrip olun'luğu hab<>r veril . 
danında toplandılnr: başlarını istedikleri zatların mcktcdi;. 

_ Husrev pa._qu gihi şöhreti 1 isimlerini savdılar ve bu bAqlar Amcrılratian gelen hn'lıeT'le..·e 
dil :mana velveie saldırmış bir kendilerine \"Cr.ilmczse işin fen~ göre, Amcrilrnn denizaltıları l7 
\•ez.iri azıettirmcl;c st.>OOp olanları ohc <'..'"llll vani i .. ah•nd'l k<>"<i;qini bin tonluk bir janon "nebfni 
Padisal ın ve dc,rlctin diişnıan- 1~ nla.c;ağı edeceklerini saklama b:ıtırmışlardır. ·Puıam~ {'1J<la
lJ.ndır. Müfsid \'C lıainler~ır. dılnr. . . l:ın~d!1 950~ tonluk blı.· pe .. rol 
Bunları paralamak tazım! dıyeı Hafız Pıum mlıza.k._.rC'mn da1'...a gemısı torpıllenerck batmış -
foyan b \yrağını b·r defa dalın zi) n~e uzama.sına meydan ver· ıtır. 
nçtılat'. ı mcdı: . . . . Japon.mum mRk:.ıtdt 

Pe.ral..ınacalc bu "hain,, !erin - Pqdu;a.h•M. H!lfız r.ıhı ı::n :&>.N.B. Ajatı9l.?lln bi ırclığinc 
.· 1 manın müftüsü Yahya kulun sana fedıı olsun. Benım göre Japony:• b!1fı.YPklli 0neral 

ıçuır c z ı. • • t ti , .. t t ı · 1 Tojn 21 Sr.nklz,uncl Dj~ t rr.ec Efendi, Sadra.zara Hafız Paşa, ıcın ere. , u ~ TXıc, ;:n·;,ız n(':tm ı· - . to l t d . 
Pudişa.lıın müsalıibi iken ycL.i"e· Fudur ln bc.,ı. ı::C'n oldu~'1H\ b1- rsının P an ~,n an ıst• acle e-
ri ng;ası olan Hasan kalfa, Dör~ 1 r~ d_a nı hn.1;lcrln clmd<-: se- derek japonvanın büyilk Asv 
a·· .. Muı:adın müsahiplerin- nın U"Tllt'~ ~·1ıf ofavmı .. Rır rıe harbi neticesinde ge"''Ş 'bi.- ls-
d:c~U3a Çelebi de vardı. nlişunın ttql{tıdarn na Mini ve hı- ya hayat sahası vU0uı1 rti -

A 
• · hil ycnireri zorba~ (Sonu sayfo 4 aııtun 5 de) recek şartları ha.zıda.m .. k için 

sı sıpa ere 'l' = ~. bütün asked vz.sıtahuı kulhnn-
ları dn katlldı'J.r. İş büyüdü. A- - c:ığmı kuvvetle soylemiRtir. 
siler uç kere ~raya .ııucum c~i- T · tbı·k~tta Kaza c 
retini gösterdiler. Bırcr suret:.c ı 11 
defolunmuşken Sultaııahmct • 

(Baştn~ıfı 1 iııc·d )• 
sia ve Kerçde hava kuvveLleri 
Sovyetlcre şiddetli Hilcumlardu 
bulULmust:ur. l{aradenizdc ve 
A!".-ııkt:ı Uç Rus ticaret -remisi 
batın.lıruştır . 

'l'nganrog ccphcs!nde Ruslar 
toçuyl.:ı birlikte şiddetli taar
ruzlar yapnucılardJr. Diğer ke
simıerdc müdafaa. muharebeleri 
devam ediyor. 

D.K.n. Ajansı, Sovyct kuv -
vetler'.illin Oreli zaptettıl.Icri 
hakkındaki haberleri tekzip et
micıtir. 

Bcrline göre, merkez ceplıc
s!ndc milbim Sovyet kuvvctlcri 
Alman lıatlanna oir truırruzdd 
bnlunmufl, bu taarn.ız esnasm
daı bir Alman tümeni mütear
r:ız kuvvetleri yandAn vurmuş -
tur. 

iranın 

taksimi 
Furuği Han bu 

yolda vaki iddiala
rı yalanlıyor 

Tahran, 15 (a.a.) - Bag,•e .. 
kil Fi.irugi Ha.n, Tokyo ve Berlin 
radyoları ta.rafından :f.ra.n dili ile 
yapılan tahrik edici neşriyatı 
tııkbilı etmişti. Bilindiği gibi sö 
Eti geçen radyolar, Moskova g6 
rü~meleıinde Iranın taksim ediJ
mc.<;in in bahis mevzuu cdildiğinilj 
iddia etmişlerdir. 

Fürugi Han bu iddiaların mti 
ZJ.kere edilmekte -0lan ve lnının 
lJütilnlUğü hakkında teminat ve 
ren muahede hiiküml riııe a:ykt-j 
rı olduğunu söylemiştir. ----* Londra - İngiliz hava h."Uv 
\'etlerine mcrurup tayyareler dün 
gece düşman a..'"ılZisi üzerind 1 
uçmn.şla.rdır. 

&yfa ~ S 
!!!l 

Adli sicil 
teşkilatı 

(B;ı.stanfa ı blCI de) 
ta geçilerek yeni teşkfüU:ın bir 
fuı evvel faaliyete geçmesine ç.lltı 
~ıla.cakbr. Bu tc.c::ltilat sayroinda 
bütün mU.crimlerin mazia1 mun .. 
tazam tesbit edilmiş olacak v 
sn.bakalar, v:ı ttlt ko.:vbctmohat " 
Ein kolayca malıkemfJlere bil •I 
dirlleceL.-tlr. * Adliye Velrfileti, malıkem 1 
lerdekı katip kadrosunu arttıı; ı 
maya lmrnr vermiştir Buna du" 
ir hazııfanan kanun Uiyiha....:u Bi\ 
yUk MUJet Moclisıne gönderil 
mişt:ir. !Ur iş ola.rnk lrfı.tlp Jmcl
rGSl.l az bulunan mahkenıelCr'in 
fhtivaçlo.rı eilr:ı.tle kap tıtaeak .. , 
b~ l * Adliye VckiUeti, al'krıJlla< 
ra gönderoiği hır tamfnıd&. ha: 
talık dolayısıie iıumyc:tı h~~ 
ltı.yıcı cemlnrm mfazının tcht • 
:-inin ancak rnahküınıuı iıay. t1 
ıcın kat' bir t.ehlike mev~ıu balı 
sÖlan hntleı hRS~ tuKm lir.ını 
g;rl i~ ve ~inıdiyt' kııd t• hast• 
!ti. riobvısıle hmn~ tı bağhyı 
cı ccy, ları tehır iı(('!l v.-. tchn' 
mürld li h nfız bitm'-".tn~ malı 
k'üm.bra rut ranorf ultl ır :v 
rakın teli i.k edılnı~ uwre V.e. 
kıilE-to gönfierilm uu ~:>il ~ 
tir. 
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Sinema miid&vimL..'Yine 1\1 V il 1 1\1 l f, -
Sayın halkımızın avlardrulbı!ri be plcdiğl 

LAJRENCE OllVIER we JOAfi fDHTAlHE 
tarafından şaJı:ıne bir surette ibda ooilen 

EB.EKA 
(REBECCA l 

Şa\W'.sariıri. l 9 i.kincikimın pn:r.ar\Wti akpıu B &tı 

MEL E. K Sinemasıııda 

Sıncmarun en 
Ar tı •• Hülyalı 

ft 

CAMilL iORN 
Vf' 

GÜSTAV F. Ö'hJuH 

Gizli ·azife 
~:ılı uu t. kd ı Jı ır. 

BiR VAZIF.C:: 1ooı TEHLiKE 
MUHTEŞEM VE auvoıoç BiR 

AŞK Ayı-ıc11 

. iBRAHİM OZGQ R a 
ATEŞ BÖCE lERi 

K fJSE 1 

ıııcyd.anmı terkctmcdiler. ı~~n Vergisi Rehberi 
lstanbul tclfış ve heyocan ıçın- Yazan: Nihad Ali 'Oçüncll 
de idi. Biltün dültkwılnr ve ev Kazanç \•ergisi ek ve tndillmile 
kapıları kapanmış, kimse roka- b;.•hrnn, mOvnzcnc, hnva kuv,·ctıe-
ğa, çarşıya çıkamıyordu. rine yardım vergtıcri, maaş, ilr:rct 1 * ve yevıniyelere ait vergi tcvklfnt 
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Aspaaya kaşlarını çattı, IJıid
dctie: 

- Ne sö.flüy0t• Sukri .. Göz
lerimi kapayacağım ben! 
Şevket derhal ŞffirrünUn ber

zesini tashihe kallktı ve gülerek: 
arayda Dördüncü Murad cetvcJlcrinl havidir. En son hükfün
tereddl:t içmde idi. lcrc göre yazılma-: olan 413 sahifelik 

Başta anası Kösem Sultani~, bu eser bütiln kitapçılnTda 'bulunur. 
kız kaı def.ileri bulunmak şartı- ~'iy.ıtı 250 kuruştur. . 
le bütıiı ı sa.my Imdınlnrı aeke-
ı ın isteklerini yerine getirmeyi Ölüm 
taYaiye ediyorlardı. Entrikacı İstanbul Umumi Meclts azasından 
Rosem ... :mki btitiln analı!c .rn'!- c. H. P. Kasımpnsa Nahiye Rci~ 
habbeti taşıp .şahlnmnış gıbı O!f· Emekli Deniz Yarbayı Bny Hasan 
hınun 6 ıamctini dilşilnerek di- I'chmi Truıeı· ve.Cnt etmiştir. Cenazc
Cliniyo uş gibi dayrar.ıyo~-, ~ bu&ün saat ıı,80 da Kllsımpaşaa:.ı 
g<.-nç p!'. dişahı kendi planına gö- Zlnclrlikuyudaki evinden kaldınla
te htu·ekete eevkediyordıı. ruk BOyUk camld e cenaze namtızı 

Bu n lddet içinde zamanın kıhndıktan sonra Kulaksız rncznrlı
rıaınuslu vezirlerinden Bayram ğ.ındaki nile makbcrcslnf: dclnedi!'.)
Pa a zorbaların ma.ksad ve ni- cektlr. 
l'ctıerlni anlamış olduğtmdan 
l:.:ı,fız Paşaya gizlice tezkere yaz I' ' 
; .~i~~:~~~ ~:~~k:~e1~~~~= 11 OLGA .TCHECHOVA 
~ını. hattü bır tarafa savuşma· 1 

ın son yarattığı şaheser 

Angelika 
rrıı tnvsiye etti. Bu tezkereyi 
O.lafız r>~a Arslanhancnin önün 1 
ı/'· usulü vechllf divana g:elirnJ. almıştı. Okuduktan sonra 
l'n ~fçe tebessilm etti ve tezke--l 

Yı SUnana: 
- 1>1:1~ kardeşimize bizden '9 

tG'ONAJISIZ KAD~) I 

topiananlar da gnrs'l•ıttn bir ıi- ı 
J 0knrliğa kurb .. ıı okluğunu an
myara.k Alım1;;di tulmıya ~ah
şıyoıfar<lı. 

Karşıki kaldırımdan ilcrley n 
adnını Abidin beydı.. -.;ıwk"tm 
dayısı ~er Ahmed.in {}U:a.tın
da bir kalabalık go~erek başı
nı çevirmeseydi hiç bir ,şeyin 
farkında olınıyacak, hatta Ali
nıetle yüz yüze gelse bu kas
ketli, çizmeli adamı tarumıya
caktı. 

Yaklaştı. Rırurane biı' &>.sle 
bakkal çırağı Yaniye: 

- Dur, dedi. Bu delikanlıdruı 
no istiyorsun? • 
. - Efendim, paşam. Bu ııdaın 
geldi bizim dükkana bir mll!yö 
ile. Bizden aldılar Avrupa sa
rap ve bira.. Parn ;vermediler ... 
Türkçe bilmiyor yaptılar. ~,._ 
ra mc.!.ıyö araba. !le gıttı, snı·ap
ları ırötürdü. Bu adam beni Lon 
dr:ı. oteJ getirdi. Aıımna bumda 
oturmıyot o mösY,ö.. Şimdi no 
zaman Em gördü, knçmnk iste
di ve ağzından Türkçe kaçırdı. 

Abidin bey çırağm elindeki 1 
f ~turayı aldı. Meseleyi keşfeder 1 
rrıöi olmuştu. Parasını tediye 1 
etti .,. ~monun bır türlü bırak- 1 mudıh Alımedin yakasını eline 
e~iıcrck: 

- Gel bakayım Ahmet.! de
di .. Ahmet. tirtir titriyor, saç -
m.ı sapan eyler söylüyor; cfon 
disinin elinden kaçmak istiy<.r-
du. ' 

- Vallahi haberim yoh .. Bil
miyoın paşam •. Benim gabalıc
tim yoh ki...., , 

Derkm- Abidin bey c .. uıı kıt· 
lağına y~pıştı. Ve oradn bir 
k~hveye sürükledi. 

* İkl çapkın, Ahınıcdi unut-
muşlal'dı. Hele ,ha .. ,. lık t-'l,.ıam 
olup, \•akit de gelince llcyccnn
ları ~n derP".,eyi buldu ve nihn.
yct Aspa.syayn da işi açtıla.r: 

'.1elec.clc misafirler iki Macar 
kızıdır; pek ld.bar bir aileden 
bniş. Ştikrti tanıyormuş onlar 
n ... ~cak kızlar _da Şilkrilyu 
eski bır paşa:nın oğiu .di} e t.'lllı· 

\ 

mışla.r ve paşayı ziyarete gele. 
ceklermiş. Burada p:u ayı bula
caklnrmı ümit ediyorlarmış . 

Aspa.syaya uyudurulan yalan 
bu iJi. A.spasya bu mMalı şUp
he ile karşıladı:. Fakat onun za
ten Şevketle alışverişi gıı)i ··~ 
mahdut olduğu için mass.l ne O· 

l~a cbun, sofra \'e içkiler bir 
hakikatti. Dikişçi kız bu sofra
nın ca=ibc.,i:ıe ve şu serseri 
macernya kapılmıştı. l 

- IUıle, dedi. pasaı nerede? 
.;:r:ı kul r p:ısa bulmayıııcn n~ 
söylcyecWder? 

.- Ne söylerlerse söylesinler .. 
Bız paşa flimdi geleli, şimdi ge
lc:<:ck; cll.vc v~kit geçireceğiz. Se 
nm anlayn.cngın h<,.,a bir alem 
y:ıpmnk niyelıudey.iz. 

Şev.ket ilave etti: 
. - Hem Aspasyacığım, sen 

lııç mcr etme:. &.-...n senin gö
zün öniinde ı.::ana ih:ınr--t etmı;:m 

Şifkrü atıldı: · 

- Evet, s n gözle. ini knpar-
smt ı 

- E\•et, gilyn M ncar kızlan 
o. ka.dn.r gi_i ?.el ıki gi.1nc. gibi.. Se
tun gözlcnn kam~~cak, kapa. 
mıya. mecbur olaca'•Sln.. Onla
rın yüzüne be.kaın~·a.caksın._ 

Aspasyn W:ihfafla.: "Hayde 
budala.!., demekle .iktifa etti 

Bir .saat sonr.a üstfut be~az 
bir -ııooteli. {.,>iydirilen v.e .il.iz. 
metçi -0lmıya rn:t.ı 00.ilen Aspas· 
ya kaıı>ıyı :ıçf'!J:'l zaman ıki ya~ 
b..~cı 'kız t.ereddiıtle )(.eri bak
tıl.ır. Arkalarmda Stikrii ve 
Şov. et. vardı. ' 

Yukarı çıkıldL MilkenuncI lru 
rulmuş sofranın başm.ıı, otun.ıl· 
du. Şevket Aspasyaya Türk
çe: 

- Parsaı hazretleri? 
Diye • ordu spas~'lL ba.şı!ll 

ka!c!ırarnk: 

- ''Daha geLml'di! .. diye ce.. 
v:ıp verdi. Şilkrit dö: "Yok, de
mek gdrilemi.<t!., docli. 

nu sc .~t:.r Macrı.r kıılanna fer. 
ciınıı.: oiu.ıdu. 

( A rloo 8ı va,.) 

• 
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HERGEtECI İBRAHIM 
Vıazan: J.t Sami Karayef .199 

[Nakil t1e iktibas lıalckı mahfuzdar. J 

, een, bu okuyucumun mektu- r 
IJuııu n~"}retmiyecektim. Çi.\n-•n çok tarnfginı.ne, Adalı Ha-

-, 
Yöıük Ali 

IY"E N 1 S A B ~ D 

lstanbul Umumi Meclis azasına l 
lstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden l 

- Beyoğlu 51.nsından emekli Yarbay Hnsan Fellrnl Taner vefat cbnigtir. r 
C'.cnazcsi 16/l/D42 inci cuma gunn sor.t ıı,ao da Kasunpa~ndn Zincirlilcu~ 
yud~ki c\•lnden knldırıl:ırak ıırunı.n Kıısımpa§ada Büyük camide kılmdık~ 
tan sonra l{ulaksız Jnczr.rhğındnki aile makbcrcsino tc\"di olunacaktır. 

Keyfiyet sayın umumi mcceis ı'lzasına teessürle bildlrillr, {475) 

tH :l,i.Zerirıdc duı·duı;:'ll ~ikardır. 
i)ıkat şımu nrzeclc>yim ki, bii • 
&J1n_ verdıği ve ~..erinde1sıar et
liği malümnt yanlıştı . 

Okuy• cuma CC\'aitla.rınıı ve
r.ını: 

~rkııd:ışınıu: M. Sıınıi K<ırayel, 

Sultan Azizin ba~ pehllvanlarından 

olan Yörük Alinin meı;hur gUreş· 
!erini pek yakında bu ıütunlardcı ı 
anlatmaya baflııyacakt~r. 

Planyacı ustası alıQacak 
J.5tanbul Elektrik Tramvay ve Tii.nel 
lşletnıele_ri Uınum JJlüdilrlüğünden İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

- Golal;: Molla. (J.fümin 
:ı.) Ad lıyı iki defa mağlUp 

t..u ·~ı·r. Ye, bu tarihi güreşi 
ıwy edrnler içinde \'e elyev'm 
\ , /\ .yat olıın doksan alt1 ya.
f;lllıi me~bur Su yolcu Meh • 

'ını>t p<.lılirn.n '·ardır. ~onra Ka
"vahıl! zade İ8mail Hakkı r>?y, 
mt"rhı •n 8un·af 1 iyazi Bey, 
merhum Aksm·nylı Acem Şev
iki bey .. Veznedar ve sabık baş 
pehlivanlardan Cemal bey, Es
tabh amire sablk kumandanı 
miralay Şeref bey, fırka ku
mandırnlarından mUtekait mi
ralay Besim bey, seksen beşlik 
ıeı.ki pehlivanlardan ve Gazha
n li meşhur Ali Ahmedirrusta
~ Murta?.a pehlivan, kömiircü 
Mustafa pehlivan, merhum Po
mak Deli Murad ilh ... bu, gü
reşin esaslarını benim yazdı~ım 
@ekildc te.sbit etmişlerdir. 

Demek, Çolak Molla, Adalı 
Hnlili· mağlfıp etmemiştir Öj le 
mi? Tarihi sizin dediğiniz gibi 
w tesbtt edelim? 

Ha.yır, Çolak Molla, Adalı 
Halili iki defasında da yenmiş
tir ve bir defasında da sizin de
dih'-iniz gibi giireş kavga_ilc ne
ticelenmiştir. 

-------"' 
1dıırcmlz Ş~li trunlrhnnesinc imtihanda göstereceği l'11Uyctc güre sr.aiU:> 

SIJ fla 40 kuru~a 1aıdıı..r ücret nrilmck şartile üç pliinyocı ustnsı nlınr:
cahtır. 

Her ye!l1ekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız, 

tefrika yrızanlar hissiya
0

tla. ha
reket edemezler. Binaenaleyh, 
Ben, sizin dedı1deıinizi bir mad· 
de diye okuyucillarıma. suna.
madun. Bu, benim hakkım 00-
ğı'J.. ı'en, otuz be.,, kırk sene
lik bir tetkikten sonra yazı ya-

. Askerlikle alfıkası bulunmnyon isteklilerin nüfus hü\iyct ciizdanı, lıils
atmal kfı!tdı, sağlık r.ıp::>ru, iki fotoğraf Ye :iimdiyc kadnr çnlıstıklan milC!:
seselcrden ah:öış oldukları hlmıct müddeti vesikal:ırı no birlikte 19/1/942 
tarlhindo saat 10 dn Şi,şll Trmnvay deporu d<ıhllindeki mütehnrrik mnl:z~ 
lll'C müdilrlilğünc mürncnntıan h1zurnu bildirilir. (423) ,,, 

Tariht~n bir yaprak 
(Bav tarafı a Oncü sayfada) 

ıakaı.:ağım y<'timlerimi inaye-
tind~n mahrum ctme>meni rıca 

zıyorum. Olabilir. Yazdıkları - 1 
mın bazı yerlerinde yanlışlıkla-
ra tesadüf edilebilir. Bu ~afha 
ları bi~er düzeltebilirler. Bu 
bir hizmettir. Memleket vazife
sidir. 

Devlet Demiryolları İlanları 1
, l'<lerim. c'it-.d: 'c iıbuıı ~cl.t.'ıt:: ı.,lr 

mis m~net ~ldimlı: zf"l re ka-

j <l ... r tı laş gfü.teı ı.ıt•ııen zoı baln nı 
dogru ilerile<ii, ndımlormı azinı

Muh:ı.mmen bcdcil (4550) lira ulaıı '7000 ndet köıniir kilfcsi (3/2/lS42t le atar .• k uluyan ::ıiiri.iyc yakln.>:· 
Salı gOnQ snnt (H) on dörtte Haydarp.ı§nd:ı Gn1· binası dnhlllndcki kon t- - h ve bu be:>mele çekti. 
yon tarnfından ::ıçık eksiltme usulilc satın nlımıccıktır. 1 Padişah bütiin mev("udiy<'tıni 

Bu ısc gtrmck lsliyenlcı-in <341) lcir::ı (25 > kuruşluk mu\•nkknt temimıt goz.!eruıe vcreı ek bakıyordu. 
ve kanunun tnyin cttigi vcsnikJe bırli ~te eksiltme g(lnfi s:mtine kadnr k• •

1 
Hafız Paşa zoı balrıı m ı:;ırala · 

miı::yon:ı nıUracaatlon Uizımdır. ı ınn. ynkfaşınca onlaı·daıı bil'İ 
Bu işe nit şartnameler komısyonrl:.n para ız olaı·ak doğırtıln a'kt; d.r. ı ayrıldı bıriıwiliği kazann~u ~ he- , 

(466) vesile pasa.mu Hır.erine atıldı. Fn 
k;it Hafız Paşa tarafından vuru

Diyorsmmz ki, H:ı.kinşnıit, 
Padopni, Petersen Knr,ı Ah
medin rihan pchlh~\rnhgın • gır
d1ği sene Parıste yol<..ı ,. t ~~ ; 
de beni, mu;:dıatn y.ı 1·1:,<;l lı.11, 
diye itham <:diyoı nlUlll. ·: hı-;4f 
bu,·uı'lmtız, si·1.c mı i.ımMcagız, 
yoksa c ·eıleı c mi? ıwı upııda 

çıkan eserlPr bu pchı ,·auların 1111------------··----------------11. bnıunauğunu, gur~ı 1 n, resim Askeri Fabrikalar Satmafma Komisyoıu ilanları 
lan lıil. tokat ortalığ\ çmlatt~. 
7..eır.b, lrnnln karışık dişleı ini ku 
sa.ıak n:re y,uvarland~. Bıı wrlu 
1oka.t ,"l~afız .PaE;a tokı-ıh .. dıvç 
Tiirk tliHne yadigür kalmıştİr. 

leriyle beraber n Hl"t.'<••Jorlar . Pı-------------------1---------·• l<~sel'lerde:n lmiııi ta· ,ı:ın t-de-
yim 7..atıalinizc:: İsmi L.ı lüt'tür. 

Zeytinburnundaki Çorlu siliıh ta1;1irnı:mcmiz irin tornacı, 

nııı.rongoz, tckerlckç-i, moWrlil vesait trırrık ustası imtlhnnla :ılınncaktır. 

Talip olanlar her ı,:iin Zcytlnbumunda Çeıxln ı;ilah 1mnlrh:ınesi 'l\Ti\rlıirlüğii-
ne müracaat etmeleri 116n olunur. (363) 

il • • 

3000 çift ernt fotlni nlın.1caktır. Tahmin edilen bedeli "4GOOCı" lira. 
nlan 3000 1:ift erat fotiııl 19/1/942 paz.ırtesi günli saat 15 de Askeri Frıbri· 
k:ılaı· mcrkı>z ::atın nlınn komfo~ ı)nunc:ı p;ızarlıkln satın nlınneaktır. 

. * ., 
F akat bir h k insmııı\ ku.-

1
1 

Memur Alınacak 
Bakırhby BIJf'Uf Pabrllmsrndnn: 
A~kert Frıbrıknlımn t tnııbuldnkl ltıbriknlarmda istihdrun edilmek ÜZ 

ı·e n~ııırırlııkı ~arUıır dıı.hilindc müsnbakn ile memur alınacakbı·. 
1 - Mı muı-in kanununun 4 ünclbnaddesinde yazılı evsafı haiz bul 

ırak, 

2 - Mı-~buı·l r.«keı hk Yar.ifeaınl ff:ı ctmlıı bulunmak ve yıışı 35 den 
luı. ı ctm~m:ık, 

3 ~ Llıak.ı! orta okul nıezun11 olm:ık, 
-i - 1mtilı:.uıd:ı muva!fAlı: ol ınlara 3656 sayılı barem kanunu mucibin 

ücret verilect·ı:ı g:bı hıı us\ luıı ınla verilmiş sıhhat sigortası ve teknudi 
ha;..kı da vardır. 

5 - Hı:7.lnete ~ılına•:.klardan lcahınd:ı Umum Müdürlül!ün gilstcrcc 
her :yerde en az ti~ sene hizmet edcce.li.ine dair noterlikten musaddak tM 
hüt sc-nedl ~lın:ıca'k ve ahvali sılıhıyelerj çalışmalann:ı m!ıni olup olmndı 
t:ım te.ckkııllfı ::ı.,kerl•hastahanelerdcn birinde yapılacak mu:ıyenc ile tc,"Sf 
c~lılccektir. 

imtihan ~tl K:lnu11us:ını 9-t2 pazartesi günü s:ı.:ıt 10 d.1 B~köy Dar 
fnt.ııilrn.,ında yapılacaktır, Talip ohml<:rın :ış:ıfıda ynzılı ve ilcolarifo tcrt il 
nıc h:ıl ,·makaları lstid:ıl:ırın::ı bağlıynuk 19 Kanunus:-.nl 1942 günü :ı.kşn 
11:ı<ıt 4 de iuıd:ır Dakırkdy Barut frıbri'<rısı Miidürlu"'linc ''ermdcrı Vesi 
knla1·ır,: tnıı1 ihraz ctrllll ('nlcrin fmtlhana knbul cdılıniyccekll'l"i 1lün "lunu 

A - Hüviyet cüzdanı \.l'ya ınusa<1<lıık sureti, 
B - iki ndı•t vesika :fotof{ra!ı 

C - Polisten t.Asdıkli iyi •lurum m:ızbotası, 
n - Okul &nhadctnameaı veyn muı.ı.:ıdfüık mıı-cU, • 
ı-: - Askerlik terhis vesikası veya musr.dd.ık sureti. 
P - Evvelce çalı~bkları yerlerden :ıldıl:lnrı bqnsC'r\ i~l,.ri11 

musnd<'lnk sureti. (238) 

Bizler, hi..<;.Siyatımıza kapılma
öa.n bildiklerimizi ortaya koy
ıhağa mecburuz. Çolak Mollanın 
Adalı Halili yendiğini eski }lf'h
livanlıu·dan hilmiyen mi ' ar?. 
!Ben, sizin ne demek istedığinizi 
maatteessiif anlayanuyoı um. 

· Cihaıı pehlıvanı Pot Pomnın 
bir ki ta hıdır.. tsteı :.-ıı J•" rnmci 
bir eseri de vereyim: I .unıın da 
ısmi, La Rıın. dii la iut liir. Ru 
da meşhur jmınastik\ı De Bo
ne'nindiı. IJalıa biı < !\ bıma 
göre kitaplar ve mccımıalar da 
bu pehlivanların [{nı Ahmetlc 
giireşlerlni ve Knın . .\hmdin 
Cıhruı pehlivanlığı ~İl ı şleri
ne iştir ak ettigi zarr.an bulun -
duklarmı kayrl ve tesbit etmiş 

Kot'l teminat 6900 liradır. Şartn:.me 2.30 lirn ınuknbıllndı.ı komlsyon
drıı 'erilir. ı tcklileı in belli gl!n ve sa<tttc komis)ondo bulunm:-ılan. '"281° 

• • • • 

durmıı:ş bir l'!iirii 1e karşı 
nıuk<ı.vemeti uzun sütemezdı. I 
Ba~ka :ı:orbalar üııüştüler. Biıi 
biı haru;er·darbcı-ıilc Hafız P:ı·' 
§amn basını vnnsma kadar var
dı. Bir ba.~kİuiı hançerini ~-ı 
nın göğsiine ~aplculı. Uafn Ah- 1 ======-==================::::::=:-: 
m"'t Pa~:ı on yctli yerinden ya-

1 
Eğ(~, Seliuıik güre.'}i hakkın

ea verdiğiniz malfımat da böy
le ise vay halinüze... Siz Adah
aın üst U.<>te gün aşırı Hergelecı 
ile Kara Alun OOi birer çırpıda 
ortadan çıkardığını tesbit et
mcğe yelteniyorsunz ... \'e, bu 
güreşi gürdüm, <liye de iddia e
diyorBunu7., dedim ya! Sizin bu 
~rarınmia da biraz değil fazla -
ea. düşünmem İl nb ediyor. 

Sonra, Koca Yusufıın, Alico-
yu Kırkpınarda mnğlO.p ettiğini 
yazıyorsunuz. Fesübhanellah !. 
Bizler, ve eski pehlivanlar Ali
~ ile Koca Yusufw1 güreşleri 
var mı? yok mu diye .a.ı'Q.Şt.ır -
malar yapmaktayız ve bu, güreş 
lerin mevcudunu oı1aya koy-
4nak için seksen yere baş vur • 
mağn koyulmuşu.zdur. Çiinkii, 
kimisi var, kimisi yôk diyor. 
~ Halbuki siz, ceffelkalem: 
''Koca Yusuf, Aliçoyu Kırkpı -
DB:rda yenmiştir,, diyerek ke
sip atıvorsunu~ 

Daha sonra, Adalı Balili yh·
mi beş sene Türkiye başpehli
vanı olarak ortaya koyuyorsu
nuz. Hakkınız var, çünkii Ç-0-
lak Mollalwı, Hergeleciyi, l{o
ca Yusufları bir yann atıvor ve 
bunlara mevcu<liyt!t veıiyoı t>U· 

'nuz. Adalt Hıtlili ~ yapıyor • 
eunuz. Bu, ya111ld1ğınız noktala
'rın en fahişidir. Bunlar yebni
yonnuş gibi bir de Adalıyı Vi
:vanaya. göti.iriiyor ., ve orada 
Hakinşmiti maglüp ettiriyorş.;u
nuz. 

bulunuyorlar. 1 
Sil.İn me~ lubnnuzcla beni fiÜp- 1 

helen<liren tek bir nokta. 'aı -
dır. O da: Seh1nik güreşidir. Bu 1 

güre.-; var mıdır, • yok mu<im ? 
lt•tkik edeceğim. Bu benim \'a
zifeındiı·. Diğ rJel'i için siz\} la
zım gelen ccvaplaı ı verdıın 7.:uı
nedcrim. 

Bu ccvahım, son olacal<tır .. 

* Dev mlı bir kıuiiııiz iınzas;ilc r,ı. 

3 kalem sert maden l<alemlle 
5 " y11ylık çelik tel alınacak 

Tnhmln edilen bedeli 58500 lira olan vukardn yazılı 3 kalem sert m:ı
dcn kalemile 5 kalem yoıylılt çelik tel Askeri Fabriknlıır umum MildilrlUgfl 
mr.rkc.z satıh nlnlll komlsyonuncn Z/2/!H2 pazartesi giinU s:ıut 15 de ı>n· 
zar1ıkla ihnlc edilecektir. Şnrlnamc 2 lira 73 kurustur. Krıt'ı ıcminnu Ş50 
J!r;ııiır. "2U2" 

•• .t 

160 ııdet 300 'l<ilolul< grafit pota 
100 adet 150 kıloluk grafit pota alınacak 

Tahmin edilen bedeli 24.000 lira eılan yukarda yn7.ılı iki kalem gr.ıfit 
poUılnr Askeri Fabriknlnr umum mucii.irlilijil merkez s::ıtın alma komis· 
yonunca 22/1/942 pcr5cınbc günU saat 14 de pm.arlıkla ihale edllccektır. 
Ştırtn:ı.me p:ırasızdır. Kni'l teminatı 3~00 liradır. ''283" 

dıZım bir :nfektupta. t"-0ylc y&ı- ============================================ 
yor: 

" ... Geleliıı1 Hergeleciniıı Sc- 1 

lanik gfüeşine: o günü bir ha
dise oldu. Kara AhmeUe Dıra
malı bir pehlivan, ismi galiba 

iL AN 
Yedek piyade teı,rmen 331 do~mıu Mehmet oğlu Fethi Aüısagcn 

(47906) un çok nccle olıırıık Ad:ıJar Askerlik 5ubesine rnürncaatı. 
(1804 - 4S8) 

Hacı Ali idi. Bir oynaıı yapacak- -------------
lar~~· ~yııaş esnamnda Dıram:ı- 1 Deniz fayazım satmalma komisyonu ilanları 1 
lı pehlivan fırsat bulup Kara ------------• 
Ahmedi yenmek fikıine düştii . 
Bir oyunda hasmının ciddi tut
tuğunu ve ltt..'ndıı,;inin bir tehli
ke geçirdiğini görünce Ahmet 
bu desisekiu·Iığa fena. halde kı
zar ve dengi olnııyan bu pehli
vana boywıdut'Uk çeker. Etraf
ta gürültü kopar. Güreş ayrılır. 

Hergeleci bu 1898 senesinde 
kaç yaşında idi. Bimliyornm .. 
Ancak Adalı yanında öyle ha
fif ve küçük görlinüyordu ki. .. 

lki pehlivan epey müddet sa
vaşWar. Nihayet Hergeleci al
ta düştü. Yüzü yerlere sürünü
yordu. Herkes mağlup olacağı
na ihtimal verdiği sıra.da o, yı
lan gibi Koca Adalının altrndan 
süzüliip kurtuldu. Ve ayağa 
kalktı. Bunu gören halk Her
geleciyi bir çok alkışladıl-ar. Bu
na da Adalının canı sıkıldı. 

60 tof\ pirlrıg alınacak 

ı - 7/1/942 tndhlnı.lt!ki knpnh ırarr eksiltmesine tnllp çıkmadıgınd.10 
50.000 kilo pil'iııcln 19/1/942 paza,ııtcsi ~\ini.t snat 15' ac p::ıznrlık:la ek~iltmc-
si· y:ıpılacnktır. • 

2 - Beher kilosunun tahmin oluırnn bedeli 51 ku~ olup &<,"\rtnnmcs.i 
her glin 128 kun~ mukabilinde komisyondan :ilınnbilir. 

3 - tsteklilcrin 1012 lirn 50 lrnruııluk ilk teminat ve diğer ·vesikaln
rilc birlikte Kasımpas da bulunan komisyoncla belli gUn ve saatte lınzır 
bulurunalarl. (341) 

• • • 
ı - Tahmin edilen mecmuu bedeli d4.375t lirn olan cSO.OüO> ltılo 

kuru fasulye 2 Şubat 1942 Pazartesi günii saat 15 de kapalı zarfl::ı nlı-

natak.tır. 
2 - ilk teınlnntı cl07St Jira c13ıı kmuş olup ııartmımest her gtin ko-

nılsyond:ın parnsız olnrnk alınabilir. 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 1::ırifob d;ıhlllndc tanzim e<iccc:k

leri kapalı teklif mektuplnnnı havi kopalı zarfiorıııı en geç belll gün ve 
snaıt.cn bir saat evvelinr. kadar Kasıınpa:inda buluıınıı komisyon ba:ik:mlıi'ı-
na makbuz mukabillndc venuclf'.rl. (451) . 

• • • 
ı ndet uzaktan kumnnda şnlterl t~nik rolesi 4Bimetallb bu ,&altc:r 

J 10/190 volt Trifazc cereyanla çalışan ve normal ampcrajı 2 anıp. olan mo-

ralana~~ yere yıkıldı. 
Dördüncü Murad bır yeniçc- , 

ı·inin yaralı sadra;ı..amın göğsüne 
oturup ha.ı.cerile boğaı-Jnı k<·::;- l 
ll1eğe başladığını ~örünce göz
lt1rini mt-ndılle örttii, başını ı;e-
virdi: ı 

- Ha1"tan korkmaı, Peygam
berden utanrnıtz, şel'iate ve Pıı· 
c;li~nha ıtaat ~tıncz haniler! ~iz
Jer de elbette· belanızı bulursu-
ııuz. I>iye inledi, r;onra ayağn 
Jca.Jktı, heybet ve aza.rnetlo yü
rüdü, Harem kapısının arkasın-
dan ka.ybol<lu. 1 

. . * 1 H af':ız Paşanın naşına. ev-
vela harcmtlt•n c:ıkan ye~il 

bir kumaş örttüler. Sonra mera· 
~imle saray haduınesi tarafındun 
Übkiidartla, sağlığında. yaptır-

d:ğı türbo~e t;d~r-Oüler. 1 

Şile Asliye Hukuk 
·Hakimrğinden 

•şuuıin H~cı Kasım m.ıhallesiıulcn 

Mehnwt Eıoin }.:Jı..ı. IJatlcl' tarnfınd:ın 
s;:ıbık Kızılı~ 1 Ö) muallimi AlıdlL
ı;dfım aleyhine ııçtıi!ı bllr,·ınmn dn· 
vasınm il!ıtıcn tcblig.ıtn rnğıncn 

t:clmeycn muddcial~yhln gıyabında 

yapılan muhak1.•ınc netict'siıulc 

gcçlm:MJık \ ukuunıı mel.mi knnumı 
medeninin 13.( 'il" 13U lni'i mn<Jdelcri 
mucilıııı1.e boşanmafarınn knlıili tem! 
yiz olıoak üzere 9/J0/934 tarih ve 
5J/50 sayılı kararla hu! ... ilm vcı il- 1 

miş olriugund:ın işbu ihiıııın gazete 
ile ne,.eri t:ırıhinıicıı itil.ı •• ren on bcs 
gün jçinde nıı.lodeialcyh kanun yol
lara m[ıracaat etım'<liiii takdirde 
n:ımın kat'iyet kesbcdeceği tebliğ 

maknmma kaim olmnk üzere il!'ln o-
lı:ınur. ----------İkinci tutu~ada Adalı, Hcr

geleciyi gene altma aldı. Uzun 
süren miicadeledeıı sonra Her

t•iı· için sntın alıııa ... aktır. fstcklilerin 22/1/942 güniioc kadar teklif mektup- ,.. 
Yeni neşriyat I:ımu komisyonumuza göndermeleri Han olunur. ( 4452) 

• • • 
gelccinin pes ettiğini gördük ... Dimont, Ford 934 modeli, Zis knmyonlarile goraj ve nrnıöz ynngın 
Fakat Adalı aJdmmıyarak ve nrnbasının ihtiyacı için 39 kalem m:ılzemcniıı 19/1/942 pazartesi guniı 
gül'CŞC devrun eder gibi bir hak- saat ı ı -Oe Knsımµaşadn bulunnn Deniz. Levaı.ım satınnlmn komi.c;yonundn 
sızlık edere.K Hergeleciniıı eırtı- pauırlıgı yapılacaktır. tstcklilerln bf'lli gün ve saatte komisyona milracnnt-
nı yere getirdi. lan iltın olunur. (401) 

Fen ve Teknik 
l\fomltket.in bu yegfıno fen ve 

teknik mccmusının on iı,.üncü E;;ı

yısı da Z<:ngin yaul:ırl;ı r:ıkınıştır. 

1ki gözüm Adalı Halil Viya
naya gitmiştir. Ve orada güreş 
!miştir. Fakat Hakinıpnit efendi 
jle maatteessüf karşılaşmamıı;: • 
tır. Adalı, Viyaooda bir Polon
yalı ba§ pehlivanla güreşerek 
mağlup etmiştir. ~e bu ka -
'dar .. Bu, " ·tişmiyormu~ gibi 
ıbir de za.\'allı Kara Ahmedi, 
Rusya.ya seyahat ettiriyorsu -
mız .. Orada Hakin~it ile dört 
sa.at güreştiriyorsunuz. Biricik 
cihnn pchlivaııımızı ve Avrupa
hlaıın bile takdir ettiği baba
yjği t Kara Abmedi, Hakinşmi
te y~ndiriyorsunuz. 

Dir kere Kara Ahmedin Rus
·ya seyabnti kat'iyen yoktur. 
Bunu nereden çıkardınız? Yok 
.sa, Adalı Halili yiikseltrnek için 
Viyana.da Adalıya Hakin§Illiti 
yendirip, Rusy.ada: da Kara Ah
me :li, Hakm§Dl.ite mağllıp mu 
ettirdiniz? 

::5i~n ve..""diğiniz tafs:lattan --•••••••••••••••••••••••• şimdi :ınhyorum ki ondan nlıruı.- ı~ ' !~ 
cak intikamı var imi~!. TÜRKiYE CÜMHURİYETI o 1 Zavallı Hergeleci, yUzU bere, RAOY PROGRAMI 
li, kanlı yerden kalkıp çekildi . z ı· R A A T B A N K A s 1 
Kara Ahmedin, Adalının, Her - 16 u. ci Kanun 1942-

Siz, Hergeleci ile çırağını ye
re ya.tnmak için ne yapmak la
:zım gelirse yapmış bulunuyor
sunuz. Dedim ya... Hissiyatı • 
mıza kapılmamalıyız. Tarihi 

geleciye karşı tarzı hareketine 
o gün .çok içerlediğini duyduk. j 

Ertesi günü Adalı ile Kam 
Ahmed, nıeyda.nda dağ parça -
lon gibi çarpışıp durdular. Ka
ra Ahıııed, kızgınlıkla fırsat 
buldukça Adalıya müthiş tokat
lar indiriyordu. Adalının Kara 
Ahmede: ( Arhnsı oor) 

1 
............ ..., ....................................................... , 
---sıı_ıılim_iy_sd ... ek_i _sa_tı_na_ım_a __ Ko_mi.sy __ ön_u _ila_nı .. ar .. ı__ 

1 
Mevcut numunelerine göre 8000 kilo incir, 5000 kilo zeytin tanesi, 55GO 1 

kilo K. uzlım, 3000 kilo domates snlçası ve mevcut evsafına göre 2500 kil ı 1 

zeytin yajı :ıyrı ayn pnzarhkla satın almac:ıktır. lnc;~rin teminatı 345 liro, 
zeytin tant'Siıı.n 8'lM lira, K. il?.UmUn 346 lira 50 kuruş, domates sıılç:ısmP1 

324 lirn ve zeytin Ntnın 346 lira olup pazarlığı 17/1/942 cumartesi aünıi 
sn:ıt ıo da Sclımiyede Askeri satın alm:l ıwmisyonunda yapılncaktır. (437) 

l Topkapı Maltepaslndekl As. satınafma komisyonundan 1 

Kw:ulUI tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.U00.000 Türk liruı. Şube .... 
AJam adedi: 2116 

Zlfoat va Tka,a tıer ıaıvı banka <nuan1el9'«1. 
Pare blr!lttirenl•""' ?IJBOG lira ıı.ramlve vtrlv...., 

Ziraat Banl aanıııa Kumba;;alı ve ıillıansu: ~.cıu lıeaablanndı eıı 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qağıdt\kt 
plAna göre ikrrunlye dı;ğıt.'ııcnkhr 

4 adıd 1.000 Liralık 4.000 Lir• 11100 adod IO L1ralık 
4 • &00 • 2.000 • 120 • 40 • 
• • 2so • ,.ooo • n ,,o • ıo 

40 • 100 • 4.000 • il • 
t.000 Lira 
4.800 • 
l.!00 • 

DiKKAT: Hesnplarmdn\d paralıir bir 8eDe içinde BO liradan alalı 
. ı - Kora baVı blı:lilder.ln ihtiyac 

1 
iç.jn iki partide altmış bln kilo ay düşmiyenlerc ikram1ye çıkhtı takdirde "° 20 fazlas1yle verileceldlr. 

'ı"eğı küspesi s:ıtw alınacaktır. _ Kur'alar senede dört ;<)ela 11Kart,11Haziran,11 Ey• 
2 -· tht~ 21/t/M2 salı günü saat onda 19pılacnldır. Taliplerin temi- Jül ,.e 11 llirincikUnun tarihlerinde çekiloocldir. 

oatlarf]e krmisyonumum milracruıUarı. .(824) !1'••••-••mı•m•m••••••ml':.a•••-

7 .30 Prcgrnıi'I 
7.38 Hafif 

p:ırç:ılar 

7.45 Ajans 
h:.ıbcrlcri 

8.00 St>tıfvnik 
parçalar 

8.15 Evııı F<ınti 
8.30 Senfonik 

p:ın·:ılnr ( pl.) 
:2.30 Progrnm 
12.33 Suzinak \ e 

R:ıstt.an 

flarl.ılar 
12.45 Aj:ırıs 

haberleri 
13.00 Şorkı ve 

"'\urkfıler 

13.30 K;ırışık 
program. 

18.00 Progrı:ım 
18.03 Fasıl heyeti 

rn . .ıo n .. ns miiı.iği 

İ 19.00 Konu§ma 
19.15 Dııns müzrği 
ı:ı.so Ajans 

haberleri 
19.45 Klasik 

Türk mfü:i&fi 
ı0.15 Rndyo 

gazetesi 
20.45 Nihnvend-

ten şarktlar 

l 
21.00 Ziraat 

Takvim! 
2 ı. ı o 'l'orısil 
22.00 Salcın 

orkcstrnsı 

22.30 Aj::ms 
haberleri 

22.45 Snlon 
orkestrası 

22.55 Ynrınki 
program 

Sahibi: A. Cemaleddln Sara~oıHu 

Neırlyat MDdUrü: M. Sami Karayel' 
BuıldıAı yer: (H. Bekir GDrıoylar ve 
A. Cemaleddin SaraıoOlu mt.tbaa1ı) 

Bir çok Genç KızUar 
Ve Genç Kadınlar 

Genclıklcrine m:;,crur i.>l:ırak güz.dliklcriı.!n ttmnciı T'İ 
miimkiin kılacak oınn yüı. tuvaletine bigane kalı.ııslill"<l 

K:ıdında dikknt e<lilmesl pek ınuhim olan nol:tn: Cılıiın 
incelik \'c taravetini cbt.'<liyen muh::ıfaz:ıdır, 

Seneler, binbir vazilc içinde çalı$aıı ve yorulnn genç ko
dınların blüman di.lşmanıdırlar. Bedeni ve dim;ığl yor
gunlukların neticesi guddelt>r, cllıstlkiydini kaybederler 
ve ciltte (Leke) diye tnvıdt edilen avarızı (RUzg:iı ve 
gi.incşin de tesiriyle) husule getirirler. işte bu gıbi hnll'ıttn, 

ve bu gibi cıvarız:ı kar-51 { KREM PERTEV) terkibinin 
kuvvet ve kudrcU sayesir.do cildi besler ve hnrnbjdc·. 
kurtanr, 

Viiz binlerce kadının tecrllbe ettiği ve sevdiklcrıne tavalyeden hali 
kalmadıöı KREM PERTEV ile günde yapıl;cnk S - 6 dakikalık 

bir nıası:ıjın ne gib1 hirlkalar yarat'tıi!ını pek kısa blr zamanda 
siz de muterlf olacakaınız. KREM PERTEV'in yarım asırlık bey· 
noımııeı töhretı asılsız değildir. Ondan istifade ediniz. 

stlnbu! Ln2zım amiri:ıı satma :ma--kGmisy~! 
'WUID + !'5:iil9 

Dikim evinde birikmiş ol:ın 75 tGn yüıılU kırpıntıdan b. ~. ı "ye v:\ 

tırılncaktır. Pazarlıklll eksilirnesi 20/1/942 s;ıl ~uni ~at 14 de To•''· ıı t!l 
r.v. ftmirlii:'i satın alma koıııic;yommd:ı. yapıltt<"d tır. imo;li"uun t~hn 
lıcocll 835 lira 60 kunıs kat'i tcmın •• tı 125 }Pir 34 , um,;tı• . B;ılt • 3 r nll 
mı.nesi koınl.,yoıı<l:ı. kırpıntı nüınunck ı ık D ·rt d ı rda biı r-;o. lıt ,!iki 
e\·lndc görülllr. iıtbu cksiUmeyc yünliı ~illi Mcn .. ucnt iabr k:tl. 
mum~illeri iı;ürak c<lebllirll"J'. (4!lfı -- 376) 

• •• 
300 lölo kadar nnbal~j hAğıdı n1ınar.ı',1ır. Paz.a.l.ıd:ı 

l!l/1/942 pnzartesı gUnü saat 15.30 da '.l'cıph n">lc Lv. Arr!.r1" ı 
komisyonunda yapılacaktır. Ni.ımuı,~:;i lcuı, i:yondu gon:für. 
tcklıf C'dc>Cekleri :fiyat üzerinıfoıı t.eııuı ntl:u·ile bc111 ... a.ıttt: 
meJt'ri, (502 - 381} 

• • • 
On ::ıdet mfü;eddet karı.yon alıııncaktır. lf('ps; bi1· :nı.ırkJ< n olı ı 

5t1yanı tercihtir, Bulunnnl{l(lıgı ı;uNtte l• ıırd, Ş<>,·rolc, F orfso, ıvr.ık, O mm ı' 
S•iidebeyker m:ırknlardan ol:ı.r:ık ve her knnıyon:ı :ıit y>'dl•k ı,aı·~.ı llı'I u 
r:ıbcr verilecektir. Pazarlıkln eksiltmesi 26/1/942 Paz: rk 1 gımu ,,, ô J4 j 

Tophanede ht. Lv, ;imirl:tıi s:ıtın ıılm:ı koınisycınundn yııpılacrıktıı. 
nam~ ve her kamyon itin \ <'ı iLn~ı m~ktezi yedek pccr~ıı Ji 't: " u1 

yıwda güruliir. Tı1lınıin bcdl'li 50.000 lira ilk teminatı ln50 lır;ıflır htckl" 
ler•n kataloğ ve temin:-.tlnrilc belli ;ınltc lromis.)'Oll9 gelnıe>ll'ıi, (~04 _ 45 ) 

ı.: •• 

Sirkedde Lv. ilmirlığı :ınlınrmcl;ı f..eneicrdf!n bt>ıi mııtc:atıhiUl'ı"tic.n ali 
n:ın sade yağlaıdan tutı.ılnn mımuı el• relen iıjleri bit niş olnnlarındnrı b:ıkıY 
k:ılan ve ol<sidc olın:ısmdnn dol:ıyı m;ıh:.ılli sarfı olmaym <;;oblncnk c1ııtl 

3W kilo sade yağı ıle 011 kilv kaclrır zeylin ;}asını •. p:ızı.rhkLa m1t•rınnd 
23/.1/942 çuma guııiı s.-ınt 15 de 'l'oplıaııedc L\. lım:rliğl snlın nlma ]<o
mJı,yonuııd:; yapıl:-ıcaktır. En faz.la flyl't teklif eden~ ihale ('(}ilP<.l' :tir. 
y~lar Sir).ecide amirlik anb<ıı'lnda sv:rniiır. Taliplcrın mıJ ~>delkı-.!c llt'lli 
ır.ıaıtc komisyona gdmeleri. l.f54 - 508) 

25 Mc'-tre horbım. 60 lık. 
1 Deve baynu. lki ağızlı. 
ı Lans. 

~ . . 
.. 

2 Çift erkek ve di!ıi rekor. 
lO Su kov:·~ı 
4 K:ınca. 

4 K.-ızmn. 

4 I{iirek. 
2 Baıt:ı. 

Yuknndn miktarı yazıtı YA"~ın Jn."ll .. c111P•I 21/1/942 ç:ırşa:nba günii s:ırı* 
14130 dn Tophanede Lv. l\m.rlllı ı;ııtır. ft1rn:ı konıisyonuncl:ı p:ı::.ıırM.ln :ıtııJ 
nlınacnktır. İsteklilerin gctirccc>kleri niimıınf'lcrdm hf>lcrulcrck a1ım:c:ığltl' 
ria:ı talipler.in nümune ve t<!mltıatlııırile belli s:ıııttc kom~t'yonn r:c?mclcri • 

(453 - 507) 
• • • 

Ileher kilosunn 24 lirr. tahmin ctiılc'l 5üO kilo S:ıli~ fhooni ı nlı:ı:ı 

cnktır. Pa;ııorlılda cksatmcsi 23/J/ı:l42 CU'llrı ı:ür.li ~ıı:-t lf>,43 de T<'ph:ıl'c:Ja 
I.v. fımlrliih satın r.lınn koınisyoııund.1 y:oıı•J-ı":ıı:!.n·. Tul.-ırı 12,000 Jinı ilk tc
mlmı.tı 900 lirndır. 'l'nliplcrin beellı •'&kıHc komit.yona r;dmelcrl. (510-45!İ) 

Kilo 
250 Asid sr.lıMI k, 
200 Urotl'ouln sinonim. 
100 Banron:ırıoı. 

50 Helmltol hınnıı?ı . 
~ukarıda yazılı U.ıçl ır fl'lWTıtl:h ~'1n n\[?)1'1 ;ı~r. ~'1"'1 •i ':."/l/fıt." I"' 

.ıno g\,nü saat 1530 da T.oı hJn('(lc ı.-.. :"·. irı l'İ ~::ıun ·ıhn:ı • ocı:.. ·on .. 1• 
yoıı1lıı~aktu-. Tohmiıı bodet. 3 ıi > f t• ili.: lf'rıı!u:ı.!ı ~::'l l'r:t 1,;ı. hıo ı ' r 

Talıplerin Dclli vnklttc komi yô ı ı l!dm tel". (!'lJ - .,,., 


