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Amerikalılar 
onferansr 

-, 
!C,:Jt~ımıroR Amerika ddflletleri 

• miJcadeleJe Birl•şik 
lyı yalnız bıraka

~~~ Birleşik Amerika-
ağ/Ubigeti b1'r an için 
Use bundcırı çı 1...--ccak 

o kadar korkunç 
ki Şimali A.merikanın 

yı kılrna.sı t•crniıp de "ılletleri
nin de i.stilô. altrrıda kalma
forım intaç eder. Cenubi 
Amerikon:m bir kısmı ideal 
ve prens'ip namına Şimol 
ile birlikte hareket ederken 
bir kısmı da bu gidişi elzem 
cıe zaruri görerek Mihı•ere 
karşı vaziyet alacaktır. _J 

)!azan: Htlse)in Cahid YALÇIN 

• 

Mr. Çörçil 
Londrada 

Star gazetesine göre 
Harbiye ve müs· 
temleke nazırlık
larına ha~ ala 

getirilect..-. 
1 --ıı Bir muhabir de ' Çörçilinl 

afJdetinden .sonra J ngiltere 

r 
halkı kabinede bir tleğişik- ı 
lik beklemektedir,, diyor 

Vazifesinden çekifen 
lngilterenin Moskova 

elçisi Londraya dönüyor 
V'v'VVVVVV'VVVVV'V'VVVVVV'./VVVV 

Büyük hava kıtalan 
yakında Britanya ada
larına gelmiş olacak 

HADiSEYi TETKiKE MEMUR KOMiSYONUN 
YARIN TOPLANACAGI TAHMİN OLUNUYOR 

').7 (Yeni Sabah) - Recep Peker, Yusuf Kemal, Fik-
A:nk.a~ t SU-men ye Münir Çağıl'dan müteşekkil Refah .. vapuru 

r~t ~ila{' . a . memur encümenin bugün toplanması lazımge
hadisesını tal1kikeb. ini ani hastalanması i.izerino toplanamamış-
lirk~n aza:lar~!~~ğiır e ~öre encümen Pazartesi günü .toplanarak 
tır. Talunın t:U.U ru . tın ba~lıyacaktır. To.hkikat evrakı 
tahk.ikat evrnkl~ tet~ e en ekrafından yakıfüla ikmal edilecek, 
üzenndeki tetkikat penartc~Gnıbuna verilecek ve ·kısa bh· zamanda 
hazırlanacak ·zabıt 1 

heyeti u~unrl_yeye arzo~un8:~a:!:t tarafından gönderilen evı·a.ka 
Encum~nın kan~ti, hükT lrilfltı Esasiye encümenlerinden 

tevafuk ed~yorsa Adliye ve ~ ~ zevaıttan mürekkep 15 kl
ve yahu~ Mecli~in tensip edeceakgı ~g3rıerine müracaat edilmek 
§ilik yeni bir encümen kurul~~ a e . etlerinin ref'inc lüzum 
istenilen iki :abık vekilin teşrıı :~un~ih encümen dnhi pıasu
olup olmadıgını araştıracaktır. ~anı olsa bile nihai lı.'.a.r.ar 
niyetlerinin ref'i için mazbata hazır amış 
'Bü1\ik MUlct :M~clisine aittir. _ - - ..... •r11 
~d'Alı.ıı- ---;-:-:-~.v.v~
~.ı>..LP------ -

G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi 

iDARE YERi 
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Tel~a/; YENi SABAH Idtınlnrl 
• 

TELEFON: 20795 
Her Yerde 5 Kuruş 

\. -~ 

Pasifikte 
J Japonlar bildiriyor J 

Japon öncüleri 
Singapur'a 80 

kilometre mesafede .. 
-----00--- -

Malaka kamilen 
işgal edildi 

1 Müttefiklere göre 

Cin kıt atan Bir manya 
' 
hıtud11da Japon-

tarla döğüşüyor 
--·00---

Avustralya tay .. 
yareleri Katolin'i 
bombaladılar 

BirmıH1~ u, SiJ anı, M:ıfaka, Sin~aııur, Sunıa1r.J~ Y.-.ni Gin" "" C:n a 'yı gfo;terir harita [A.A. tf.'1..,,·,.flo. ınd, "I 
h,iJ.,-.a t.'<iılıni~dr.) 

• 
--....,...: HARP VAZİYETİ-:-: --- IR·-io_d_e-Janeir~I 

Konferansı Akdeniz ve çevresı 

Tok} odnn .aJınan bir telgrafa 
ı,fö ~. Malezyatla muhaı·elıe ka.t'l 
bıı ~'lflı,.yFt giımek Ü7-eredir~ 
Jap( n imdilt:ri Sing-aptm.ı 80 ki 
1< nH tre me!.>afede bulunan Ba
!ulIM~, t' . .ge!ınislc·rdir. Toky~ 
ğ. ;i·h· l'M Sin~a,puruıı ::;ukutu-

, Mı·hveı· kaynalt\arı }lıTil y } l. olduğunıı, Bi"yiik Bri 
1 t n\ rı.ın A.vu ·tı lysı.yı ınildafaa 

GİRDİLER 

Mı'htJucileri Akdf'ni.ıdeD Jouliyel• sevil.eıleıı buılu:a .'>ebep 
U.ıok Doğq urtaklarma yardımdı,.. Singapur müclafoasrnın 
meu.ıuubalrs old11ğu fll nntlıı) lngilh deniz kmıc•ıdlerini 

bu denr'n bağlamak, Mihrıeri1j menfaati icabıdır. 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

ı.'ti. kd~nizia i>rıemi, c ki <lün-ı-=------
.C-4'. 'ranın Ü<} parc;a~ını birbi-1 r- ~ 

--vo---

Yeni kararları beklsmekla \ 
beraber alejhte propagan-

1 daya devaın ediyfrridr 

Kiıı hr. ~ ı N>Y yapamıyacae·uıı 
h.ı dc-<lh c rlar. 

fl(ımı~ ajanı-:1 Japon lrnvvcUe· 
ıinın Mal:ıkay1 kamilen ü3gal et
tiklt·ı·ini ,.e ~iıı;~a pura doğru .
lt•r ı h~ ı (>kfıt <leYam eylediği ı( 
biJ,ıirrrıc·l·tcdir. JapÔıı tayyare ~ 
lı•n , 'ıüga.pııru ~'.ddetle bom b~.r· 

• dun. n ttmekthlirlc-r. .Japonl ır, 
1'.rttJ.>?ynctıJd tn~iliz çeldliı~inl 
miişk.il dudı uma ~okmak için 
hav" ba~kısım art t ıı nı ış! nxhr. 

f1i~ ... r taı aftrııı Malezya<la,.kl 
dud ihtilafları hakkında u .... 1111 '~(hl '"''fl! 3 -siUıoı S flz-) 

' bir gorüşme yapmı~ ve rrııi!fı -ı-- ----
kattan sonra ga.7Rtf'c·Jle:-ı e (•Jdc K d • 
:ttiğ·i .. netic~d~n menumn oldu - oor ınasyon 
guu soylemıı;;t1r. 

rine bağlıy~n ve birbil'iı!d.en a- M'll" Şef yır:m bir gol olmasında ıdı. Hnl ı 1 
buki, Asya kıyılarına Auupayı 
yakhıştıran yol da burauan ge-ı 

fi::·ı;::~·mbe~:::~~;,h::~~ dünkü konseri 

(A.A. ielgrnıl, rıı1d::ın 
hüliba cdilmiııtir.] 

İngiliz orta şark kuYvetleıi 
unıumi karargahının tebliğ-ine 
gore, Baltaya kesiminde serbest 
l·'ransızlar cuma sabahı keşi( 
hareketlerinde bulunmuşlar ise 
d~ biraz sonra başlayan kum 
fırtınaları btı bölgede her han· 
gi başka bir hareket yapılması 
hnkanını bırakmamıştır. Cumaı.· 
tesi günü sabahı Halfaya garni
zonu kayıtsız ve şartsız Qlarak 
t~slim olmur;ıtur. Takriben 5.500 
wihverci esir edilmiş ve esir lıu 
lunan kıtalarımıza ait 76 asker 
kurtarılmıştır. · 

Alman tebliğinde deniliyor 
kı: 1 

"Şimali Afrikada Sollum böl 

deniz, Biiyük Britnnyanın da ı-------------. 
bir can damamlır. Fra.usa, ya-

kın ve tınık denfa aşırı toprak- ~aref lendı. rdı · ıe 
~~~~:.dhl~ ~~j~~lıirlf~~u~; yv 
memleketleri Akdenizde bir yol. ı-------------ı 

·bir mahreç aramL<;lar<lır. Ankara, 17 (a..a.) - Cüm-
Harbi nıesttt bir ~onuca t't'dir- hur Reisı Milli Şcl İsmet tn-

mek isteyen muharipler içiıı Ak- önü bugün mıat 15,30 da 
deniz, yarın da, bir harp ı::ah~~: Devlet Konıs1-rvatuannı ~eref-
sidir. MihYer ortaklan, bu gcılu lendirt>rek Cümlıur Reisliği 
atlıyarak hayat sahalaıına eri:?- Fılaımonık ork~~trası tarafın 
mek, nizamını tesi::;e uğraştık - dhll \'t>rilen kvMeri takip bu· 
lan Avrupanııı cenup kıyılaıına ~rurmuı;la..rchr. 

ayak bastırmamak ka~gusu.n - Ko~r bu.klnnda tafsilitt 
dadırlar; cenupta t~s!r; erlılen Ank:-ırn, 17 (Yeni Sabah) - ı 
ha.ya.sı~let ıncı-~ezlennınt muh- ıR i yas eti c ü rn hu r o_rke~
tdif ıstıkanıelleı~e ~aydırılm?k hasının yedinci kom,en bu 
istene~ kuvvetle~·ıı;ı ıl~. l~~~fı • gün Devlet Kons<:'rvatııarın: ı 
Akdenız çevresını butunhycn da verilıni~Ur. Saat 15,30 a 
Afrika şimal kıyılarıdır. Alman doğru Re~icümhur tsmet 1n-
ve İtaly~~ .. donan~a komu~n- önü, yanlarında Maarif Veldli l 
!arının goru~ele:ı~ ?u d~~eJ Hasaıı Ali Yücel olduğu hal
yeni harcketleı c g,ırışılrnesı ıhtı- (Sorıu ı.ayfa 3 r;utun 6 da) (Sonu r;ayfa 2 sütun 1 de) ı ._ ____________ • 

Romanya ile ticaretimiz -
gesindeki Alman ve 1talyan mev 
zilerine düşmanın şiddetli hü
cumları ve düşman topçusunun 
şiddetli atışları devam etmekte· 
dir. tngiliz.lerin Sirenaikada ve fki memlekef arasındaki mübadele 
Mısır sahilındeki tank ve oto • 12 ı· k 
mobil kolları ve tayyare mey - hacmini milyon ıraya çı aran 
tlanları ile ordugahları, muvaf- a n l a f m a t a s d j k e d İ ) m e k 
:fakiyetle bombalanmıştır.,, 

11Düşman, Sollum - Halfaya Ü z e r e M e c l i s e v e r i ı d i 
mevzilerimizi iri çapta kara ve ----
deniz toplarile döğmi~ ve bu 1 e p k 
mevzilere ısrarlı hava hi.icumla- omen er amu . 
rıuı tekrar etmiştir. İtalyan - verecek, onlardan 
Alınan garnizonları gitgide aı·-
tan malzeme güçlüklerine rağ • Petrol alacağız. 
men bu baskıya şiddetli bir mu 
kavemet göstermektedirler. Ke· (aşma müddeti 
şü kolları Agedabianın batı ce- b• d• 
nubunda istikşaf hareketlerini ır sene ır. 
şiddetlendirmişlerdir.1, ----

ya meyanında pamuk Ye daha 
b1r çok maddeler vardır. Buna 
mulrn bil Romanyalılar da, petrol 
vermeyi taahhüt etmektedirler. * İsviçre ile ticaret anlaşma 
sı müzakereleri bu ayın sonları
na doğru Ankarada başlıyacak
tır. Bir haftaya kadar İsviçre 
heyetinin şehrimize gelmesi bek 
lenmektedir. Bu müzakerelerin 

KonfPransta ftonıRil ü<flen 2t h tı"nı'n m•u•him 
memleketten yalım~ Brr: ;Jya• BYft 1 5 
Arjantin ve Eqııateur t.ddif ı·ı·r k 

1 memişlerdir. Bil'l(~ı:ıik Anı ıık:ı arar arı 
5, Kolombia 2 t"klift.· buhhı -
ınuı;tuı-. Bu iki telrJitt n birı Ve 
n~zuella ve ~foksika ile nnı~tc -
rck olarak \'erilmistir. Burıl:u
<lan birü;i diplomatık münase
betlerin kedlmeşine, diğtr1 eli" 
hal'pten sonnıki ikti::;adi~ ate rnh 
tı>alJik mesaile daırdir. 

Dtinkii günün e'll miilıim hadı· 
se>i Caı:;tillenin mesajıdıl'.Hakim 
olan kaııa:ıt blitün diğı:·r millct
leıin. Ambrika noktai llilY.JtI'Hıa 
~tiraki halinde Aı·jantinin ayn 
kalınıy::ı.rağı yolundadır. M. 
Summer 'Velle-: ıle M. Louhı 
Guin.azu müzakeı·e ı-ıakın:uırn bi
tişik salouda iki tlPfa Ul.un u
znn görü,~rniişlerdir. Br~ı!.il) a
nın Birleşi·k Amerikı:ıya eı>ash 
müzaharet azminde ohhığu gü-
rüııüyor. 

Kadix'den D. N . B. nm Bo
gota radyosm1a atfen Yt.·ruiği 
malumata na.2.aı-an F...qualeur ı;a 
riciye nazın Pan Amerikan kun
feraru;ına iştirak etmemiştiı'. 

Alman matbuatı bu krmfor -
ranstan balısederken Birleşik 
Dcvletlerın cenubi Amerika Jev
leUeıini harbe sokmak g.a;yreti
le kabaı:a manevralar yaptığını 
yazmaktadırlar. Lokal 1').nzeu . 
ger gazete::;i Milletlt>r Cemiyeti
nin utanç verici akibetin<len ımn 

(Sonu Sa. 3 Sii. 4 de) 

* Hıiıtim;ıt>t, l iltiin piy:ı.s,ıs1-
ı •. ıııiidnhah.: ve fi\alla1 ı tun· 
zim için ayı:n.lığı. ı;.8 milyün Ji. 
ıahk ~eımaw·yi 10 milyon lita· 
ya ~· hannı~tır. * 1'ka:ı l·t Vekaletiıwc ku~ 
yumi 'e kuru ha ki aya el l< onn
lnea ktu. Topı :ık mah. nfü•ri O· 
fis bıııu ımemın <~ilmi~tir. 

Hiihfımt-t tüe<>arlaı ın b11 mal· 
lıu ma e-1 ko.} ar"Ken müstahsıl
ler H;in de tohumluk \'e yiyt'<:ek 
bırakırıa'':t. karar \'eı·miı:;t it·. * }ı~, leiiıı ihtiya<'ını k:ı.rRıla· 
Jıı~k tr,.,ı>ıe muavven zamanlar· 
da liarne fişl~ri · lrarşıhğı ni'3bet 
tutulmak üzer~~ un yeriJme;;i ka· 
ral"laştmlmı~tır. * Petrol Ofisi kadrosuna ye
ni ılawler y<ı.pılacaktır. Vılii. • 
yE>tler<k iaı:ıe müdiirliikl~·ri 'eya 
amirliklcıi kuı ulma k iizn e hn
rekcte gcc;ilmil'tir. * Türk ba; t:1ğını lao..:ıyan 
gemllcrin ı:<eyrü~efer iııtizan,ıııı • 
ü:min •'tm~k üzere hiikümı>ke 
miihıın bir kaıaı· ''eti.lmişliı·. , 

Yuka.ndaki maddeleıe ait l\'.ı)
ordinasyon heyeti kar a.rlaı·ı ya
nn neşir \'e illiıı olunaeaı.1.!r. * Memleketin lüzıun goı·ü. 
len köyltrinde ni.iins ba~ına "Oü 
gram ei<m<:ldik hububat vr•L'ilC· 
cektir. 

--------------------------
Temsili Boks maçları 

' Dün geceki müsabakalarda Ankaralı Sporcular 
büyC k bir varlık gösterdiler, iyi organize edile· 

miyen maçlar gayri muntazam şekilde cereyan etti 
Madrid, 17 (a.a.) - De Ga.ul- Ankara, 17 (Yeni Sabah) 

cülerin bir muhribi, ·İspanyanın Romanyalılarla yapılan ticaret 
Femando • Po adasında Saint itonuşmaları hitam bulmuş ve 
fsabel körfezine girmiş ve de - a.nlaşma tasdik edilmek üzel'e 
nizaltı bombaları artarwk, mih· Büyük Millet Meclisine veril
v~r devletlerine ait 3 ~i~aret gc· miştir. 

İsviçre ile aramızda tahad<.lüs --------
____ _J 

misini limanda demırlı tuta~ öğrençliğiınize ~öre, bu anlaş
kabloyu kesmiştir. Sonra, ~u. 3 ma :mucibince Romanya ile Tür
gemiyi yedeğine alan muhnp, kiye arasında mübadele hacmi 
o.nları limandan çikarmıştır. 12 milyon liraya kadar çıkarıla· 

Bu tecavüz, gemi sllvarilerl • bll~ektir. Anlaşma milddeti bir 
nin karada bulundukları tarzda senedir. 19.42 nihayetinde hitam 
yapılmıştır. bulacaktır. Anlaşma mucibince 

CBonu Sa. 3. Sü. B de Ro:ıoonyahlara ven~ceğiıniz eş.-

eden bazı iktisadi müşkUlle!·i 
hallede<:eği samlıuaktadıı·. 

Malfundur ki 1sviçı-e, iktisadi 
bakımdan bugün ehemmiyeti 
artmış bir memlekettir. 1sviçrc
nin ayni zamanda sanayiinin in
ldşaf etmiş olması .bugün muha
rip memleketlerden getirilmesi 
ınUnıkün olmayan sanayi eşyası
nın memleketimize ithalini tc
mıu edecektir. Buna mukabil 
Türkiyede ihr:ıcat eşyası için ye 
nl bir pa?.ar kazanmı.~ olacaktır. 

Ankara - İstanbul tenısıll 
boks karşılaşmaları di.in akşam 
Beyoğlu Halkevi salonunda ya
pıldı. Maçların saati ajanlık ta
rafından 20,30 olarak il~n e<lil
diği halde müsabakalara ancak 
21,40 da başlanabildi. İyi orga
nize edilemiyen müsbalcalar gay. 
ri muntazam bir ~ekilde cereyan 
etti Dö~şleri seyir için Bcyoğ 
!u Halkevine akın eden kalaba.
hır: seyirci kitlesi idaı·esizliktcn 
doğan izdiham yUzünd<.'n salo -

na girinceye kadar bir hayli lıu· 
pnlandı. 

Eski ve kıymetli boksör Melih 
tarafından yetiştirilen Ankara
nın genç elemanları dünkü kur· 
şılaşmnlarla büyük bir varlık 
gLi~tenliler. 

T<'knik neticeleı·: 
51 kilo: 1stanbul clöğü&cU cı-

1armadığından Ankara hükmen 
galip. 

53 kilo: Oktay (Ankara) Mcb 
(Sonu sa}fa S sütun 4 de) 



HAZRETİ MUSA 
VE•••••••• 

BE uSRAülL 
[.NUW Ye iktibatJ haldıln n ıfuzdur.] 

Yazan~ Muharrem Zeki ORGUNAL No. 59 
Velit bin Musap hizmetindo 

bulunan Be.ni lsrai1e mensup a
daınlatnıo. Şımr n ile ~ J ya 
}Wa:natan isin beş gun mühlet 
vermısti. Askerl , Ş ron le 
,Serah~ı bulmak maksadilo gıt • 
mişler; fakat bir daha nme~ 
pıiflerdi. "ıe1it bın a Beni 
lsrailden olmayan div .adam· 
ları truııyle oolıırln O\r kıs

u-

EH 1 HABERLERİ 

l
lr Okuyucu 

Diyor ki: 

Vilayet tarafından yeni bir şe
ki de yapllması kararlaştırıldı 
Kartal, Pendih 11e Jlaltepede karne 
usulünün tatbtlllne başlandı - ağır 
lşci ~lıtlıran miie•seselerln dikkat 

edeceği noktalar 

ıvelle- mevzu bahis işçilerin i
kan et cttıJrl rı kaznlıır itibarile 
ayrı ayrı oJacak, y ni, milesat!se 
rıcr ka?..a.da ıl u t eden işçileri 
içın 2} bir eetvcl tanzim edip 

altını mesuliyeti altında. tasdik 
6decektir. 

n - İf kanununa tibi tutul
muş olan mllcsse8eler tamim 
ettikleri cetvelleri, Sirkecide Li
man hanında 14ıntaka lktısatl 
Müdürlüğüne ve 1§ kanununa 
tabi tutulmamış olan mü sc
lcr İS(> Sultanhamamında Ata · 
lıt>k hanında İaşe Miidüıfüğünc 
tevdi edeceklerdir. Bir iş yeti· 
ne bağh o mayıp kendı başına 
aJlr ı lerdc çalışan münf ıd 
şah aı· da, çalıştıkları isi gos -
terir \'eF.ıkalan beraberlerine a
lara , yıne yukarıda sözü ge~en 
İüŞe Müdürlüğüne baş vuracnk
larciu·. 

IIl - Bu cetvelleri yukanda 
sözü ge en malca ılar tarafın · 
dan t:ısdik olunduktan sonra a· 

"Yersiz kararm ref'ini 
istiyorum,. 

Dun b1r okuyucu u dan 
mektubu nldık: 

Ben 1\Llbın Beçhı k!b1lnd 
te'lıf k!)y yoll nnın geçit mahal
linde bil" kahvelwle .s:ıhlbiyim. 

Son zarnanbrda ayni mahalde 
yeniden ki kah\'C a~ ve fn t 
bu kahvelerde kumar oynstıldıgı 
ve içki istimal edildill için kısa 
bir ~anda nbıta tarafından 1t -
pablm.~tır. 

D llrhsr ... Dfl 
! • 

''Hamlet,, 
davala ı 

---oı----

li.ıknclar m · eye iade -olunu- ._ ____ .-...,,lliDI .... ~---' 
cali: ve bunlar da cetvelleri ait 
oldukları kaymakamlıklara ıb
raz l'derek ·mua..melesinı yüril- 1 

HARP 

( A kcı8ı t'O- ) 

VAZiYETİ Yeni ı~şe 
u kd au aı 1 a rı t teşkilatı 

gem bir hada, bu un ı ı ı .l a-ı ---oo-
P nl ı lehm ~eh.~\ or. Bu Ş b . . d 
ra" e b 11 tc • c n u at ayı ıçın e 
A t upad , h t il Ak enız etr: - f 1 ı-. 
f da b lum l iki m ım ta- aa ıyete geçecea 
l fın d ~ u ıc ·nı t l c r- B"rqok g 1 ı· )Clll kunıla-
yoı cak las te 1.ılfl.tıının bugünler-

1 
ttceklcrdır. 

Al kadar1aıın malumatı bu • 

1 lunmak föere tebliğ olunur. 
: I.1ÜT l AKSOY'UN 
: KONFERANSI 
i Beledive Reis Muavini v Os-

küd ı· Halk Partisi idart. heye
ti reısi B. Liıtfı Akeuy bugiın 
(t küdar Halk Partisi binasındıı 
"karne te\•ziatmda dikkat olu
r . .acak noktalar, me\•zulu bir 
konf ı ans \'erecektir. 

Konfernnata 'bütün kayma
kam, nahiye müdürleri ve em
niyet memurlarilc karne tevzia
tile aliıkad r olanlar hazır bu • 
lunar.akbr. 

Şeker fiy tı 
a tmıyac k 
Şayia ardan istifa

' de etmek istiyen
ler takip ol nn or 

• on · nlrrde halk a a ında 
sı.:kcr tı tı ının yemden art
tn ıl na aır bazı \'&) ı \ e 
rİ\ y~tler dcıla maktadn. 
Bu haberlere, b zı ba.k ~ U. rm 

ve er tan mü el nn, 
Vilayet muhtar- en ıınackı ıcır;, ut ekerıeıı sak 

lanı arına sebep ohn ktndır. 
lıklann yeniden Bu ı ıh t la ~on günlerde bak -
jhdasını istedi k il rd şeker bulunnıaınaltta· 

dır. Bu 'azıyeti nazarı ıtı'ba a 
\ ılfıyeti, 11nahalle alan vT y t ' • diğer alakadar 

miımes ıll md n mdiye ka - rn k ı r şakl -. 
dar ıstcnil n iyi ve pratik :neti- ynhut d satmıynnlar hakkındıı 
celcı r.·lınmadı nnı na.zan itıba- şıd letli takibata başlamıştır 
ra l r k evvelce bir kanunla Diğer taraftan Yali Muavini 
i]ğa olunmu an mahalle muh B. hmet Kınık dün bir aı ka
taı b.rının yemden ihdası <için d11ş·mıza şeker fıyaUarıııa zam 
Da ·u e Ve • ıetin müracaat yapılacağına dair orl.ahkta do- 1 

etmi tir Vekiiletin bu müracaa- laşau şayiaların hakikaıtle kat'i 
tı elıemmiyeUc .nazarı jtibara a- yen Iakadar olnıadlğını soyle-
laca_-_ı_t_a_h_n_u_n_o_ı_un_m_a_k_ta_dı_r_. --m-iş_t_ır_. ı 

H ·a 'Y 11 11, aı .ıll dalc ı ı h e de ıraaliycte g çeceğini \ e bu 

ci[: b;.; ·~t:r.h:: ::: ·:·ı~ ~;,:~ iE.~E:;,,!~E: , Arsgdan çtkmadım, fakat_ 
t fık !;.~7~1Y:!)~ ~~·: ~.~kt~:~l·~i~~ çocuu~ un elinde kamayı görüne " 
nıyordu. Bu ~olun lı. €k h ı du- maicta olan memurJaı· aynen ıs
ıumda ln :dı,:l, bır çok k yıp- tihdam edilecektir. Dığer taraf
lar muk bıhnde denlZ ol1arnn- t n leni tcşkilil.t d lıı.yısıle baza 
laruıd.a ısrar dilm ·irlle de abıt ıucmw· V<C dai.-:tılo) ilıt.i~:aç ha
olmu tu ıl olduğundan mu ıhal bulunan 

lngıliz iı a birl kteri, ital n bu memuri1ctıeı için biı· müsa
u lenni do\ m kte , milel b le baka ıı:ntihanı a ılacakbr. 
km' etlerinm :b t nnıalannı ıgac • ı t «:----
~kte · rur ett Jcı. :::nı k 
eephesinin ıkri ik bir manzara 
.arzctnresme bakılnmara , c · 
n pt ki !kuy, t•enn tek f edil
diği anlaşıldı, hatta biı t bbu
sun lı:arılacağı da duyuldu. 

Rommcl. Sıtre körfezıni ğr
:t.erı :mevxılerde, be1kı kuv\-etli 
arocılarla Aaclıın Leck oı dusu
nun ilmeyı. ıni gec'lktınne'kte . 
dil. 

ıtalynn d namnaaı, yeni :ko • 
muta elemanlarile destekleııcrek 
,.e cenup meydanlarında Ylb'1 • 
naklar yapan hn1.'a fılolaruıdan 
da yanbml r gorer-ek, geni -öl
çüde bir ılıarekete ıgcçeıcek mi
dir? V c bu teşebbü.siyle kar$y&
lkaya ileten yolu emniyet altrna 
alacak mıdır? Herhalde, va?.iyet 
isticali emredıyor. 1stı1cba1 için 
büyük projeler hamianaDilir . 
Ancak, :bugünkü hoyrat dunnnu 
düzeltmek JÇİ!l, A.kdenizde yeni 
hareketler beklemek zamanı 
.gebniı'tir, sanıyorum. 

Mihveri Akdeltizde faaliyete 
llel'"kcden bir ~ te, Uzak do
gu CD'bl.külnna bir yardımdır. 
SitıgıQıurwı t i mUdafaaın ba
lıw ~'ZUU 00m ŞU anda, İngİ· 
liz den· z kuvetıarini bu datize 

amaJt.da. mihverin m faa
clır. 

Bürhaniye vapnnında 
bulunan kaçak eşya 
Hant lza.delerc 4lt Burhaniye 

vapm'U birkaç gun evvel Mer
siı den .sehrım.ize gelıarek Halice 
ginniı$'tit. Gıinıruk Muhafaza 
m murlan purda ~·aptıkları 
araşnmıa neticesınde vapurun 
kıG tamfma l'.erleştitilıh.İi kül
liyetli miktar.da mani.fatura ş. 
y.asilc .mühim .miktarda otomo
bil iiıstlği .bulmuşlardır.. Kaçak 
olarak Mersinden şehrimize ge
tirilen ba malların sahipleri ya
italanmı Ye haklarında kanuni 
muameleye ibaş'lanmışt.lr. 
Sahte f4yat mürakabe 

memuru 
Dun Sultanhamamında Alaca 

fırın sokağında 49 numara -
da manifaturacı 'Salamon Ko • 
beti'in mağazasına Mustafa is
minde biri gidere1t ~endisinin 
P'iyat murakabe 'l'ftellturu oldu
ğunu söylemiş ve faturaları is
teı11 · AtiT. lll'a'turalardaki fiyit-
1 ma ııhblcar <gomüğünden bu :i-

i lks;patmak \izere mağaza sahi
-binden 200 lira almıştır. Vazi
y iten üpbel en Salamoiı giz. 
1i e ôir mem r ğırtant. t Mus

ı ~ kal!'tmıshr. 

·zıerimin bağı çözüldü, hele kendi 
mi barsaklarım dııarı dökülmüş gibi 

.. rünce ödüm patladı, sarılık old 

duru ma balada, 
nı ~ lcdi. Eınnıl

lah ylnc ş kın, ylne durgun doğ
nıldu ve d ha d lgın daha biUk 
bır halde sorul eni: sualleri bekle-
me cm: l dı. 

lWdm: 
- Söyle b ı. lım dedi, babanın 

ailı, nanın adı, • ın kn~? Sabıka

la mısın:' 
Emrullah sunllcrc ce\·aplar ver-

eli, bı'k olm dı~ı söyledi. 
Bundno sonra dnYacı İsmail de 

l&ticvnp cdiMı Bu, asalı yukarı 
mk y lannd vardı. Davasını eöy 
ıc iznh etti: 

:ıun otıaı:a atıannı karsın od ve
n;k uzer.ımc atıldı, cocuk olduğu 
i'1D en'Cli ıldnmadun. Faka1 bır 
anılık delikanlının elinde bır !bı
çak oldw,runu goıilnce ışl anladım. 
1Uı7vanlan bıralttıi:ım gıbJ , ar 
kuV\·ctlmle koçmaya başladım. 

O, rcnç tabu ... Arkamdan çabu
cak yetişti, yakama yapıştı: 

- Ulan dedı. Senin ışkembeni 
dqer, barsnklnrmı dökenm. 

Ba'!ctını olacak g bı de,iil, korku
daa .kendlrni kaybedıyordum. Bas
bm feryndı .•• 

Bu andan sonra ne oldulumu, 
11e 7Jtptıtımı bilin ) orum. ö ren
dlln ki ci\'ardan nndadıma koınıuş 
Jar. Bu kiilhaninin :Unden beru 
kurtP.nnışlıı r. 

Korkudan sarıllk oldum. Hiilii 
• r t !ım ·zangır zatı1tır titrU"Or. 
l>u Ahır ömrümde b na yaz.ık de
lil mi? D~v cıyım ondan. .. Ceza
landınlm nı ıstcnm.> 

İHTİKARI 
CEZASI 

Oç manifatura 
muhtek.r-i 2 sene 
sürgün cezasına 
ına lıkum edildi 

Ka;;,ıt beyanna
meleri 

"r 

Cubt.:kçu oğ'unu l 
konferan::>ı 

~i~~ı 
kSONE BEDEU 

Türl< ~ Ecnebi - -SllNELIK 1 G Krf. 2700 Krı 
1450 • f AVLIK 

SAYLIK 
1 ıl'.Yt.IK 

7 .. 

400 .. aoo 
150 " soo .. 
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Eski lstanbu dan Enstantaneler: 
Kabadayı çeşitleri! 

l\fantonlta ııe cJeınto-.ktir~ - Mecbur olmadan atlam r;.i~lonıek 
rokl - Sarat d ~ ~ba p.lzan - Bele vur, ben ~ cöst& 
lir'iDl' - pehtlrn.u - Somun knbadayıısı! - Efeudi bil' lm
kı.d· );: &rynver Hııhl Pa.~-:ı - On ikiferin reisi: Hacf Haf~ - 1 :.wftll bey - ra ullah (Paşa) - H~y babam boy. -
San'at.kir Naşit - Da) k y-f•JD5ktoo 'Wı ~~ \"a.kit bttla~ 
llJiltuııu kt! - İp kır ip fu.en ~ deıiar. - it ,,, 

tıcıbnıwı bumu ve ludağl:I - ~~. 

1 Yi!Zan: 8ohbotsever 1 ...,.-~ 

E ski devirl rde lstnnbulda. / 
birkaç çeşit kUlhanbeyi \'e 

kabadavı vardı. İlunoi Abdül -
hıın1it .nnanmdo. ıse q.ı idı bir 
~ylı arttı. Bunları rasgde sıra'" 
lıyonuı : 

1 - t<uguıc boyler, 2 - Poılavracı 

le-r, devletin verdiği çorba ile 
pilavfa, sanıunla. tatlı, b)rekle 
ta\•lıuurlardı. (O devirlerde, hn
ıshanı'lord yemek \'e haftada 

bir gün tatlı, börek vennok ii..-1 
d1;;tt1.) 

Çok eski zamanlarda. böyle e
depsızlerı, aşııı d "'recede rezalet 
;apanlan cellada vererek kelle
smi uçurturlar, yahut kazığa vu 
run inim mim rulete ınlete öldü
rürlernıi~ ! Bunun ıçındır ki .affa 
uğr·arnuk ı;ıııı· tıle ka.f:a.l:ınnı 
kurtarnnlara.: 

- İpteu, kazıktan kurtul-! 
muş! derlerdı. 

Ameri a 
ô anın 

hava 
1 

(~lmclde) 

Anıe-ıikan bilyük hav 
kıt'alan Erıtanya adalarına. 
çıkarıldığı zaman onlara biz
zat Anı rikan havacı! :ı'l ı e
fa*B.ı edecektir. B ı tayyare
ler, yep yem tip tayya:roler
dir. Bu arada son ruodel çok 
seri Y tayyarelerinin de İn· 
giltere - der·ı i muhte
meldir. 

D İZ HAZIRI.A"'LARI 
A.merikada 632 gemi daha 

inşası içın mukavelenameler 
imzalanınu,;.t.ır. 94'i s nesinde 
aynca 10 milyon tonluk ge
mi inşa olunacal\tu·. Bu ge
miler, 1110 milyon dob.rn mal 
olacak ve inQ· !t ~). 1 yılı SO· 
nunda ııihayt?t bulacaktır. 

Pa 'e 

da arn 
u lü başladı 

~~~--~~~~--~~----

Meşhur Sinema artis J 
Los Angeles'de bir 
tayyare kazas·nda 

yanarak öıdü 

An k n.ra, 17 (Telefonla) 
Şehrimizde ekmeğin karne ile 
satısına bugünden itibaren bü. 
yük bır intizamla başlanmıştır. 
Şehirde 24 fırından b:ı..cıka 170 
ekmek satış yeri açılmı~tır. Bu 
itibarla ne fırınlnnn. ne de sa· 
tış yerlerin.in önilnde kahı.balık 
görülmemiştir. Şehirde hemen 
hLTkcs ekmek kartını tılmıştır. 
Her hangi bir sc.bcple şimdiye 
kadar kartlarını tedarlk edeme
yenler de knrtlannı mmıyyen 
yc.rlere müracaat ederek alabilo 
c\:klC'rdir. · 

(Ba..5taraf1 l inci snyfndıı) 
de salonu şerefl~dirdiklori 
zaman alkı§larla kartıılnnıru,- T ürkgeyi htw!leıila 
!ardır. )'D.ZdığımJZ amrde f'üOl 

İngiltere sefiri rclHt <rl1e imllı-ya b l&yanlaıu çe ı 
birhkte k0l1S6rde hazır bulu- yazıhıı ı güç, otrmıas.:r bJBi 
nuyorla.rdı. Milli ınıiz ls- bfftün maı kchmd· :a biı ~ 
met İnönü İngilte.r 6l'firine rs.-yu. getirerek yle rtm 
iltifa.t etmişlerdir, Kons.er c.ıüar ~ ~ 
yüksek san'atlir Eruest Pro- - ~. 

toryusun idaresi altında mu\'.ırl'- nıia keşkek ke ·• 
fnJdyetle netieelenml;-Ur. Bil- Bua.lunn da ~ 
h Glızunov'un dördüncü Jnriy.lo J.'VAdığı zaman okWl. ~ 
senfoni.si bÜ aUnı ar top- ması gc.rçc.ktc;ı ~i eş dilü h ~ 
lanııırtı.r. tlsi:ad Protoryuıs'un ik.imlcet ~)'~: 
hikim Ye çok san' tk'Uano 1- Bir btilbW tw: ~: C'.eı. gıil · 
daresi altındaki Riycseticfun- dt.'Cli, gul geluıedı. giitı ! .. 
lıur orkestrası bu pa.rç yı fW- Kabilinden. mısı .ilar oa 'J.l'dı: 
yük bir anlayış ile çalmıştır. İşle bu ~ırtmaczı.la.r<.ı~ 1 

I..os - Angelcs, 17 (a.a.) - Emniyet Müdürleri Bu parçanın bilh:ı.ssa sou An- - Bu kö!,;e, yaz köşe!>J, b -...o-
Sinema aıc risi Cnrol Lom- dontesi fevkalade güzel ça:Im- şe kış koşcaı diye bır t..-uı '&J \'.ıt"'-
br:.rd, annesi ve cliger l7 yol- arasında mıştu-. Anriko B<> ~ıtin ya,y!ı clı hı Şruic. cepl1e.&'ludckt sun 
cu ıle birlikte binmiş olduğu Ankara. 17 (Yeni Sabah) sazları F.ntcrvezosu bilhassa il •rlemdc-ı, ge1ılC'ı1.eleı UM..iltm• 
tayyare, Los Atı.geles'iu bau- Diy1rba.kır enuıiyet müf cttişi j güzeldi. Ronser bıtt.ıği ııa.man me) dana çıkwı.: 

1 tınıda Lasmnas cıvanııda düş Hayri Gökçay, Çruıakkale mm- halk, RcisicJmlwrlunımı tok- - Yaz plinı, kı.ş pliu.u .. 'F 
mtiştür. taknsı emniyet müdürliioöiine; rnr şukletle a.lkışbJm§tıı·. kerlnmeıon u:ıet me ıha b (t~-tıırnfı 1 

i ıdde) Tayyare vere ine:c::ğı sıra- emniyet müdürlerinden Senrıcd haım.unda ~ndı.lıc.. 
Ja1xm kıt'alan ara.c;ındn h~a- da at.C:.ş alnu.ş ohnası muhte- Baç Kars \'füıyeti c1ördimcü sı- flıtuı.ırula lta.ldlğlllli goıe: 
lı!t çıktı3J, Japon asxeı lerinin meldir. Bütüa yol illar, yana.- ruf emni~ret miidürlüğiiRe o.ak _ Basın Balosu diln - Bu ·o~ yaz ko.~ ..... u ko 
~ ıo ııw1 malarya \'e muhtelif r.ak ölır..ii§}cı·rijr, len tayin edilmiştir. A k l~ kota ı .. ~tm cas.ııu~ 
hasta:lıkl8:1'rl.~. muztaı·ip bulun- Kaza uJaşılm..ısı güç dağlık gece D ara yazmıısı d~ de hu.lı hızlı ve 

kal.tada)' tl\r, a - Fıyakac knbnda • 1 
yıt.a.r, 4 _ Mahalle kabadayılrı, 1 
6 _ Mcyh ne k;ııbad yılar•, 6 -

Unlumhane kııbıdayıları 7 - Dıl 1 
kabadayıları. 8 - Yumruk kllha· 
dayıları, 9 - Bıçak kabadayıları, 

10 - Kaflev kabadayılar. 11 - Bu· 

yUk kabadayılar (yanı e(cndı, ceıı· 
tılmcn .,.abdayıtar), 12 - Mekteb 
kabadayılara. 13 - Hacamııtçılar, 

14 - Vedi beliılılar, 15 - Kıyakcı· 
lar, 16 _ çamurlar, Galutar, 17 -

GhD pekler, 18 - &;.karlar, 19 -ı 
(A ıs .. } ~ıanlıır, 20 - Kabadayı 

kUl~ıtbcyl r, 21 - Ad ve yUzsü~ ı 
kUltmnbeyt•r, 

Bunl31 m iç.iııae tokat, yum
ruk, kafa Yurma - Bunun bir a
dı da şuydu : To .. lama ! • gibi 
da idmanlanna, :ufnk tefek 
ha.camallara (ehemmiyetsiz ya-
1'3.) ajtırca bıçak ya.ı·alanna, bu
run, bacak kol kmlmalarına, 
usturpa, opa. ısk mle, masa 
darbeler.ı.ne a.ltŞkınlı:ğı olanların 
sayısı kabarık bi-r yekün tutar
dı. 

dukları bıldırılı):O!'·' bir bölgede vulnıbuldu!;'U için i. Tatbı'katta kazanc Palas salonlarında arka arkaya söyleml'Si wudu. . n I3iAN1i ~-DA vak'a mahalline bir ya.~ını e- ·j Bir l~ de.fa tekrar ettiını ~ 
Bırmıınyaya yenı Çin kıt'alıın 1 kipinin Val'maBI ""rnnrtn •nt"ı- verı·Jdı· leycu mutlaka şaşırır ve k.;J:op. 

g'Önderildiği teeyyUd etmiştir. Bu tevakkıftır. At tist""cı~ Ô b ' rundakuıı güldilrlirdli. 'arul kiı 
kıt'alar Birmnoyn - Ta.yL.·lııd hu- le tayyare m vdanındn. karı- Vergisi R ~bberi Ankaı·a, 17 (Yeni Sabah) _ Yaz p!dıu. kış p.l.:ı.tu tt..Y~ 

BlltUn ~-ı;;e ıJOn ikısındcn bahseac· 
tek, ve fn lt ve im ı'ln buldukça ve 1 

tıu konu :cı eıkmaua dığcrtcrl tuık· 

'"nda da ldlklortmı, tf ttık'orıml 
hiç bir tii ·ı( yapmadan r;ı,gele ya-
taeafjım. LYOlerlnı ttnlatacağınl. 

dllcl d .J -~ı~ ..ı tc ı ı.-kJ B.ı.c;ın Brrlifii senelik baloE>u, bıı ı, .• -..4~..: de •. ~ı.........= :i""'""'l ~ un a ap ..... u..ı.na masa ge - smı 1.1\._' emektr> ıdi Kazayı Ynzan: 'Nihad A 1i O,..incü b =çu;n ·~ ,_.. .... __ ..,.... 
mis1erdir. Miittefi~ ta.yya .. -e.lcri, ora a Jı iber u.lqıısb~ • "' ağ ~rıın An kanı p.rı..la.s suloııbu-ın- ucn lıir kaç kalem eı:habı da tlw-
Siyanıa akınla.ı· yapmışlıu· ve • . Kanıaç .., rgisı ek \'O ttıdillerııc buh. da verılmi§tir. Balod~ Ha.ricıyc, I bil olduğu halde; 
bir çok tayyareyi hasara ugrat- Rı'o kont a s r .. n, ınüva:ı:cne, hava ı.uvvctl rınc }.fım Müdafaa. Tıca.ret \.·e Nafiı~ı' - Bu ıacağ·a. kar nıı ~<Uur{ 
mı.~larclır. • or n 1 yc-rdtm \!,crgilen, maaş, ücrcı ve YC\'- Vckill rılo Rh"llScticümhur, Ha- Üil b&ı P'Uil.. nilıaşet bir n.ydı; 

"1L1P~NI.ıEIIDK ili miyclt"r.e aı.t \'erg. tcvkilat cetvelle- ricıye Umumi Katipleri dt: bu- her fje.}' t.amron~ diyenloriıı acp. 
·~men bildirildiguıe göre, .,,..., ... -.r-t ._... u.':>IA>~'-" u~- ('R şto.r.ıti l inci de) rlııi hnvıdır. En son hlıkumlcrc glkc,. lwıduJar. Mılli rakslarla başla •

1 

..;.,,, ~-.c•ırttı. Ve vn"""an .g•:...t-~i!""'· 
Kırk. elli yıl evvelki lstanbu- Japon kuvvetleri Bata.an varım ra Roosevolt'in y.:ı.pabileceği ye- .n.ıılm• olan 413 ıı.hlfel.k bu eser yan balo, sa.mimi ve n~'eli bir ki sıcağa !ka.ı· dny...'lJU&:ını.:.Lk~ 

lun tanınmış efendi kabadayıla- adasında Auıerlkwı ve FJ!ipiıı gftne teklif. yeni bır Milletler blltun kıtapçıl.ırda bulunur. Fıyatl hava içimle geç vakte k~ulu- de- berabor soğru~ day::ınmak da 
H l) ccmiuetindcn bnco'-n bı'"""'" .ıe _ ~~o kurur:ıur. vam etti. mı·~ ... ı-u··1Un mu".,ı.-u·ın. * ıınJan seryaver ( ah µ;ıcıa_. kUV\·€tlerinlu sağ cQU.ahııın ı:;id- J ...... ·~~ u 1 '9" ı-n 

1( •-· m şhur on t.kil•>tin reisi (Hacı detli hücumlarda b1.1lunnıuşlnı'- g.ildlr. Deme.b.-tc.dtr. #'!alm311E•••••l!!l••••mcı•a•m••--llh. Ne diyclim, Tanrı her itti~ abad:rnı külh!lnbeyıuı· JP '· H f :b ' .t b .. _ Japo"' ı,., ı...--ı- b . ' ra.,, d· "~"'m :t ............... 
--v k n ızJ ~ uu.nga O!;ltınmua ye dır. Topçu ve hava bırltklerın _ '" ~'-~....:r uro;;uuun s u. a ........ • gayre.., mcı..u.uoo. buı· olmadıkça, darda · - dikl n d y. ığı roylle anlatıyoı·: d dıı sözcüsü ya cı m tbuat mü- Bugün A R A y Sinemasında 1 ihsnn buvursıuı. nındıkc;..L t4banca. bl\;.ı. rekmez- - Ling boatanl tının onün- en rar n gören .J, pmılann messillorine Rio konferammıdan - ---------------ler, ltSb ,.mı lobut kuU nroaz - ileri harekeUorı ka.ı~ında mii- b h ed 
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. ~- den geçiyordl:if. Bulgıu- bahçı - dafaa ku\•vetleri inetla da.yan- a s ere c ,azı Iatm Amerikn MAZiS1Ni KAYU14iFi\11Ş BlU ADAMIN GARİP MAC}i;. Biif'u·n Amer·ıı,alıJar lardı, zoıa. knhnad~kça dnı::!ı1m \anlar laf nıı attı, ne oldu. pek maktadırlar. nıill"tler'nin Birl~ dcvlı.:tlcriıı RASi •.. .ME<}ü.L"J.J)J~ Ui'ANIŞ .. AŞHIN tNKtşAli.1... u H 
f}işlemez'er. cnııa ıyml::zk · hatırlıyamiv-01 um şimdi; kız - u,AıR()• ,h,, .. AllAı· A.11.>• DA baskıslnd:ın korkaı ,k nınkul Jıiç ıtibi kuv\oetli bir mcvzud ı olın ye k f 
Hele ar'MRŞlarmnı • a ası ?- ın.rs. Lan ..n..na b' eb p olm I?.- J 1 . on nra Si 
lanln.ra :ıtadlnlara. - o l>ıinn ta- dun, saldudım, birıne bir tokat, ı AvustraJı.a huva. nazırı ·mın ır s ,c '.lıu.ıızıu a.poııya W L L 1 A M PO W E LL - M 1 R NA L OY • 1i ,; 

t t .. ı ınn gaco ötekıne bU' sille, tici 'kişiyi devir- te~:ine gÖre, .A.VllStJ:oa.~.va h .• •n1 ile diplomatik nnuı:ı.-ıebctlerini I 
b:riyle - man onı :.uar 1 • • - dllll. Fakat SOlll'fl ne oldu f Na- ıku~et.lcri, dfuı Japon lM~r kumıış olmaJanıu söylemiş ve gibi dehAkfir iki ruust tamfwd:ın 'Jevııton CS•§makaleden devaınJ ı"..,na (doot) ynıı goz (', ıena sıl bu'. ruz.· """'r A ... 1ı· el'.! tersunı· ·z sözlNini söyle bitinnı··~ur· mtc..~ı"- -0bnnm.n.-L. b'ır "~··kal&-
"'.u l """ 'C:)U " altın.da. buluua.n ·arolın adala- .,f<t __ ,t "~;,,.,._.,~ .,; cen"' ,_; Am.e- y " uv. .1AJV bir n yetl ba'.knuı=l r on nra; doııJü, pek hırkmdn o~ım. v.rw L-u=.,.. ...... w deıik d~Unemivon.12 .. 

"Abla! ,ıı .... e h~t P 00 neı'dl. nwı.. hile.um e~dir. Japon- riknmn akıllı dcvletJnı'l &eP-le Roo,...,,vclt'in Cenubi Amer1ka. •• .....,.~ b- . · Ha,·a :iegıştı, iş aksine döndfi , ı Y.&..• G. •d T."~ 'ı-.. l''i ı..,........ .... "'"' 

Hattı:\, arlmdn-ılar rndau ırı ·ının a.r, =ıı ıce c n.a.u..ı.u t u:.1m kararla.,..la mcnılek,.,.'"' .. lru· lü- dc•·l ~ .. ıerinı· b'U iıl harbe kcı.ı ..... -·-ı. b üçıt•anl::ırdım biı dayak ye- bal ,,,,,,..,:ı, H d c:;..ı..., ..,. 

umumi evlerde, bıl' gece e ·ma.ıı· ~ ) a.m.IJ.?"U'"r. asaTttt :tt ır. zumsuz tehlikclere m.mı~ brak- Neş'c ... liis ... v.e nagib.fıni vak'alar fihniııi görünüz. tınnakt:a.n .ıyade şımdiki halde ol ..,.ı. _ _._.ıltla:ı 1'1'Ün h dik. oır sil~ yagnıuruna tutul- QL'"I :L"'B·;;;;x,·D~ 1 ı:nam~ara azm,..,.3~- kl•, .. •dir." k . d" 
B':.IS • "ın.:.uu • " - duk ki, anclık·bın'Dıuta .kap~ğı ~ ~ .,_ ~ """";; ,-o Bugüıumat t1 de tmızilatlı nıat•ne- onların mruıc\'. i ·tısa ı ı;o ti ·.,ı-
kU:r kad•nl:ı.n blle ygl ile anar atıncaya k d" . .. , ou''M;;im'" ç.,..la Tokyo haberleıiııe göre, Cc-- * V . t A .. ı. H '.._""'1!mmmm•••m•D•111oiD•[M•
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•••mmr ı i 3"1rdınıla.rını temiııe çahmn.tk 

!ar.. etini :kiralıy rak hayatını = b ""'d ..... ""· lebes'in şiınal k.u;.mı J.:ı.ooııla.r Mıng ond ~ n r~a. n- ,.'il! t.ı olılu{:;'1.ı tahmin edilebilu·. l' -
!l iU ?'.av.ıuu • ntO,!ruım ...U. Oce.y.a k d r ıııtirüne. s'irüne elindedir. Yeni Gine ile BL;nu:: < ı;ciyc Nazırı ordell Hull gaze- ~ı•mınmliil!EZ••~ı;z:ıı.:~~r;::r;~::zcım~~·~ sıtık diınyn.<nndakı ilk m:ı ~dt> ... _ ı._,,. k · "-= .. ı r,eldık teei!er ko.nf eransmd mıılan 

-ıı..ı:ı.uar 
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ıı wr goz e Halbuki Halli P , bileğinin adnlırı arnsıoda bl~-..ok askeıi ve Rio 1'onferansıaa taaıIUk e- B!ittin dünyanın .sons~ ·ecanlarlaı yaşadığı 8 mühim sene nn muvakkat bir zaman ıc uı ıs-. ı. Onlura gore OO}- tes.is1er t.aınip ohındui:ru için "' tıfado lilm97. bir bale gelm m 
le iı lı ·ette bulunmak en ~~~e~~~~a~:~faözi~~h· r1:ut mHttefikler bu bölg~de Jnpon J den .suni Here mi.ısaıt cevaplar 8 L A L E .Amcrıkaıun akıllara durgınıluki 
büyü!· hr ahJAksıı.Wctı. kanıımı~. dl!l'List, mert kab~- harokatıru gtiç!eş1:trcmiyorlar. vermışt r. ug.On perdesinde canlanıyor vcroce.k.dereeedcki mu:.ızc:.ını •~ 

'!.f ' l'de, bfret.hi:lll(ll('rdC, 'J'okyova go'" s· * UJnd.ı•., - fündtitalt • trarfttOr- TT d ~1 ' ...:ı •• elli ı..,.. •~II"h1cJat'ln3. hır C ıgel \tvı!til {lt• .u. ... dayılardamn:ı:-ı ... Bir masayı tu- .7 re, uıgapı.ı.run luıc ktı\\etlcri b.:oşkumand:mı e:ıc- .n .. u ı~erme eş, ;..;~ klerioe •J".:..'laer olml.Jwı ·~ 
b l i.!ıı. çalgr'.J. gazınolatxla tunca taf]ılt• l,.lcdigi kafay11. indi· düşmesi ya.lıuz şarki Asyada C C mcın<'k ıcin bt hun • "ıad lema 
be ı. \ -al~t içmek ıçın sarkın-! rh\ Jilro ğı vore fniıfür. ahr, lngiliz hatdıniyetiııe ka.t'i niha- r.ıı wıı, eliu Y ·iııe gcneı'lll Sir AUnn laudette olbeı·t - Ray Milland lnskn hayııulı1ard u tcnıın e ill-
tll~ yu.pmazla.r, tehc:üt SCWTir -
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sürgüsü vı.uı.ılnıw~. te htıı. demir yet vcnneklc kaiınıs acak, Fe.!2-- H r.tl vın tavın t.'<.lildıı.ı ııcsıııeu uıı- 1 n- esi lazımdır. ('emıbı A.ınerika 

nılZlar, ı.çtilrleri iı,,kinin parasını h~ bir .ka 11 zm-un dayaııanta.z mcnk Hindist.a.nım.ıı akibcttni d • lmektedr. 1 ı!:<tt' bu · ~fc>vı ı · l ·ich·J 'v-
vcı:mem .. k için eulaıımu.F.lnr, gar mış~ hell'.' bir Y' mru;. ata ~ık , tayin edecektir. ASK . K EN nı ;- m n la (' b~ .... r kn ile 
scr.ııarı dövmezler, umumh::ı.~- bi. tok • ıtkc-doc k 0!1;,l, ÇC.."lt>, M ç .. ·ı Bo~s m'-r.l.arı ,,.._ J ll o.•ya 1~1 ı ıkj 
lerden hnraq nlmnyn tc:ne~uı a.~ız, tuzla buz oluımuş. r • OrÇI ft Uy .;;.-, .u il ti ı n 
e•-e-ı....-, bllilds bol para venr- . (u··-'.·--'· 1 .:--.:.2 ) h • 
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oı . k' rı y lnız ken 

4U M\:.l 1 * .DA.'lo'41~ -.uı;.~' , eeerı, • .,.,, aen .... er nın atcq. um.,, B nbır va a do'u ""'"· ler, S""" a•n
11

•la para seııler er- L d d .thl.t ak harb d 
dı.' '""' • '"""' İklııoi A.lxltillıamit dovrinde on ra a met (lstaubul) a obayı ~:ıbile lcr nde yaşanan lapany.:ı h.arhlle b•tlıy ,, Paıısın ltoalinden lıeycc:an m ('l y ti ıde b • b•ı ~. Btl 

.Yt 1 ............ n,.;:;... ~- bu galip alan en bUyllk Jılr aşk romanıdır, Telefon : 4S.>95 Rnr İ"' .erini efendfoe yaparlar usk'idat· ıuıı ·w:.••.u.u..uı;.uluıı. - • st ı .ı r ue '<ad ı ıu ıur-
" w Tıfl.ı.. __ , ~ln (Dai;'-wtn.fı 'I tnolde) 57 k:ıo: Emin (Aııkara) P.ol BHooi,.,., saat ll de ~ıı ı th ruatıue "ı-~aıı lii,lirosindc tş" görürleı·, lunan < Jıi.JU",..,, ~.n o ~-· Ei'l ol un, b' t ~f n ,.";v'en-

a;;.·r ba lıl~t.an ayı'llmazlardı · ı Kahıanm:n bey, <>n iık.ilcrin ele elçü;i Sir Sta.for Crtp~ g~ıi ça-ı (İ ta.alJul) asayı bes.1.biJ"' gtlÜJ>. '~,a•m•a•:!,E•Eııcıt •l!'Jl!lllRl•l!!!SliUlil:~t'!'~-------rwı~ ııkçe tük ,.ı.L ne 
;s,,_, ___ cv·lerı', barkları.. '-'ata- b,\ •la.nudan .Al:ap A.bdullaha - ğırılmışur Ye yerine lngiltore - 61 kilo: Abdi (Tutanbw) Re- , ________ m•me:~~RKıil!!'.!me1•o;uliı1ll8h llt rot•rLu-. ' ei e-~·uı ~ .a · alını nın· ,...""~ K'wg elçıs· ı· "-~Ib ld. nan ( '• "kar0 J il lıera~ l', -1• ıeak odn arı baŞla.rıru sokacak .ı\:~ı.k.llah llJ.{)8. ua.ı.ıuııe uıı ş- yo.u~ .n.ı·:.- "'o.u .. b t ı ta!Jtn Jo.ponyey kıı ı 
bir "orkri 'vardı. Halbuki öte- tı. _ lstıbdut cLJ, ritıdc biı'ÇQk vu O.ark Kerr tnyi nodilocektlr. I 66 kim: Hüseyin ( t&ıbuJl Seçme fiimleriie herkesın A K 
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pu. l'llkıu lıoyle m, ~ hı rol 
.7 ::n·--be ~• - J..ondraye. Qağnlan · 1. Duff~ lialim 'Ankara) ya sı:ıyı lı ıv .. 

itilcr, yu~iiz, bayağı kU.uMUr ~· kua.t 3·apmış. o{' avuca. ru 'lll'lz C',o~ de Sinırapurdan Knllrü-I bUc gıılin. hayranltgım kazanan m utu ınları P k miimlruıı ·r. 
Jer, içti leci ralonın parasını (Sonu .. a. 4 Sii. :> d~) -o c: tı .•..... L. l'u.Jnı~ 1...;enu!Ji Ar.. ıl .. llllJ-
\r mıemt k iGin çını;:ı.r k~lY a - A: on:; taya gelmiştir. 1 72 kilo: Ce\•dot '~.ılJ Bu;ran Sineması ı, tll·I mı ı ıklts; l it. u • ih 
plirilltü 1 ıl:arırlar; ı ·ı· 1 H 1 Ynşington, 17 (a.a.) - Beyaz Mu~.a:fför .CAnlaa.rn) ya S%'i ~- s y B i l L E s c H r~ j 1 z \U" de.Jı..:tlcrınin fan. 1 ·etine uz 

_ ÇaJkama asuru dcLyadııı · ngı JZ er a - Saral tarafından neşredilen hir sa.~~e ga-lıp. (Au.lroı ) H' ,. t· .. ıı~ :>ı.. ..tıreltt• ba
0

J
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ol u,,u-
Brua pal.l mı L'itiyursun? (1) • d . ., tebligde İngiliz BnşvekiUnin A· illi~ (l~~~b~ılyr) ai S<'l.'0 h~:::ı.b.iul,lı.: ve ALBRECHT SCHOENHALS ıçm bu yuAI\!ıı t.ıa;;ı ı 'eU ek Lt~l-

Diyerek suın.nırıııl", .mezeye faya'ya gır l er merikayı ziyareti esnasında Ro, ·::. J .r " ~ R l A A ı ... biı· lç ~~<ı..~.ıt nıo c oı . ·ı b bul .• ı osevelt ile ChurchiJlin şimdiki galip lUl T S N A D Y ı --d· 1 .. 
:1hane ur,ar, umumı ev r - As'iırda .. llyn~ ( 'n•" .. b.ul 1 Nn.. 1R P t :ı.::ııı tr. ste "Iıhv •r }Jrop~gan-k lk ıaroı 1 ve ilerideki mii.s.tcrck askeri \'e ır ......, .s:ıc.o... .. ~ hırnç Rlmıya a ar . i (Baştı!ı.rafı 1 iuuid1') bahri hareklit pltmının tauzimi zif (Ankara) ya na.kavudlu gn- in oynad.ıkl.ıı tiı:ı. ı l)'l U>nxldiıttcn ıs 'faue e1r pazarlıkla başkalannm hesıbı . Genıilerın 1 nd kalan tay- hususunda "ta.ıu bir anlaşma,, Yn r P.~ A z ,. s ,. N u N u T A N u A ·n 1 t uıo{~ çalı: ıyor. F' k t . iLİ e 

na .adnm şişlcrler vururlar ' faları. Gaul taraftnrlanmn Öl· Vi:.rdıkffı..rı kaydedilmektedir. j ı1>Halkın gösteııliği yaklll nllika 1\1 f 1\ U "' ncı.&o..ıan, Ailıc1·ıku. devi ~e. ı Ha.-
Yolda vülarken arkasından bı- dürdük len l• her aiımmştıı-. ra rağmen maçların tertip v-0 .. , r ıcıye N:ızır'_.l ~o' r u ıu 
gnkbrla.ı·, durup dururken. so- " "1111, 17 ( L.a.) - D. N. B. dolayı, ~a vaziyet alac:rk- idaresindeki lakaydinin teker . 'i'"ı.lmi.ru gö .. tc.ı~. Bır Kıldın rtıb ıuıı lW'arnlı M yd:ı n o- "vt:tL"\: ;,ı ıh t ~eJen R oscveJt 
kaktn oiderken insana çataı-l r, ajansı b'Jdinyor: tır. Almanyanın da ağlehi ihti-1 r1r etmemesini bızim snoruınuz Sc\lCli.&ini.. Sev eiını., Gt kt b F'ılın. Bt- S:r .. B.: H •y t., m :nnun oJmuv .. La.k de.,tldır. 
kol vunırlaı·, kavga çıkanrlard;.. H.ıber , ~u ~ne gore, lspa.n mal aynca v:ıziym alacağı hu-ı olan boksun kalkınması ıçln ge.( tıı ı ama. CenL 1 .A...onerık:ı ~ ınnli Arııcri.kn 
Ayırmavn gelenlerin oe~er-=ui' yol hök(mı Lt, bu t aVÜT.den bcr verihnektecUr. rckli buluruz. ~-•••ır:•mı•mwırı•ıam••a;m•::ıı:a•m:ı••••~-.ıJ ile Lt"ı"Unurlim. !t:ıbu• ,.e ı <l• ede 

:ı·oklad&.r. para.lalını, s:ıatlarmı !!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~Malıl~~~ cıdt ve bu dtm:\'8 Jm, g-J.sında. hiç 
çalarlar, insıını telrc• dı:'şfircre'h & AEf!'l - fiW ili -- -------- oım.u:.<ıa manen Bizl~ık Anıerı-
(2) on.nma .kıyaıfar, bunıwıu · \r dau bir varun saat daha , pasva idi. Saklanacak yer .~n· lt.ınııı yan.nda me\•kı aln('aktır. kulıı.kla.rıı.ı, parmaklarını ke-

1 
gecıp de paşadan eser ~Çt.kn1a- yor vo: Ccmtbi Anı rika memlekt-:1t:ri 

aetlerdi. . yınca .kızwr eüphelenmive baş- H A y ç A p Pi il N H A y '• I j Ah teo ... Ne söylem{) ya- ş;m ıld ki ı~ s.i ve emai gelı -
Bunla.rm yatacak yerlen de, lamışlat'!lı. Fakai ltruuıbuln gel l' El pacalt ... ~! bil::yoı um Lıu t ::t. n, mclcr t:.L'll!lmen ıı tirM -ean mis 

)'oktu. D;ra.r kahv lezinde, u- 1 diklerindeOOi: ri 'l'epcbaşıntıı kö. I Diye oöı:;ünilyordu. ş.~, ıtet v tek!lmiilün yilriiy~linü ayni 
ln.u.tnhane bodrumlruında, Jm. tü bu· otelinde çercılc kann do- Çewiren: BEHÇET SAF·A Tefrika N .. .&2 ==========~-~ d.ıy:ısını teskin için b!r Çare dil- adımla "'C hı;:tn t kjp eyle! '-
211.ar ye.rl~nde, wsız sok.a~l:U:: yur2.Il kız!ar. sofi ayı o ~adar şwıürken ı-Jültril, aklını bıı::ıuu mı ir. Bö., 1 olnıu an beralwr 
da, sabahçı kahvelNindE'., köpru ea?i1P' bulmuştanh ki k.endilcrl - Yaııındaki kıza bi.r-.ız daha so-1 Şeırketle Şilkı•ü h rhıd:kia- _ Ah kllJ'tlleni, Şevket. Şev- t~, cesaretim at"tt:ırmak ayni :rnnm kllı ~~ men....--up olnıa-
alhnda., J:nra Qeşme yal~~~~ : ne y;pılı.w ikroma dtı;y:uuuna- 1 kulıırak ona boyuna içiıiyor, rı tahi~enin keudilcr..lni • ket.. , in dayı geldi.. icm t'~ ust-e U"' bardak s~ıap ıı n \ertlı~ bn y nnlı.k , • lır 
tında, ı ıe?.arlıkln.rda.. sı.ıructi mış 1!ıir hı.yli igmi1,Ge.rdi. meze swıu.·c>niu. A.spasya be· nştiı".CC~'Tind n 8Illi;ı,. b" · ı - D ymı mı:' Ne müııa.'Hı _ ıc,'tı. r kır-:.ıl"rna: j Jn mazi, n' e \' knrakt r fa~k b~gholerıntn ahırlarında yatar A:Aı.dn b°tl" .A!tpasyıı pencere- yaz önlüğil Jle sof~'& o~ 1 t;i\yatı elden bırakeQ:Jr b:r bet? Onun bunı<ta 1lk iı?i \'Ul'. _ Bu ŞQy yok. Gn.rb=ı pa.
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a- ı.u ııııu fü,ı üı ""l , t var:ık lıic ~arl b. Pol!s :kara:kolla;n . k yer, rkasuıdBn Şükrli Şe\•ketc yaslanıyor: 1 tan yeyip içiyor., ~~~ır t.':l~ .il ~ El ct, ;ilden anladım, o.- ı.u- t c·mi-f?. ~fcrak etme~riu L olmuu;:ı bir rnanfaı.ıt 0 bü li 
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aar:t,jn n ... -nrcti, c~ cinnvet !:-ııp~yor v~ ikisi birden: --Ah hınzır ~.uk. Sen yap- coou.p tag•yorl.:'lrrdı l.-ı • .!.. 1 . D ye n:~!.ı. Fruta:t ku.iar inan- eh, edcbı!iı. l le- müzn ceı'Ole-rin~ 
·ome. 'Ti sik mk uğndıklnn _ Ynkl Daha gelınedi! diye tı bu masJuı.roli:k. Bu llllları. souı' ka!nrun zm ijrl dc'8. a · 'iı. ~ 
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~.Hey y rabbi sen bfürsin!... nuıdlh:.r. Sr.rışrn kız: S<ıhit olduğum .. ruo d Jaı1<"fro ~'l!ri.erdl. !a::plıllıaneler. ~ gU,n_ 

1 
fı~Lı,..~ır'·....,.. '-·-1--- bu iki buldu!' delikanlıla:ı:, l\c Je :ssa ;;- ~ 'l · Uıırada n ... 1 ~ , l"r va" ı n..

0 
.. • ...... A.,. nı,..· k konf &ı ı bu bi ·li.:;i kuvvet-

''--' ......:ı,,, '&... ;:ıu:!I....., AC,.. ~.»< ...ı: • ı~ .. - k•~• h ':Yelb 1' ij :-, • • - ~ ' UI Uç ,,.in a- l •nflİr.i'l'k f!"İbl b·h. J.<--t l"a ~ ~ ~ en konl~rn• r:ı1r kelim: .. yi anlayaoaklarml talı- J;)iy-0 oawı ~g-er n.L4l:I, .. o = - emrru ~ c verın u utı hu r •. Bfüncz h"t bure.Sinı.. r:ıyı llC1?:1YQreıtr~? _ ... ~ .L: 

~btldL Sı !ilk kojaşta: y gelir'- mw ederek gi:allce gülüşüyor - masına mazY oluyoırdu. M.a.car.{ . ~r sevJn~le: f.f~ ktztıırt. Asjıa.~urnu ve ~~ 60!1!~c.'1 t:'ükrü n.i . cdect'h"tit· ~ 
' - latrlı. kıcla...'"l, Aspasyanın hıüirı..e E!V·J - ~. ı•a.şa... d6Qk !-ıs ~şınd!iii bi}' ~es (!aı.UJJ 
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d ru. p 1. . ~en~~ı .. Amerika d('l'le+Jeri ~ .~~ıı .~~::.!d:ı::ı
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;0:; Şara;plarla. kafalilT tlitsfılen • veli havret ederk~ ti<>.!lr'.ı ho l Dl.ve ... lh:ıykn·dılar, tterini. çı'!? 
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a:ı ıt:?nmmilt!a b-.::.ra.ber tehljkeli bız aJat;al;.t.ık. G~ k.&= g:l:frr mr•~tıcn nıı:co.dclcoo Biri sik A· 
\>c "'.,,..,,., """'-'"'"... • 
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R'E RGEL ECI i BRA H tM1ı 
Yazar.: M'. Sami- Karayel 201:...I 

fstanıuı luızım amirlili satınııma kamisyonımdaı 
14 kalen -dlş malzemesi alınaeokır, Açık eksiltmesi 23/1/90 cuma gll

nfl saat 1+.3-0 da Tophanede Lv. ilmirliği oatın alına komisyonunda yapıla· 
caktır, Hepsinin tahmin bedeli 730 lira i5 kuruş ilk teminatı 54 lira 81 
lnıruııtur. Şartnameoi komisyonda eör!UJr. Taliplerin. belli vakitte komls· [ N111"/t. il. eoe i"/t.ti6oa hakkı moltfuzdur. J - yona gelmeleri. ( 479 - 144) 

Şimdi gelelim Büyük Ya.şarla r 
f[ergeleclnln gilreşlne: Yörük Ali ,,.-----------Deniz ıerazım satınalma komisyonu ilant r ı 

Büyiik Yaşar, zamar~. ~ 
değerli pehlivanlanndan bin ı· 
ai. Büyük Yaşar, Adalı Hal!! a· 
yarında bir pehlivandı. Boyle 
ohııakla beraber Büyük Yaşar, 
Hergeleciden c;eldniyordu. 

Fakat Büyiik Y~nn bütün 
hırsı Hergeleciyi ıııaglO.~ e!E~ 
ii. Ve bu kudreti de ba1Z<li. Bı
çiınine getiriı;;e. Hergeleci~i .Y~ 
~ebilirdi. Liıkın Hergelecın1n 
fevkalade ustalığı işi bor.uyor
'clu. Her ne kadar zor, oyunu bo
"ıruyordu. Fakat Het"geleci de ~' 
zorcla "r..ı .. lı. H• fif olıııakl:ı be
rcı be-r -.;;ıynt t:'t~n h 1 }"'t·hliYnn-.' 
ıl.. 

Hıh-U.-c , .. ;;1s.ır. <lı:ut:Pnıisti. t 

Gıı e ,· ... pnu1• cı rot rhı ıthı. Ca1.
g1r D:1 ..... ır1\"urdu 

H~rgeıc,(·i hı.lııııı. Blı~·ük 

Y; ~·· r n1eyd nr, '. 
Sı .~tırc"lt-rde ve c :K• ptnlıvan

laı r l l:i1· İırılit \'~ı I dl }~04 u '•ftt· 
ratt a :;our ~ !·lt rr-·r 11_ıt ,ipin Pl· 
duk" <-1 kcsiirııeo::;i dn.n_ı ·"' ~t· Biı
}~iJ.: Y"'ar, brlkı h.ı· mm· .. ı·ta· 
dan <::kaıır. • 

Giir·.,Ü!::Sll 'l' f,?;Urt• ınir: ~ey;ı ~i
leri fazla idi. Hc-mt hı mr~ l•
t~1ıİ.Jlıl h:tıl{lnın C.ır~erce:--· l: a .. 
ya tlolnw~tıı. Bily.lk \"a~ r, ta
r~f1,ll'lcırı c·c.ktu. ~Jir kı"ınl f.('

yirriler, t]"'i ~t>lPcinın m11~ilıp 
ohn.,_~ını istiyordu. 

Jle--rut'leci, me: '••'-r~a c·ıl-i ... rken 
Kara Ahmt>dP: 

Bana bRk' nlın ntrt 1uğ'tın 
yt r· le kavg :t ir:tt"ıTiı·nı .. 

T>iy(' sövlt·ın.)•ı)rrhı ).;: ~ a .\.h· 
met: 

- lT~İtfl: hahkllfı \"t:."<lih.')' • 
Sen, nt·1,•c ~.nrışıyt. .. ı-.--~ın • l.M-·ııim 
işinıc- "· beni Uoi:;unt·. ı:·to " tk•r, 
d<" onu })(~Tt,..1 k nıet.'.bln ~-' t L.ı ,J 
idim. 

-- SC"itıi \.1k;Jl"'Old. K<.:ı\!!tıYt1 
lüzum \'ok. 
R:nra · Ahm<'l, hi<lm·llı ,lıitl<let
Ji. 

- UHta '. inı;~ll~ h y"1l;hı Hın? 
1 --Nr<t.n lm? 

-· Hakkmu yeJin!. l 
- Ben kim:~enin ho:ı<kıııı se-

mc.m .. Doğnwımu HbylHlmı, iki 
1 ellerin clt>. t<::dmmi!'ti. 

Dedi. \"<" ı:-özle-:.·jne- :aunl 11 i
liwe etti: 

Be:1 e't .::1 a.11ah yerıl'I'JHl •. 
&·nin cribi i~i k .. 1vg:t~«· ~ Ll~rıa:nı. 

Dedi. ; 
~:fevdana f~V\~cJa Ht-ı vt"}c ti 

gelnıi:,.ti. Çok re<·ır•-tlı-r. Büym. 1 
Y(ıf-; ıt· t{;'! ka2t.ln ci~b;nc ı:Pl1li. 
V-JK,ı', dil ,.ih!('i'lı ı.11. Btitilıı dii
~İfı('t.-$\ I-lcı·ge!ı..·c~}O ~a.r~ı va· 
pnca:!ı glırl!::in tat zı it.l Iiırıl,;ı 
bir vüı·t·S v~ ·ınak !~tiVPJ'tlll Gii n . ~ 

ıt-<:,;in ba:-:;trın ~onuna k;ı.1). r klra~ 
~Jva \'e g;ı.ddnrfl.r!C hir .güre~~· ıp 
mah. Ve Hcrgelt'ci}i )'l[•-.d.rtıdk. 

BÜ} iık Ya~:ır, l;;ırannı "H - ı 
tnh;ti. Giirp.;·i kıt·h 1 ~ rr·;ıca'ktı. 
rab!i Koca Yıısul': ~ib l:ınr, k<'. 
edcc<'kti. Koca Yıı,,uf cla lkr
gelecıyt~ kaı;:.:ı.ı böyle iı.art•l:c t r: 
derdi. Ve böyle ı.arekeot dl'l't'k· 
le bjç olmnzsa. ha~n1Hl- S!i.iı p:-Jc. 1 
rini berabere b1rukrnr.!t:ı. ,,Jt: w 

w ffak olurJu. 1 
Bi.ivük Yn;;ru-. fJ; ı-gelı":i itina 

1Je y~ığlarinı Lazl'liyı,rl~1rdı. Ht..·t' 1 
ıki~i d hcmr~n, bc·Dıl'n Y'·rğun -
ılıı. Liiı" de<~il ııe <le oL:n en miit- ı 
hi::; ha , ımlar'ılc btJ~'l.ı~ııu ;l~rdı. 

Ya.;ar ve Hcrgple• ı, yağlan · j 
Jllaları. ııı bitirdikı. F:~vdce clııa I 
ları y2pıld,;11 w mc·nkihd.:ri O· 
kum!uitu i~in y~n ine hacet Y• ·k • 
tu. Yalnız Ca?.V.H\ sr-yirrilvre 
,fvle seo;Jcadi: 

:._ Büyük Ya.µr \'e Herg-\'lt'Cİ 
baı,a ~resecckler. (1U: t:Ş kıran 
ku·Madıı·. Su} a git.-ııek ve !-(Öz 
silmt'k yoktur. Güre~r hari~le'l 
müdahall~ mPınnuduı. B~ı~bt>re 
y-0ktıu-. Gec« de ııkı J?ilre•; d~
v:ım edecektir. 

PrhHvanlar, rn<'ydar.a çıktı . 
p4~rc\• yruıt!rı~. Zatt·tı. bu, iki 
ııelılh·c.nın oeşre·:krl meşhurdu. 
Her ikisi de fiyakalı V(' çalımlı 
ı•·ıın ,. Y3f1:,ıfa rdı. 

Nihayet <il!){' rn..eye geldilc·r. 
Hcio JJ:ıııı!'nl:ır t::.r:ıanı oidu. Ve 
$(Ül'c.; bütün ııil<lf'tilc ba:;ladı. 

Büyük Yaşşr meydana rık · 
nı~dan evvel Koca Muratla UOY· 
le biı· konll!ım:ı yapım>,;1udı. Ko
ra Mu.-at, Biiyilk Yıo'"l<?'R n&P.i
Jwt veriyordu: 

- Y a!i'.,.~ lıu ı;efe.· a.ı. bıı h•.ı-
rif l ytt;~ utanı 

\'"<>•<' clıl: 

.,. 
Al-kıı.daşıınız M. Sami Kara
yd, Sult:ıiı Azmn btışpebli· 
wnlanncla.n olan Yöriik Ai-

1 :ıdet uz.aktan kunıanda şalteri terınilc rolcsi cBimetal.J.i> bu ~iter 
110/190 volt Tritaze cereyanla ço.lı~u \'C normal an1perajL 2 amp. olan mo
t<lr için satın alınacaktır. isteklilerin 22/ 1/9'12 gününe kadar tekli! mektup· 
l:ırını komisyonumuza gönderıneleri iHin olunuı·. (452) ., 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Dlıı meşhur güref,lerint pekj 
yalımda bu siitmılarda an-
la.tınıya başlayacaktır. 

• • • 
Mırnnıı.ra. "t!li6ü Bahri Komutanlığından: 

Tallplerin yapılacak iıntihan sonund!l ibraz ede<.:e~i liynkJ.te göre yev· 
tni).e takdir edilmek Uzerc bir tesviyeci u: tn.ı:;ı alınacaktır. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütiln Ağrılarıııızı derhal lıeser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteylnfz. 

Tesviyecilik san'atır.a bihakkın vakıf, Türk, ilk okulu biUrmi~, askerl:-
Büyük Yaşarın kararı kat'i ibıi yapm~ hOsnüh,•l sahibi ve sıhhati tam olmaları fartlır. p hb • 

idi. Güresi sonuna. kadar ga.d • Nü!us kAğıdı ve aı-.mılan dl;tcr evrak ile komutanlı!a m!lracaat edilınc- azar $0 Ctl 
da.rane gÖtürecekti. ildir. (498) (Baş taraf• B •er .. y•ıda) 

Buyük Yaı,.w, gtlreııe nirmc- l~-----------·-------------• I 
.Jt>11 Hergc},'eİ. g\irest.• ;:;irıııemiş- •s~er·ı Fabrıka!a r Satın alma Komisyo rn ilanları ı ; bir adamdı. Sanı) ö<lomlnıılc O· 
ti. lltısuunın tutacrı~ı giireı:; t.-ı- ~ ~ lan n-.iinasebc.·ti ~·ii~iindc·n h(·r 
bivi..o:-:ini bckllyuı-du K:u n;ız Hc-i - yHntıO-ı hu:j ~:ör Üliirdir. l }(:\·Jı t 
-;<:Iecı, ha~nn~ tf\biyc~ini hğı·en· z... h nu '"'ki C'ı ıu ı· ·. tot. ıfıH.ı.ı·n 1 iz cın tı'Jr11;:ı1..1, tc-·\ıy~;ı,1 ricaH arlsında Aı .l A'orl ıll,ıl'!l 
me4lik<:.J hUcuma gl!l."l'ı\C-zctı. l. r<..ıı fıı: t•:.teıleı..<·i, nl hirlu \Cr-<ıit t;.ı·ıl" ı.~t;..::;t ımtıhuı 1'-' ulınr.eaktıı .. 1 tutan1,ır nltiuğu iı.,:Z!1_ 1.ıkurı1cık • 

_fiijyilk \':\ı-\Ill'ı dMha ılk ehil· T •l:p Oliı 181 her güı· z. '-tİni.>urnund<ı ~c.ıltı ı-:ilfih uı:nirlır.ne-sı :\iddiirl:ı~ii- yazmHk bilmediğ"i bnldtı nılı·;nli~ 
kcıl bııd;trnalatına b<ı~}a.b. H.ı~- .-~ tı l t·t~1"·" i ı:.: olunuı (:i6:l) ı·ıınlık ~ivil paı-ı .-'-" tl,fbto. · ı 
ınının e•tht·~nuiP bulunan kr111a-I • ~ • verilnti~tı, 1ı!?.h_~1Jt ~jJ.~·~ı J ~~-

- ı ı .-•. ııun ııı"lı,ı· ııır·ı.:a~h ı ...... ,.it: toınru:!u ahıuı"alc 8a \'ak asınd::ı ;-,ınoh:-ı. :--ın11ldıı • f Jnl ~idt İ Jp .-.n~cJ 111 Ve Sit L. n ~ ''" n 

bndHVıJI' Vt.! (•!enı-:.< t:ı·kiyordu. f'ı hl'• nı,.,.tr{· ı:k.ı.)•tı 70 lJr;ı bc,~1.:.l t;.ıh!ılin t'<iil<'n yukcı.Hda yı zılı ;;u\ıO Sonra (tffe<.lik:rc:k lt>trtnb~tcı dön 
\";•.;••tın hlı hurekelleı ı Hcrgew ,tı,,~ ı hı t<'' ~z r··n .ı._u A!lltC'rı F.ıbrik.1lar lTı uın ~li.i(tiırluğu !\lı'ı"- dü. ~eksc·n va."!-lnı f't'<·ti~YJ hı:tJ<le 
ıcc:ı.:n gC:nt.lndt·tl kattridlnı• tı. k ~ satın JıYJ, koml y n nı "I 191 t/3l2 pazartesi gıint.I · ..ıt 16 c.·~ µ .• zarlı - Seh7.:1dcbasınrla, Cnkıır<·er;;.n1eclt-
tiiiru.,in ~- ha<l<lar•ınt: f,:aC'a~ı ~ a hah hlt.t(>ktir ş. r1n ı .,c 17 Hra ~G kuru-:tur Ko·1: IC'nl; t 1 ki t>\';ndf öidii. P~:-..ı ~·l·İrıttl bü· 
hi..tkınctnlişti. \'"t! Olli gör(~ h'l ,,.>,Gtin lır~·rl•r '.!(,o ı,H·trC' rı1ikitbırıdt.11 :t n··; ..ılınrm"'l< <;:;.ı-1 le nan,•;:ı. n<H tün kahv(•:Pri dol~:-:ı.r. f-'};kl V·::tk':ı 

,_ı. Jıcılv, ıleh.J!·. ~21 1Rl'1il' dö\ ü:-;Jer·ııı aııJaın ve z ıı·l~ı n ı:ı ı.~t ı. 
1-Jiiyiik )~&:1"1" . lr !ki oakik'.1 

~idııt~tli kot hı d.'u1a:arında.n ı-:on 
ra H; tırı,Jnlu.ra. b·ı'.1:-!dı. fluı; -
ın;n 1 ~a;..,l: ~,,au v .. kUYVl'tli il'. 
tn'Jı,\nl .rı vı,.royur(lu H3rncımı 

tı '<m •. ·· ı ~ibı ll<t~~t ... ı;ta u~·aKlurı 
i~Jyordu. Iı~!t-n.:ıeler de ('<lba idi., 

• • • bun<l.111 <;t ... k zt·\".k tl·..ly:1ı~lı. Y't.: 
T· , «dn "c" -uGo lil'.ı ol'" 70fl0 falo ıgır eli 30/'/!H2 cum:ıl konu.,urkrıı. Hey bu.:c,f •. b hev'. . ., 

~üı :ı + .i:4 Lle S.ılıp., ..... ınd;:ı A'>ktri f".ıbn!~nlar '<l n ı:.lıTı< '·roınl~yoıııt.11~··'<'1 Söziirlii (:ok ku!far)rdL 13.üYük 
'-'>tik t:k ıitıııl' ıic •h<tlP l•dilecc!:\.tll'. Şartnr tr!" her ,.,ün kVff i."~ undJ gO!·G.. halk sanatk:1rı N·ı:-;!t J.l a.p A·bdul 
İ('t.oılh· ı~tef p1·i11 "~11-1 a -'•1.k ilk tcınırı~.t n1aKbu u ıle o g , \'C ~~•il 'l' lahın hik3yel~rin: onun !;tJVt:-ı-;ih• 

J:ı°l!r. yc•ı 1: hı ıuı h'l ı. (3G'.!) o k;ıdaı güz4.:'l söyl~l \·c anJHtJ.r 

-"'--------·-- ki, in~an "~anın dırildığinf- ? .... 'l.-·r ı. M it . d k' A s t nalına ~om'. onund'n t hip olııı-.. Ba~ınckn !-'<'<;en bir Kır:t Ahr01el, YP~r.rın lıu lıa
ı·c·kt:tiui. gi.it ünce y.=ınında bnlu
nc1n Tophaııc-.?ı "usuia: 

op~apı a e pesın e J s, a ( r, JSj 1 ~ > \'ak"ayı, bu kHgada mllioll dJ.· ı 
yak vcdiğiııi anlatıı·ken, Arap 

o lın~·tcı.ktır. Abdullah bir-der. bi:·e ~i'it-iınü ı r tl ~t, ı ı rhoı"ıO kılo ı-1e ·r 1::)11 Lİ! Jh•Zurlı ,l~ı ~t n 
·- lu~11f, gördl~n n'L \". ·:-c!rın 

hİlt~-;t"' ~iriiini ! 
'Tam sana, girtliği gl'lL. 

- Oh' c!f'un u~t:.-.y::ı:. 
..:~CdlD? 

~ il., 1lf'·:-.: 2\ll/~·2 C"ar~nnıl a ;.:linli şCt.ıt ondtı ycıpıl..,c;:ı·-t 

:· 11 yü;·ıi· .~n hl"·Ş tc•ninJtl<.orilc konıı~:yunuıı1u1<1 ını.. H·A~IJ::\rı. 

T .. llplc· kesert>k ROrmııı;: j 
(561) 

1 
- ~ilah )'OJ.:muy(,. ' )'r~nıno~\ ~ 

Bnna h~·~ırıyo111u. Şimdı 
k«ndi b.ı~ma gPldi. Bıı hrrifln 
~ıkı.-;ınc..ı i~i ~ilrP.7 tt.-n çıkarıµ 
ka\~ ,,.a dökü\·oı lar. Tabii in· 
san. ~ukabeh·~·e n1ecb11r r~lu • t 
yor.. ı 

Hak:ılım llf'ı·;.,rt·h·\: nt· ya· 
pµc ·k" 

X\" y=tpcıcak ! ı~tıt~<t k 1nu· 1 
k..b~lt nlecPk .. 

'\.eab:ı dpı•-ıin '! 
- ı.Jnyan ht· uH bu hah .. t,\; '! 

l ltıg~}t-(·i, ltlttn~•.z•hr .. l~l
J.u n;rıl<:llb(•l. ,ıtnıeı ()yunl;;. h~s, 
nı ;ı1 ı t.:i>i'H r .. 

- Yıı hiç y1Jklan ıı ııkabt·le-ı 
si boyundut·uklaıti b;:ı . ..;hıı·~• .. 

ı'ı,ie (lur b~ ka hm;. lll'rge
lerh1in nf;' y,ıptH~«~~ı b('l]i oln1az .. 

Ben, duol wıyvrum .. 1nş;:- ı 
CAH<'h lıir kt"\'[{a c;ıkdr .. Ç'Uıiklı, 1 
u~tJn·ıı oiÖyledikl<-ri ı;ıl -
cünit ·tli do~ru~u .. 

f)Pdi. Yaşar, hakikcte1~ o-u.d
d ,.l,ı lıaı eka t'<l'VN dıı. Dıııııp 
dtırııı·ken glh'l'r:'-• ga<ldaı·lil-ı ı-.; 

b; :.:1 uıı-.11. Hcı ~-·-· i, "\·a..,...arın, 
N·S da1 ika )(· U·ır hi1«1nnuna. 
muknl)i'le ctı_r,edi. h<ııı.ınmakla 
vakit g-ec>nli. ı 

1·\ıkat -•Türe~in be~inci dakika· 1 

lnnnd doğrıı Büylik Ya.-.rm 

1 - ~I.o1. l)..! kıs~ sı \1.:.' hcınıt.ını \·t· ıuutl k i<:in 12 ud('t l><.ır 300 <.•it'> 

111'. i;_ı 1 5f• l.ılı :ıh·ı Iı,lı;ıılıkla "';ılın o.ıiııı<ilııktı •• \'( tf.ıııırd! y;.phrılr.ccıktir. 
2 - T· 1 ·~ .t-. in 22/l/Q42 ))t'r~c-nıoc ı.•iııü ~n:1t on•!,; Sf.t,rı .tl )a kütni$;.·o~ 

rı.ır_, rr. · aı:- • rt 1 f563) 

l - Btr h.r ı~;;:ı SôU kilo s•ı~ ( 0 ;.\nı ~-dlrHıu 2.blıO .. üt:-t İivl;:ı:Hr 

.. rle:t ~·iıı.<ıl" \·id .. .;..t !ıı lı lktu·. 
:? - T.ıliplcriP '• nıinrJtlarıll: Uiı-liktc :?')/1/912 Ln-.1 g{,ı\U sa;ı nr.d~ 

ı·o""".i":'-·ı•nı urrl· buhırrr-."J-,rı, (~ı64) 

l - Uirliıilc·. içu~ otuz • e un tonlu';;: iki pr.ı·tidc ıı k t-0n kırn·.ıl.ı ıner-

1..1 ı(>:t l•llıJı.: ıi~· .. H v ık-.r· glırtildfg:.i,,dl·n tf"ı r;;r ı· zarl J.i:la ( 1~ili.r1~ e 
r.ı.nul111u~tur. 

~ - T. lıı•Jeı·ın \("tı.ır.:·t1;ıı il~ birli tc 2f>/~/942 p Uı.r•f',..i g{\.ıil •·••t O•l• 

ri:ı kouıi<yı•Yııınııı:ı'<' mtıı··ıC'n:nJarı, (!'159) 

1 - BırL ı~r iı·ır\. t.•kı./eı ton<lan. lı<: ).)arC'cıd~ kı k 1(1n t.•d<" yae:1 pa.· 
zn hı\.l\ atın ;o1lı. tH.aH.tıı·. 

2 - Jhalı.·sı :•fi. l ''ı.t.2 p.ız~tı 1t•si gıin~l ~:ıt onda ).l<.ıltcpe S<.ıtın ~ıbra k•,· 
trıı···''4'nU lıu:ıııruınla ,·ar ... ıl&(·J'ktır. T Jıplerin- ınu;Q•yen v1~n gür \'e- !"1 .. 1tt-3 
,kı,ıni~.vı~"• ,f,,.,..,if .. "111aıık· J-.;.r1i!;.1e n1ih:u.:rt<•tları. (5fi0) 

1 

1 
1 - Blrlihler !ı,:H dCR .. n ttııı klıl"ll ra~ulyf'y1.:.• \iılin çıkmr,dı ır.f\;ın tek-1 

r:.ır ıfıınak:ıs;ı,·a konulırılb·tur. ı 

'.:! - f!ıoıh. i 21/1/!ı.+~ ~:1rc::ı'l•b:l ı:::·nü :··ııt oıLct .. y;;,dll.r=n<hr. T:ıliplerin 1 
1~ıı1inoıtl 1 ı1c. lJiı lik-:c kı•nHsynnumu; :l. ı:ııLlrcu·:.,atlarr. <562 ) 

JJI. M. V. Deniz "JJ-lüsteşarlığından 
70 ... ıı!'rı1 e'."'lı rlt: lıuranda l>czi "atın ~lı ' \ • { ~·Y K ,, t~.Jirıı 1 

nllHld(·ti \ ~1 ı1~.:ekt1r. 
t~leklilt·ı·in, soıtK·ı:.~Jarı burnntla bezi·ıe 

nı 3011/942 tarıhi,·.e ka<lur f•i n•C'kho,.•la 
.. 376> 532) 

ait e\·t-..,f1 ntıri,ur.E- .\~ fi,Ytlil.ırı· ı 
ıl"IÜ!"te-><ırhgırrııuı. bıl<lırnH:1e1·1 . . 

d•ıı·up dururken en~P bağınOan. ================================ 
birden bire lıoyunclunık alıp ı G s d F b • 1 
ha•nımı .';ektiği görüldü._ . , Satıhk azoz ve o a a rtka an , 
Hcı {'"f"le('I lıoyunduruga "ll'-r t t . ı · nıı~ti. Hem 'liP rlurup dunıke7ı .. . 3 iŞ(_·i ile günde 9600 .~işe doldu1rkanrmod~rl' ve am <""'ısatlı 

Fakat Heru('leci. es%('n bunu bır Gazoz ve So<la Fa.bnkası satıl tı . 1 

b<okliyordu.~ Biiyük Ya•ar br, . Yusuf Kuvvet. İstanbul, Galata Ömer Abıt H.ın No. 19, 20 
yuncJ111 uğ·<l uiı-cr girm\."Z htmt:n 1 
ıı.~s.mınııı üıerinc ~okuldu. Ve Yeni neşrıyat 
dık;lf!rı.>k nıc~lmr oyaııunıı yap-, 
tı. Hliviik Yaşar, Hcrge!ednin Son Sadrazamlar ve 
ovıınuna ve ~en·;elinp girerek 
blrclen havalanıp ınııvazeııl'! bo Başvekiller 
zulJıı. Ve boyunduruğu biLı.tc- ikinci dit 
buriye ve gayri ihtiyari bo~alt- Mehmet Zeki PiıkaJın bu kere 
tı. • "Son Sadraı.anılar \'e Ba~\·ekil-

, ' AKBA Kitabevi 
B.uıkalar Ca.ddeı.t 

AX K ARA 

Hel' dilden kitap, mecmua, ga.

zcte ve kırtasiye satış yeri. Her 
Hergt'leci boy,ındunığu yer !er,. adlı eserinin ikinci cildini de ilsanda kitop siparişi ve abone 

yemez hru;ıııına sokular>ik ve neı;retmiştir. Birincisi gibi beş kabul edilir. Şubesi yol:tur. 
dikilt'ıek arkadan ayai:ile çen- yüz sahife tutan bu ikinci cilt de I 
g-C'!lı:mi~ti. y,~~ar, çengdıe girin- Uç Sadrazamın hayı;tını ihtiva Telefon: 3377 1 
ce •ni. ü~tü düşmC'mek i~in bo- etmektedir. T.avsive e<leriz. •~••••••••••••• .. -
zulan muvazent'8i dolayıRile cj("l" ıı•••••••••••••••••İll••••••••., 1 
hal boyunduruğu sbkmli!;tü. Fa- TÜRKiYE cu·· MHURIVETi .,. kat kendisini toparlayıncaya ka 

dar Herg-eleciniıı paçalara inme· z 
1
. R A A T B A N K A s 

1 si bil' oldtt. 

ıı:uruJuı l'lribl: 1888. - Serm579sl: ıoo.ooo.ııoo Türk Urua. ~ -.. 
Alana adedi: 1811 

Kahra n:ıu n rJ<·y lt-{·s<iirl~ ce- ı 
\"HP \rerm.ı~: 

- Ne söylüyoı·.-:.vn *' I>aJ.'hİi 
yemtıklcn Hi1ilh ''.t~krr.t-ğ< \•akit 
bulamadım ki... 

* B ir zanıan (\r, bill'ı~ ınt."tr 
rutiyetin il3rnnda.ı ~onra 

külhanbeyl .. rinin ~üzsıizkri g\'
m• o kadr.r azıya. .almn;IDrdı ki 
bunların e<lepsizliklerme, rera
letlerinC' hiikiımH hilE· maıı.ı o· 
laınamıstı. St!l.rin 011:..dsuıda., en 
i~lek semtıei·cıı;, .. r kalabalık m"' 

1 

hnllPlerde ad:ı:m Mydı.klnn. yol 
kest ikl .. ri halde p(11;, bunun Ö· 

niine g .. çemiyordıı. 
Ve bir zaman gf'ltlı ·ı. \,u f'Ü· 

ruhun ~rrindf·n, ge.< e ~at1c~ıları i 
s<ıkat!a çıkamaz oidular. Boza~· 
cılar g<'('e kaztıntın<!hn \",fl'?.Jr("'(;

tiler. 
Rimitçilıor: 
- Haniya, sipwt beı;Jilı ,ıe 

'rar, onluk ta ... 81('0-:lc, sH ak? .• 
Diy~ gecl'ltrı :-;vkfl.klar•Ja \,;,_ ı 

ğıım~~z oldular. P<•lUT"ln., ke<·e 1 
külahlı Arnavtıtt.ı. 1 

- Kaynar! sal"!··· Rütlü ! 1 
Naı-3lüri le mah:üleıuu J-1~·11 ... 1

1 
ligini <:imdikleıı.ıoz uldu:ıır 

Çünkü yüwüz. ~iı-ret, r<.Zil 
küllı:.nbt•yler, gE-<·eleri Hırtıitçilt · ı 
rin, salepcilerin, bozacıların, ke
ten heh·acıların vollannı lwkli
yerek so}-uyorlardı H.atı' :v~ı
nız paı·alarını. almakla kalmıy:ı . 1 
rak, don ve gömlekleriııe varın
caya kadar soyduklı;.rı l'"ibı, ii'
telik bunınlanm. kıılM<l~nnı da 
kesiyorlardı. 
Bıı münaselıE-hizlilı 324 yıl, -

nın temmuz ayınd&n 3·~~ vılmın 
sonuna ka<lar ~iirdfi. 

* B azı kılıbıkl~r. ııaıem .-fcn-
rulerr: yeni damatlar, Bil· 

kallı Evkaf mümeyyizleri, l>a~a 
zadeler, ihtiyar zamparalar, ('V· 

!erinden kaçamak yapt ıkları za
man. kendi kend.ilexine ü.~tlerini 
başLıırını yırtaı·ak dönüyoıfaı , 
paracıklanru, Beyoğlu bi;·aha
nelerinde, Tavukpazaı·ı ıneyho
nelerindc, balozlarda, ka.fr şan
tanlarda, Yeniçar.;., Çiçekçi. 
Derviş, Galavanl, Mae,ır, Fl"'<1.I1· 
calac·ı, Ziba, Ya.zıcı, Hak·pli, 13ay 
ra m, Karnavula umllll'chane!e· 
rinde yedikleri, çalğı da, kumar 
hanelerde temizlendikJpri h «ide 
yolda soyulduklarıııı söyliycrt'k, 
yaptıkları kaçamak hovıı.rdahğı 
bu suretle kapatmaya çalı>1ıyor
lardı . 

Sıvas Belediyesi Elektrik 
Jılüdiirlüğünden-: 

Bir Şef Araı1ıyor 
:ı(•t".tı ik 1· l'l' ıi ıl~ n h.ha 

~.·\ :.i r.l'bt·kt: iııdc ~l·I ola ·;.1k r~.t -uiıılt>t.( k bı f Jı 

·n1da \'t•J\\ ~l ıf 
',. ihtiyaç \·artıır 

Bıı i~krdı11 biı-!ni \:c~·n di14r .. :ni if·ıv~ l .v. ti •l<ln 
1t)gı.u1.· Sl.\.1s i1€'lediy FJPklıık. \l{,H 111 ... 

• ' : 11 mektup veya 
. , lan ilfın olu '1( 

Ş:.rtlar ,urıl:ıırdır' 

ı Xıti \• .. ılı·tiııci<'n (\!1 cız t'.•1rfll clrı<··ırtL •hlı\c r.ar.ı.1eyi \;.~.ı ,J .. 

J•ılu ıcil.g .. ın;ı ci:ıir \'-.: 
teO.ıası \'t. Tc K 11 

ı. lii.:1e .ılô:~:ı. ı l ııl 

.tı '1 
tı ı jh, c 

ulrn.ıı.;;, 

1tık, 

)4"·]\.ı·h·r 

ok, 

:l - ;\,vlık ıkTet J(l0 - t!O l' ır. s,.ı)lr l f, ıin ıl t t<~i.h~ t<:n ir • e 
!!$6 

l1tlıisar/ar umum mücliiı·/ii{/iinden 

İmtihanl a memur alınc cak 
l ,, 

2 Bu imt h.tn: Oıi,a rrt•kt<·ı ı .nı. ı ı ?o, ı 1ı1.ı2 ah -ı~e )ir-e '"1t"'" 

zuııl.:aı ıı.in 21/l/!l.J.:? ~01r!-~·11h.1 ,v·ıi1 l: lflh.n 11n.r itat 13 de Siık('{ c•C 
İpt,lı,.arı..r n:t•ının·in '.<ursu bin•ı ında y-.ı lr0ı·;ıktıı•, 

3 - Tnlip nhınllr hir <lttek('C'. ı v ;)~I Tıİ~<.i_ıit(' \'I hır fufôğrafia bır'ı1 .... 
te i~.ıt ı~lerj -ulıı·ınf7 c n111ra.~u~t ( .cı lİ• h•r 

1 İıı)t iı:··n. 6 irınek j tiyc>nl.·j n ~HıJ ,, ılı " ı-L' \·e ~.:ı.rU;-;•1 ;:ı.s 

llın.ıt:n 1 .ın.1ıl.r. 

A -· En OL r·1·bl trıh ılı bitiı·n1\ l}t .ık", 

n - 18 ya ·nd.;ın aş:ı;l!. ve .ın y:1;:l .d .ıı y 1 , j ul,l'. ı-. ... k,) 
C' - ,. •t.IIC' ıf;:sına n:ıı j hır h~,'1 lıu;llı>tn t aı;, 

D - Hlr tkliÖ1dc ·.~ı;ı:if,• .iir«·ht1f"l' k dııı~ıdc .::ılı! ;-dl: •. lmaJt, 
E . - A1.<r~~ı .. 1sıı~riın olıı·.;,ı~..ın lki :ıh~ı 1·t·ırrcr .. •J ·,ık güstcı·tnt)Mı 

F A.oı:lı:~:ri ğini y .. p11Hı: ıılııı;.ıl. ('~' IJHilı •• :t:'! l)lllilt.rıc k \:C bilha. t1C r 
ikı h:.lılı cie '-\ıll Yl•kl nnal:Jrını notu. .,zr! .. nH~ .... u\d .. flır."liş olm;ık. 

5 - ~.1ül':ıl',l,)1'.•r 19/1 fi_.:? gllı ...... liıı1u (tırlar k.,bul C'dillr. 

f. iınt h••n<la k.ız .n:ınl·ırın ır,u, ILık l(·f 'l' t.ıh. jJ :-ı2iyeUeı·ın, ı;• ··• 
lJ.ırt·ıruleki 'h~·('(·cle; il1.o ıdı·u iİClı tl•·,i H· bn \.'-dıh·rı·•. t"o.::;iylc tnyırııt'i 
l'; ı.·ıllr, 

7 - T,,)'iı. (·d:lrl: · T.:.h .. ı ,.~ \ ,,,..._il,•yi it•hı-H·ıı: ızr-ıhı•ı·l<"n itibaren t5 
gUı· "··" r.nd;:ı k:l•J.ıı! ılı v;:ızıip~;ı 1-.1~1u;t o1ıni,ı .. ıll·ı·in "'' 1 vı ııntihan bok· 
J,,ı ı iııt:ı\ cdilır, (284) 

BR OM Şİ TLERE KATRAN HA KK I EKREM 

Kayseri Belediye Rei~liğinden 
- İki hıır !ık t rıtıı 

)'l)Otl t $a'3(,:.t 

2 - Jlfa ':ısıt .. sı (llctı ok hır ;14let ~ı.ı!r.p .. n•r· \'{; 1 .ı }:ııı tık na jkj b\ . 
çok ttınlt.ı!. ;u;.ı1~:t: 

3 - Bi.- .ndt'1 50 kilo\';:ıt tak;.tıncl.ı '.!ll'P0 1400/2~t '<.lt ft·ıı.Diiye tcvettUr 
lG )tl,T ~ .1.ıkzak b•ı:Jaııhlt traH!-<forın,·t''r 

1·;... dc·t Yi.•jh •Jtoın<tilf Ş..'l1tt:' • 
Ylı, .-rlt·t ı:ılı;ak teYt•tiir );jJ!•J•·:.ısı 

tôru 2200'1 voltluk 
ttc: ;:ıdt·ı yük"'ek tcvt•ttüt• dtıV;,)r ~f..·;rr.c uo1:.wı· r. ı ;{( li.ınd Urcbfühı 

rou;:;:ent dokuz adet J." T. du\ ar tf·~l·it 17.ol:'ıtüı u ~2~111 ,1JUuk .ıPorzel ı 

Nı-lutzf:'n' üç ~1dct yiıkfl;'k tc·\·eitiir kısiç- tı•:•ık e:;•ltt'rı hi1" fazla tEinpol" 
~er Tr{'11n5ehHttcr> 

tt(' eı<let ke-;ılet bobini 22000 \ olıl- (" Dc·oııc hpolcıı 
t~r <•dt>t ~ipt·ri saika 2~000 'ı>ltltık {oK.'lt.Xlf>nf;.Hi.lt•!..,.ı "Ir._> 
t'\' adt·t Klen1ns 25 'f/J\fc. tel içiı 
Biı adC't 100 X 100 X 3 toprak levhası. 

Bir ;.d,~t l)i!' blıçıık nıetre uzuıılu~nll~ ı ll t. ri..ın kon.uJ ve dir~ek.leril 
c:i\ ntalrırı, 

Altı adı:ı ';"~ uzunlul:.'unda konFol ifl~.~ı.' d.Jlıilind<'ki bıliıınun1 
lr('~ıne bıtakl4r KE':::alet bobini saıklar için rılt dc-ınirj ı.·ilAk;ı~ı 

T'ot>ta dahilinde p:ıhıı· \'Ubuklaı· v. s. 

izoıatt 

Tı·ans!orıı,;:.ıtör ve otoın:ıt Şdlh,rln 6n1erlnde ınuha!rız:ı. için giriyaştcl 
Bir adc-t 100 X 100 fı:ırıt:uılik n1ernıer t:.blo ve ctrnfın1' df~nıir kasnak· 
Bir adet 200 amperlik alç;ık tevettiir üç ~a fhalı ~cıltcr 
Vç adet 0,150 an1per kadar aınpet" metre 
Bir adet 0,450 katl:.ır vnltmetre 
Bir .adet voltı:n~tre içiı 3 f~zı ::ı:;rıı ül('nl<'K ıçın kc·rrı,ıt;.la 
Altnus rı1('tre 35 M/?\.12 NGA iı.<ılift tel nic-tresi 
On bf'.$ ınc·tre 36 hk pe~el 
D<iı·ı arict 36 lık dirsek 

Bir .ı<IC't alçak tev<'ttilr çılo.ş ınrıktatı içın U. 8 dPn Jc:on::ul ve d1rsel<le1l 
4 Bir Hdct 500 kilo çeker otdnı3t.ik kontar. 

Ko11ten.j;-.n1 belf'diyc·cc ten1in edilmf'k ve bit· sene z<ırfınd;ı teslim olun ... 
nlalc fartiylP Kny eri L<:'lı~<liyesinct yukar ırlı~ki ıııüfrc>,1.:ılı yot.!lJ eşya satı fl 
alınııcn~ından bu c~y;:ıyı k~ç Hra be<lcl ·ıı'c nP znn)an ,.t.'rehilec'"·l.ltrine dair 
cıl.ik~ıl, müı·;.;~eseJer:n belcdiyeınlze tc·l<l;l '·cıınl:h'ri ve bun1arJ::ııı transfor" 
mat.ör \'e te!ernia.tının vasıfları nınl(ın1 oluıJ ~raWz ve ınotopompun vasıf .. 
l .. irı da k<ıt'i surellf?' teı-bit l'<lilıncnıis oltlu~nııd::ın tC'klif t•:iece:k firmanı 
bunl:ırı vaeıfl;ındırrnası ve k~ıt;.ılo~h;t'ıı:n göndcrilnlt'i'i ıloln clunur. 

(11239) 

Büyük Yasar, bir vartadan 
kmtulaynn dt'rken ikinci bir leh 
likeve dtişınü.ştü. Fa:kat bir elde j 
yenileceğini anlayınca mııkabe
leye vakit kalma.dan dönerek 
kentfuıini yere attı. Ve bu su • 
retle maifüıbiyetten kurtuldu. 

( A r/M<n ool') 

·~ OC 1 Ha!ıcıoğlu satınallııa komisyoıiundarı 
1 RADYO PR RAMi 1 - 20 ton nohu• 10 l»n kornım mercimek pa1.ırl(L! s.•L~ı alınacaktu'· 

Zlrat vı Tfcarl her nevı banka tnuart111eftrt. 
Para b lrlictl renlır• 28600 llr• lkr•rn lve 114rlv..., 

- ı'le-n yenildin y .. !. 1 k l •k 1 
- ~~n. veni!"'" bari be! As er ı işleri 

- Flfmden ı.elruğ kad...,. 00- ·- --- - -------

2 - Mrrt·ın1t:"k "~ nohudun paza:-b:;ı 23/ J/:,42 cun"ıa gitını ~aat 14 d• 
-ıs il. ci KAnun 1942- H;olıcıoglu 7ii0 sat:n alma koıni,·yoııuıı:Jo yap•locaktır, 

8.30 Program 
8.30 Hafif 

program 
·a.45 Ajans 

orkestrası 

18.40 Fa!'I ~~ 
19,30 Ajans 

haberleri 
19.4.5 Serbest 10 

dakika 
19.50 lllilzik 

3 - Evı.:al ve ş:ırtnrıınc komlsyoııcia her gün görülebilir 
4 - 1stcklilf>dn nohut it'.n 42J, ıne• cimck için 210 Lra ;nuvakkat te .. 

"'1:r·•tlarilP birlikte ekfHtrn~ gününde kon1i$)'<)na müracn~t etm<:l<'rl. (391) 

l<"""-"~··· 
- Antaıı diletme vur boyun

<lıtı ui,u .. 
- K''°'"' yapacaj,ını güre;;i ... 
- Ko~~- Yusuf gibi gadd:ır-

r:ı. h .. :cket et! 
- Sen gaddarca. har.,ı;.t et

tin de ·,,- oldu? 
- Ilenlın bugün keyfim yok

t,u. ~ o.kıw. oıru .ıaıı. ezerdim •. 
Ve gürc.qi berabere kadar götil
r'irdiinı. 

- Ean k.u--..ı~"ll!I verdim. Hep 
e?jci r,i.ircşnccğinı. 

- Havcli Allah yardımcın ol.
ııun .. 

A.SKERLİGE DAVET 
Beyoğlu, Taksim, Yabancı Beyoğlu, 

E.1ı1b1önö, Yabancı Eminönü, Fatih, 
Eyüp. Bakırköy, Şehremini, Beşik-

1.a;;, Sarıyer, A!ıkerlik subelerinde ka
yıtlı 330 ve 331 doğumlu ihtiyat.ıardan 
(sak;ıtlar hariç) ölçme, dcmiryolu, 
A~ı~cri Fa)>rika, Kimya, Hava, Deni:ı. 
eratı talim ve terbiye mak•adiyl• 
siMh altına davet edHınişlcrdir. 21/ 
2 lncikAnun/942 günü topfanmo gü
nüdür, bu tarihten sonrn şubelere mü 
racaat edecek mükellefler bok?cında 

89, 90. maddeler tntbik edilecdi ililn 
olunur. 

l . Tüm, Askerllic Dnlr"'J 

Ziraat Baokasıncta trumbaralı ve ibba.rsız ıaaatttır Jıeublannc:ta en 
az 50 lirası bullL'lanlara ııenede 4 defa çekil-S kur'a Ue qatıdald 
plAnn c6re llmımiyo d•lıt.!•cal<br 

4 ıdod 1.000 Lft1hk 4.000 Llro 1100 adeti IO Llrıılık 
4 • ııoo • 1.000 • 120 • 40 • • 
4 • ll50 a 1.000 • 11'0 • IO • 

40 a 1CO • 4.000 a 
• 

hnbcrlcrı 

9. 00 Marsl•r 
9.15 Evin saati 
9.30 Müzik 

12.30 Progrnm 
12.33 Karıırk 

$nrktlar 
12.45 Ajans 

haberleri 

13.00 Şa..-kı ve 
DiKKAT: Hesaplarındaki p:ıralar bir aene içinde 50 lirııdan QllJı türküler 

dilşmtyenlere ikramiye çıktıtı takdirde "• %0 fazlaaiyle verüocekUr. 13.30 Salon 
Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Hazlr.uı, ll Ey• orkestraSl 

lül ve 11 Birinclkannn tarihlerinde çekilecektU. , 18,00 Program 

l•---·--ıııııı-•a:ıım:ııım1 .. mııa:ııamm:ıaııaı:111111ı•I ıa.03 Dans 

20,10 Tabiat Ana 
20.3~ Şoı-kı ve 

tfükiılcr 

21.00 Ziraat sootl 
21.10 Ş:u·kı ve 

türküle-.• 
22.30 Ajana 

babcrİert 
22.45 Spor sc0vl'1 
21.45 Tcn,~11 
22,65 Yarınki 

program 

H,:Jfıcıoğlu satınalma homisvonundarı 

Cln•1 

Kuru fasulye 

Miktarı Mu n . F iy.ı.: ı 

30 ton 32 Kr. 

r-1. teminatı 

720 Lr. 

Ekalltmf 

Saati 

14 
Pirinç 20 :.t 55 > 825 Lr. 14,30 
So.tbun 10 > 65 > 437,!l Lr. 15 

1 - Yukal'ıd;, n1iıfre<iatl y::ı211t rı1~11idclcr p;:.zaı·lık l n 22/1/!l42 pe"""~mbO 
g1Jniı satın nlırıol'aktı:·. . 

2 - Alınacak IY •• uJ,11.•lrrin f'\·sc.( \.t- ~ı11·tn:ın1<'l<·ri teı gür., Oılni~yondıı 
gCrülcbllir, .. 

3 ·- tstcklll•~!"in. belli g. ı, 'ı' .~ı.--.He ll;ıl•cıv .. ı~ 7ti'l ı;alın nlnıa kt•ınisy<>-
rıuııa n1iJrilcu.ıt etmelf'ri. 

1 ;:,·.·-==-=- - - ~ - -
, Sa:ıibl: A. Coınaleddi1' .barl >tıJ 1 f''c "yat f\1'JJ!.irU· M, Sami Knrayel 
j Gaiıldı~ı yer: {n. Bel<lr Gürlo\..ı ... r vo A. (f' r. 1eddln ~ar:1C"o .. lu rnı.tbaatı) 


