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~ l Rl~T NA DA~l I 
Baffln~furiM ~ fu~~~ı~~=~===~~~===~=~==~~~~~~~~~~~==~~~=~ lero raimen, Bulgaristan -
büyük bir kumar ognadı. ı 
Takip iliği politika için 
hiçbir ına::eret, hiçbir hafif. 
leticl bep goktur. Balga. 
ristan, düşünerek, istigerek, 
her ştfyi bilerek zarını 

atmıştır. __ _J 

Yo.za.r:.: HU yin Oahhl YALÇL.~ 

-
v on, 

di 
) . Aı kara, 18 .~··••••••••,..-.~ .......... a ....................... _d•M••••-,••••••• th'l•t .• 

• 1 ,. .ı enı • a ı --• ' ı · t' B 

RUSYA' DA 

Sovye ordusu 
büyük bir hare 

kete hazırianıyor 
.---o---

Almanlara göre 
bütün taarruz ar 

püskürtü im Ü 
--00--B ulgaıistan hemen uç ('T • Sn bal ) • ' ı •1. a e-9; ası 

bir feda.kar lr\ yapma· Hiikiimet ziı··ti1 lr~lel:l~k .1ylarda be~ milvon liralık :öl"'ednannş ııb·. n1;;:}•~n-
dan, Mihver Devlet:ieri- · 1·1 ı· ~ 1 • ~ ·' • ar ~ ,.., • Bir Sovyet denizaltı 

nin liıtuf ve ihsaıu sa.yNiinde ı. 1 lSP 1 c:o~rr. ·: ı· f r /~ , b ı l • rrı: ı. tmaden1erimizin k 
. 1 ta"ak te .... bı"r'.e"" da .... esyası eıl enıyor. ı urıl: - :. ı .. ·a gemısı torp"ıllenere hiç ümit etmediği h!r gem. f~~ - ' ~ .AA '.: ~ • ·ı~ emcsını ı nmo 

ye nau olmuş, mim gaye1en~1~ rudıgı _bır .6~.r"-: Alınan ticaret a11laşnıasııun tat- i caecek bir çok batırıldı 
fi'le çıktığını görmek saadetim d:1 nctıc~ ı!.i11a-: b • /, :rııet ve makine Stokholm, 18 (a. ) - Rus ı 
tatmış olmakln. ~· ~rober. ra~~t. ~ıle ?u. lf~~saı: l . a t l lı o layla ş t l r ı laca h. !ve vagonet gel- tayyarccileriniıı söyle<ükforioeJ 
ve ;mutmain degıldır. lçııı 1çın ıle odıi',c gımız•+., Jmiştir Son gUn ('l'ore MoJ·aisk'daki Almnn kuv-

lno· iz r~ -
pur' a ara 

teslimini is e is er 
-0---

Tokyoya. göre 

]apou kuvırı·tleri Sin. 
gapııra 58 kilomofrc 
yaklaştı. !Jir İneiliz 

fırka komutanı 

esir edildi 

Malaka Boğazı Japon 
'controlü altında h t ı itJıalat. ı:>s,.·ası - ..... ~··-.. •••ır•••11 •c••••••••••••n •••••••••••• .. :c••••••lllı9•••••ıı.cı•••••e'°l' · o bir üzüntü Ye endi~e onu ra 8, - . il\ t . . . 

1 1 1 
• 

/ 
Jcrdı1 memlekete vcfü'ri Moskovanuı yakınların· 

:nz ediyor ve en parlak n•"ş.e nın tfL. m e ·~ c .gmncı:mıı to ay l\ G LTEREDI~ 'NGELEN ~ine İııgilteredı.:u 1.100 ton da elde bulundurdukları bu tah· [A.A. "elıtr rı. rınd ıı 
ve memnuniyetlerin altmda bır l~tnacak ~edb~ı!cr almakta ve iTHALAT EŞl" ASI demir ve ÇC'lik gelmiştir. Bu mik kim edilmiş ııokt.adan ıkütle Jıa- hiil~,.,... cdıl:n! tlr.J 
korku gizlendiği gözden kaça-, bunu temın ıçın ue bır ,ok Bwıla.rın neticeleri alınmny:ı. far, nıartJu sonuna kadar 10.000 lindc ayrılmakta.<lır. r ALEZYAllA 
nuyor. . nwmleketlerle iktisadi \'C ticari h.\f;lamıştır. Son iamanlarda tona ve gelecek aylar zaıJında Herhalde pek büyUk Htratcji ı Tokyoda. inti~~r ;ic·n A-
Bulgaıistana ali•:yhlar ~ulu- ınii.zake.r~lcr ve anlaşmakr yap I'ü~rkiyeye, fngilt~ro lmpar.~t?r- 23.000 tona çıkac. ktJr. Bunlann chcın._>niycti <.'lnn bu ~·clıir, gc·, şahi Şimbun ga?,etesifü~ ı.,ö-

nan Jmynakln.ı:ın ıw..şrett,ikleıi makta ıdı. hıgu memleketlerındcn muhım (Sonı.ı ı;ayf. 3 sütun 1 de) mş bir kıska~ hareketinin teh· ı·o Malezyadaki l 1 inei 1ngi-
:ınalfunatm objektif ol. mıy:ıc::ı- 1 dıdi altında bulunmaktadır. li.z Hweni komutanı g(:mernl 
:ğını dü§i.increk bunları bir taı·a- ço·· RÇJ• L 'J• N 1 Ş!mdi tehdit altında bulunnn Hnmilton Ye diğer dokuz ı;u-
fa bırakalım. Fa.kat bizzn~ Bul- ----HARP V AZİYETJ. --- §ehirler ehemmiyetli itemiryom bay e.sir edilmi11tir. 
gar ne.sriyatı aı-~ısında dıkkat~ .. kavn~aklanclır. Bundan da an· j Bu haber resmi m ... hfıll<.'r-
değerli öyle µeyler .. Y~dır kı A VD E TI '------------------' Jaşı!ıyor ki Ruslar bir aydan beri ce henüz teyit oluıınınmıştır. 
bunlar Bulganstaıı uzcnne ;:;E>- c h • d yaptıkları harckı~Ucrden, ~ok Malezya ~plıesindcn ge-
rilmiş pcrd nin bir l.l\;Ull~l kal- , ---oo--- a e p e n e dnha bih•Uk bir harekete hazır- len raporlara gör<', Malezyn-
dırarak memleketin hakiki \•a- ı Junıyorlar. un batı rmhilindeki Palu -
Eiyctine bir göz ata:bi_!n1ck i_ınkfı.- Londı a nıathuatuı.. Alnu.;ı Tebliği Pahat limaru \"t; tayyaıc 
sı.ını temin ederll'r. lşte bır t.i.· • r h • Berlin, 18 (a.a.) - Alınan or meydanının işgalinden sonrn 
rafa bırakılamıy l· hnldki \•c- da Jıararetli 11eşrı- e a r 1 uuları oaşkom~ıtanlığının tebli- japon deniz ve hava lcnvvct-
sikalar f "l ld ği · j ]i"ti bütiln !alaka yolunu 

Bu ~Um e<ltn olın.ı.k ti.Zere, ya a 11esı e o il ------- -----...--- Ktrımdo, düşmanın, Sivnsto. 1 kontı~l ettncl<tedir. Bir yaıı-
Slovo gn2.et inin son nc~t-ctti~ -o- pol füı.tısınıia yaı)tJ,6'1 yeni hi.i· d:ın, 1Ya.lmışaı·kla H:ndistım 
başmakalelerden birinin üzerin- Bil harb, zanıan kazanmak ve hazır- cumlar pfü,kiirtülmtiştiir, Diiş - ,.c diğC'r taraff.an 'ingnpur 
de biraz dikkatle durmak ic:ıbe- Roosevelt l k . I l i b ınan ağır kayıplara uğramıştır. nrasın<laki hıı~ıiiz nakliyatı 
diyor. "Ne lı tiyorlar?,, ?~şlı&~nı anma IS egen er n aş v11racağı bir Şark cepht'ı:ıinin merk('Z \'O şi- bu ~m-eUe, ).falaka yolundan 
tnşıyan bu ya21, muhan-ınn :soy- Deniz inşaatı için 11 harptir,· ı·ok defa muvaffak olmıyan mal kcsimle.l'indc Alınan kıtaln- gc.-çl'miycct>k, Somntrndan 
lediğine bakılırsa, Bulg:u·ı.<>ta· Y rı, pifin devanı cdı-ıı şiddetli mu Ye &md volundn.n dolar:.mn-
nın akıllı olduklarını iddia et-· milyar dolarlık yeni f f ·" e b b ii S le r i f 8 h İp eder harebeler ~nAAmda, d\i.c;manın ğa mecbut· olu. rurtır. • 
tiklcıi halık şimdi bedbin bıt- k r e d i i s ti y o r Y birçok taarru2.larını ııüskürt • Domei ajansının b"ldirdi· 
lunduklanıu gizlemeyen kimse- müslerdir. Birc,::oli: yerlerde, Al· ğino göre, japon kuvvetleri 
ler icin y~zılınıştır. Dem~k I)· rA.A. tclgrdıru.1dan 1 Ya a E eklı' Gene al KEM •t KJJÇ-CR man savaş ve avcı tayy:ırelcıit' ~ingapurun 58 ltilor11<tn-- yu.-
luyor ki Bulga.rısta'nda mÜil''Y· hU~ :ı c<ıllm~t r,] l : ffi f R I; pek çok Jınr<>...k Jfor yapmı~I r • kinino ulw.nıı~lıırdıı. 
ver denilen tabakaya mcn.~up Pazar günii gazeteler, M. Çör- dır. Kısmen çok alçaktan uc;au Bu lıftdise il•"' a.liil<adar ola.-
kiimreler arasında, Bulgarist.n- 1· "detı·n1· lıaı"'t'"tl kar!-o.'ıl" Alman ta,...,,,.,..,,,leri, yu""z'erce a- rnk '-.,, haber dP. verıliyor ki, 

· t" çı ın a. " "' \; • ..... H arp, biliyoıu?.', '"'etıi mal- lananların b<>c:ı vur.acn'·ları bir J.ıcu'° - " .,..... Dln resmen parlak vru>.ıye ınc makta ve Birl~şik Am:.rika ilci " -J ""' r.tba ile daha baş,ka taşıtları ve !ngili:rJerden mühim şahsi· 
ra.ğmen, bedbin olan insanlaı· Kanadadaki vazifesini muvnf· zeme; yeni silah ve me- liarptir i ~ok defa, muvaffak d~•,m1aıun, :külliyetli ağır siHHıı- j yetler, Singapur uumumi 'n-
vnrdır Ye bu in.sanlar ya sayı fakiyete ulaştırmış olmn.f)lnd:ın tod yaratırdı. Bir mecburiyet de olmıyan teşebbfüueri takip eder. nı ve daha başka malzemesini lü inden t~Jim olmasını rİ· 
~akımından ya haiz oldukları dolayı k~ndisino şiikrruılarını yeni biı· ısWah doğurdu: Kış Alman ordusunun IJCnin· tahrip etmişlerdir. Demiryolu en etmiştir, her türlU mu-
ehcmmiyet bakımıııdnn ilun~l lnldiımcktedirlc""r. mev?.ii! grad • Mosko,•:ı. - R-Oi;tof hattını U.,-;islerine yapılan hava hiicum- knvemctin beyhude olJuğu-
edilemiye<..-<>..k bir kıymet teşkıl Obseı'\ r gazete.si öiycı Vi. Gerçi, mi\ıla!'aa mevzii, hima- arkada bır~an bir mevziler sil- la.rmda, a.skeı· yükli\ müteaddit nu Ye bilh~ ı:;ivil ahaliden 
etmektedirler. Baı,.~'.l tllrlil ol· M. Çörçil, unutulınıyacak ve Y•! mevzii, r.ed mevzii, ynn mev· silesiudc kıtn g~ir:nıeı;,i, bu su- ı tHşıt hasara uğratılmıştır. Cep- ems.ılsi~ kuı·baıllara .mnloL1.-
sa idi kendilerinden bir ba.~ma· en t;Ptin siyasi scyahatmdan cfön zil :e illı ... gibi terkipler menus retle z.engince 'lncsl<iın bölge - henin merkez ke~inıindc:, bir Al . <Sonu roay4ıı a ütur. 5 de) 
~ed~b~~will<lrl~~~~ mU~ü~Bqv~il,~tilnAm~~ ww~~ridemueyywdi;f~--~~!(~So~n~u~a~~~)f~a~4~eU~t~un~3~d~e~)~---~(~6:on~u~u~y:b~S~e~Dt~u~n~6~d~~~)~~~~~~~~~~~~~~ 
hih iJ;iıı zalunet ilıtiyanna fü. kanın ha)Tanlığıuı ve nıUlı::ı.b-ı kat, bir yaz mevzii, ya bir kış 
zum hissedilmezdi. .. . betini kazaıımıştll'. Kendisinıj mevzii bugüne ka<la.r meçhul • 

Bulga.ristandn böyle bcdbın huı·ada. muazzam işleı· bekliyor, !fii.. Ha5cikaten, va;dyct, bir de 
ve hükfuuP.tlıı siyasetine muha· fakat o gerek memleketimizde kış mevzii öğretti ve bu, l crin
lif ehemnıiyctli bir zümre oldu· gerek büti.in cliinynda her zu- de de kullanılmıştır. 
h>"U işt-0 ink~ kabul etJ:llyecek mankinden daha. UnlüdUr. Anladığım11.a. göre, lnş n1cv-
surettc sabıt demektir. Bu Kııılın mesaj a zli, kışın güçlüklerini kar5ıl?.-
nokta.yı kaydettikten sonra, Kral, altıncı Georgc, M. Ç'..ör- yan, çekilen kuvvetlı•ri soğuk-
makalenin müdaf an. ettiği da - ı:ıle flahsi bir mesaj gi5ndcrcrck tan ve ateşten koruyan, sırası 
vayı görelim • kendisine hoş geldiniz <lPIDl'J - gelince, bir taarruzun ~ıknrıl-

Slovo muharririnin fikrine~, tir. masına imkan veren bir sığınak-
Bulgaıista.nın coğrafi ounımu, ' <)ön;il Remı ul ndalaruıda tır; ihtiyacı tr.tmin edebildiği 
A"Tupa harbinin bugünkü gc- :M. Çörçil Bcnmıd ndala.rında lıalde, rolünü oynnyacaktır. 
l.işıneleri ve Bulgaristanm milli kuın bir zaman kalmıştır. Ba!j- ' Beş ay, muvaffakıyetten mu
emclleri göz önüne getirilir de vekil bir nutuk söylemiş ve im- vaffakiyete acoşaıı Alman ordu
iyice düşünül~e ~~~istGn parntorluğun ittihııdındnn bah- sunun muayyen biı· 7.amana sı
'için bugiin takip ettigı sıy~P..et- setmiş, imparatorluk harp faa- kıştırm.ak istcdigi pliln, t abia
ten başka bir siyaset tcl<ıbme liyetine g<istcrıliği yardn~dan tın_'güc;lü~leri kat'§ısında:. artık 
imkfuı olm.:ı.dığı aııla.~ılır. Bulga· dolayı Bermud'larıı te;.ıekkur et- tatbık ycrı bulamn~ınca, donmel< 
ristanın iRtiklfıliuiıı korunması- miştir. ve barındıran nunlakalara. çc
na başka turlü imkan yoktu. M. Çörçilin ziyareti gizli tu- kilnıcl< za.ruretlcl'i •ba.~ gö:;ter
:Vaktiyle Rulgarista.nn dost 0 • tuhnu<>sa da halk. kendisini tanı- eli ve "kış me\·~i .. tabiri de bu 
lan Rusl~r Bulgaristandan yar- nuş v~ büyük tezahi.irler yap - yüzgeri edişten sonra duyulmı
na -..·c Bw·gaz limanlarını us ~- ınışt:ır. Bc.:-..veki:, adahı'<ia:ki as- ya b..'.ı.§la<lı. 
}arak istemişlerdir. Bunun ı;ıetı- keri üsleri ziyaret etmiştir. Bir "siper harbi,, beklenmek-
cesi ise Baltık mcmleketlenııde Deniz inşa:ı1ı için yeni kredi tedir. Siper harbi, oyalamak, za-
olduğu 'gibi, Bulgaristamn f:a· Va..'1ington, ıs (a.a.) - Reis man kazanmak ve yeni E>aldınş-
:mamiyle Rus işgali albM: gır- (Soıııı Sa. S Bfi.. t> da) lara hazırlanmak ıztırarma kat-
mcsi olacaktı. lşte I}'!lgarıs~~ ------------------------
bu ihtimali ve milli ıdeallermı 

öz önünde tutarak Almanlar· fa birlikte yüriimeğo karar ve_ı:
mistir. Fazla miinaka.<µJara hı· 
zwn yoktur. Huı·bo lıazırl~ı;.
mağa bakmalıdır. ~un~ hila-

g ıur· n sa lan 

Dünkü .kupa maçları 
Fenerbahçe Vefayı 1-0 z·orlukla yendi 

----------------------------------
Galatasaray .. Alhntuğ'u, lstanbulspor-Afemdar'ı, 

, Beşiktaş - Galatagençleri mağlup ett~ 
Fütbol ajanlığı tarafından ter 

tip edilen lnıpa ma<;larına. <llin 
F.:!nerbahçe stadında dcvnnı e
dildi Havanın soğuk olmasına 
rağmen ,müsnbakalar oldukça 
kalabalık bir seyirci kitlesi ta· 
rafından alaka ılc takip edildi. 

Günün en ıni.üıim karşılaşma
sı Fenerba.hçe • Vefa maçı he
yc<'anh ve ~etin bir hava içindo 
geçti. Sarı li\.civertıiler çnerjik 
rJ.kipleriııc zorlukla ancak 1-0 
galip gelebildiler. 

lstanbul~por Alemdarı 4 - O 
Galatasaray Altınluğu 5-0 Be
~ıktaş do. Gnlatagcnçlcri 10 -- O 
yrndi. 

Maçların tafsilatı: 
Jstanbıtl"}ıor - ~ Alcmda1"'0 

lük temin etmekte güçliik çek
medi. Birinci dcvı·eyi 6-0 galip 
bitiren siyahbeyazlılnr ikind 
devrede 4 s[l.yı yaparak maçı 
10-0 ka?..<tndılar • 
Galauısaray - 5 Altıııtıığ • O 
Günün üçüncU karşıln~1m1ası· 

nı Galatasarayla • Altıntuğ ta-

Na 

kımlaı·ı yaptılaı. 
'l'Ei.kımlar: 

G. Saray: Osınan; Paruk 
Salim; Halil, lı}mt.!r, Esfak; G~ 
zanfer, Mustafa, Arif, Güııdiiz, 
Barbaros. Altıntuğ lıC>rzamnnki 
knurosunu taşıyordu. 

(Sonu ıııyfa 2 ıUtun 1 de) 

- -----------~·------.... ~ 

'DA 

Halfayada ·üç 
ltlifJyan Generali 

edildi • 
esı 

~1agey da yeni 
h·ç bir 1eğiş· ik 

olma ı 
-<ıo---

Mihver, Hatfayanın 
sukutunu itiraf 

ediyor 
Kahire, 18 ı a.a } - Ortaı:;nrk 

İngiliz kmTdleri umumi kl raı -
gfthmm pn7..ar f;iiııü tcbhği: 

Dün ele bildirJdiği gibi 'a.zi· 
yelte hiçbir d ği iklik olmı~ an 
Elageyla doi,"llsuııdnki çe\TedJ 
bulunan düşman kıt'alarınd::ın 
gayrı, Halfayr.lıln <liismcsıle Mı 
~ır Ye Sirenaikte mill\'erc men
sup hiçbir lmvvet kalmnınır,lır. 
5!j inci lt.aly n Savona tiimeni
•ıin komut~nı 'e mum ini gene· 
ral Georgcs \'e gı""n,.ral Butuıfoc. 
ci ıle yüksek riltb"!i bir Almr.n 
subayı Halfa) gn.rnizonu ile 
bırliktc teslim olmuşlardır. Hal
f.ıynnın teslimi Jrn.yıdsız ''" .~nrt
:.ız olmu.=ıtur. Blıı·ada bulunan 
•• ~in müd& için tl)p· 
l.ınnn heı cinı:ı en mii.llit..~ mi.k • 
tarda hnrp m:ılu:;mt'sile lı"I' t'a-p 
ta bir<;ok toplar P.ağlam olarak 
teslim ~lmislf'ıdir. 

A '1ıw11 T('n1iyi 
Şimali Afıik.ıdn. :Solhım k<'si

mindcki Alman İtclyan \isle· 
rinin müdnfilerı, bıit\in mu •asa
la hofün ı kt:>ı->ı1diğind"n, mil
himmnt YC erza.f me-vcudlnrı tü· 
kendikten ve h:ıft:.alarcıı slir1>n 
l~ahramanca bir muka\ ·mettr,;n 
sonrn te:o>lim olmuşlarcııı·. 

............... ~ ............ . 
.Jt .. • • • • • ' MAREŞAL I 

R 'h , i er enau ın ! ' 

f • 

o~o 1 
Hi_tler ~rduya Ahir j 

enırı yevm ı 1 
neşretti r 

Mareşalın adı Alman 1 
milletinin ııe A lnınn or
dularınm tarihincle ebe. 

diyen yaşıyiicaldır. ı -·---
i Beılin, 18 fan.) - B:ı.ş i 
: komumn FUhrer m. ı'efnl : 
: Reıhcııau'ııı ölünıü n1üna11c ı 

betiyle orduy:ı bir giinllik e 5 
. .. d i ~: • mır gon erm ı;:wr . : 
Bunda mareşalın yeni :ı..a- i 

manın v sı1.:\.1arıncJan isti- : 
fade ederek askerlığhı ebe- ; 
di ~ilctlC>ıini bu 7 .. ı.mamı. : 
mılh "ğindcıı ve bö;yl1>Jiklc : 
bu faziletlere yeni bir ıstk : • vcrdiğindc·n ve muhar<:be - : 
ııin en 9iddetli anlı:umda t'Ok : 

• (Sonu eayf. 3 !iitun 4 de) ~ ' , .. •••••••••••••• •••••G•••••• ae .rıt 

-
fmda söylenecek so_zleı ancak Mu .. stahs·ı umdug'"'u fiyatları henüz 
'1eımagojiden ibarettir. 

ı Bizim görüştlmUze l?öre, B?!: elde edememiştir. Hükumetin ve 
goristıarun bugtin takıp cttıgı I . d J 
J>Olitikada coğrafi vaziyet ve İnhisar davesinın mü aha esi olma-

Günün ilk karşılaşmasını ls
twı·nulsporla Alemdar tnkımlar1 
y.ıptıJar. Oyunda esaslı bir ha
kimi:yet tesis eden sansiyahh • 
lar birinci devreyi 3 - O galip bi
tirdiler. !kinci devrede Alem
da.rlıların canlı oynadıkları gö
riilüyordu. Bu devrede 1stan
bulfıporlula.r ancal< bir gol ya
pabildiler ve mnçı 4 - O galip bi
tirdiler. 

Türkiye Cümhuriyeti en baş müddeiumumiliğine: 
Avrupa harbinin gelişmeleri .d. l d " • d •• h ı·d· 
pekaz rol oynamı~. _Bulg3:1· dan bu gı ış e e ecegı e şu e ı ır 
politikasında asıl mues:cur anul 
"milli em.~c.r,, cümlesı altıncı: lilfıs (Hususi) _ 1\1\ıhitlmizi.~ tüt;ün. atı:. piJ:asnsı (112) 
toplanan ihtiroSlar ve. ~ena sev k ~nclır. Zürra \oa.ziyetten mutoossirdir. 
Bdtabiilerdir. Bunları ıtirazı da- uru: Ferid Safi 
vet etmiyccek masum ve meşru * 
bir şekil altında ~östermek Denizli 18 (Yeni Sabah) - Denizli mıntıkası tt.ittin piyasa.· 
mrJisadiyledir ki "millı ~eller,, ı diln 75 iİa. yilz beş kuruf} üze:inden açılmıştır. 
örtüsil kullanılıyor. B~.tun. ıU;- 5 * lan ve harma:ıI.:ıra. ~oku ve ~t-
arruz, isLilfı. ve tahak~ 1~ti- Ego tütün piyasasının açılı- lılık vermek. ıçın yuzde. on rus-
rnslarının üzerine bu 'Jnıl~ _e- ilzerindcn dört gUn geçmiş betinde karıştırılan ııe.~ıs mah-
mcller,, damgası vurulabilır. şınuı ına rağmen zün·:ı. ümit et- sulleri A vrupa.~n . do;t devlet 
Bu bir politika manevra~ndan °~~ fiyatı henüz elde et- yetiştirirdi: Til~kıyemız, Yu • 
ve kurnazlığından başka hır şey tiÇl d ··ıa·r ve bu gidişle edece- nruıistan, Bu1garıstan ve Yu-
(leğildir. ~ş ~~ ~ lidir Binaenaleyh go.-,lo.vya.. 

Bulga.ristnn bugünU politi : ~. de şu~ c inrusar İdaresi- Bu yıl Yunanistan ve Yugos-
kasmı ve vaziyetini çoktanberi h~~~etin ve filen müdahale lavyanın içinde bulundukları 
taJdp ettiği hnbtl hareket ile za.- nın p=ya clıniştir feci vaziyet mallımdur ve bu iki 
rwi hale sokmuştu. Bulga: sırası ~ l~dır ki memlekette köylil tütün ye
ristan Balkan Mis:ı.kına sabotaJ Unutmam Am ika tütün pa· l ti§tirmek şöyle dursun gıdası-
yapmnk için elinden gelen gay- Avrupa ve~ ;rtütünü diye anıt (Sonu Eayfa s eOtun 1 do) 

(Sonu ıoyfa 3 ıUtun 3 de) zarlarında ~rı.r 

Beşiktaş • 10 Ga1atagcnçZeı· - O 
Birinci liğin en kuvvetli ta

Jnml:ırında.n Be.3iktnş za~ıf ra
kibi karşısında ezici bir üstün-

Bu gar müdafaa 
bütçesi a ttırı dı 
Sofy~ 18(a.n.} - Ofi: 
Sobranyn meclisi, dün ak~, 

1942- yılı harbiye nazırlığı büt
çesini ittifakla kabul etmiştir. 
Harbiye nrur..ırlığına verilen tah
sisat 4 milyar 171 milyon 810 

(Sonu Sa. 3 Sü. 4 de) 

S al;n en bn.j Müddeiumu-
mı, 

Bilmem dikkıat buyruldu 
mu? Bnzı gazetelerin ilan ycı·le
rinde bazı vnkitler nam~n ulu 
orta hücumlar ediliyor. Gerçi 
bunlann bir kL<:ımı için ş.-ıhsi da
va açılması knnuıı icabıdır. Fa
kat bazıları da umumi hukukla 
münasebetlidir gibi geliyor ba
na. 

Bir varondnşııı JıuJmkunn, na
musuna, şerefine uluorta ve ga
zete ı:;ütunlarında. lıUcum etmeği 
'kanun ve kanunun giidücU ba.~ 
olan siz tecviz edebilir mi<:ıiniz? 

Vaktinizi alıp 1 endinizi taciz 
etmemek için son bir kısa misali 
arzediyorum. Namusum hakkı
na yemin ederim ki ne hP..karet 

1 
edeni, ne de edileni asla tanımı
yorum. İşte mis:ı.liın: Ulus rn-

Yaza~ : Aka Gün üz 
zetcsinin 26/12, 1941 Cuma sa
yısı. Beşinci sayfasının i.içüncü 
sütwm oıt:ısında şöyle bir ilan
la bir de fotoğrai var. İlfını ~~ 
ıcn Ankara - Sıınıunpnzarı civa
ıında Özgen malınllcsirün Ley
lekli sokağııun filan numaı:asın
da Kırşehirli falan: 

Bu vatandaş diyor ki, KJrk -
larelili §Oför filfı.n bwıdnn on 
gün önce Anket b·elediyesinc 
knyıtlı Ford kamyonunu aldı 
Kamyonu bir sefaret...lı.ane nrkn.~ 
sındn bmıknrak (üç yeni liisti
ğini alıp kaçmı.cıtır. Znbıta ken
disini aramaktadır.) Bulup ha
ber verene elli lira balı-,ış var!!! 

Zabıta anyabilir. Mtiddeiumu ı 
mi tarayabilir. Nihayet b r şi • 

kayet vardır ortada. akat o 
Kırşehirli vnt..'Uld lŞ hangi kanu
nun hang-i madesine dayanarak 
o şoför vatandaşın namusuna 
şerefine açıkça hücum ediyor?' 

O şoför kamyonu işletir -
lten bir yeli bozulabilir. Yedek 
almak için §ehire gidebilir. Yol
da birlmç f;erseri kafasına bir 
~h~n vurup lmmyonwı lastikle
rını n.~ırabılirlcr. o do. ya ooy
gın, ya ölü olarak bir çukurun 
içinde kafa.bilir. Bu ihtimaller 
ırözönünc alınmadan o vatanda
şın nam -.su nasıl olttr da açıkça 
lckclencbilir? 

So~ra. bir. nda.m üç tane kam. 
yon latt~gını . ·alln. snt edip 'kırk 
~e .I. olı~ nok~~~1an na ıl ge-
ç bılıı. c.eçcbıldıgın · h k 
nı:"ıl ve ı1e \rle y· 1 ı ., , 

(Sonu ııayfa 3 S!.lt.•n 6 d") 
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•••••-•VE~ 
BENô iSRAüL 

[Na.kil ve iktibas ha.kkkl nmhtiudur.] 

Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 60 
Velit bin '.Mus'ap, aradaki l"eS

miyeti k:ıldırarak aıikad~ının 
sırtını eıva<lı : 

- Buhwı sebebini ileri<N bü
tün ~ıplakhğı ile öğreneceksin 
Bfunruı ! §imdilik şu kadar söy
liyebilirim: Keııdin:ıi doot ve: 
düşmau herkese sevdirnıeliyim 
ki yüksek gayeme kolayea ula
pbileyim. 

Hru:nıın, resmiyetin !kalkma. -
sından i:tifade ed~ı·ek bir swıl 
dah:JJ so1·clu: 

- Şimron ile arkadı.ışlar'Uıuı 
do. affa nail olduklarına üıa.na.
bilir miyim? 

Velit bin Mus'ap, bu suale şu 
cevabı ve.?di ~ 

- Ben, herkesin ha:z.ineye 
karşı olan bir yıllık vergi truılı
hüdünil affediyorum. Şimron 
ile arhtdaşl rı. bu mevzuun. dl
~ı.nda k.alıyoı'lar. Onlat", ölecek
ler ve n.ncak:. birer avuç toprak 
olduktan sonra tara fımdım af 
edilmek &ı.atletine mili ol:ıca:k -
!ardır. Pel-. y,a.kınd::ı. yalrn,)•t ele 
vereceklerine enücim. Her ta.. • 
rafta şiddetle aranmo.kta ol
duklaruıı biliyorsun. 

- ~rah da ayni cezaya çar
pı!aCflk mı? 

- Evet!... Bilh3s..1a ona ya
pılacak işkenceyi gözlerimle 
görmelt isterim. Onun yürek 
p~ralayıcı çığlıklar yükselterek 
can verişini seyredeceğim da.ki
bıla .. r, hayatımın en mesut da- ' 
kikalarJ olacaktır. Elverir ki sağ 
olarak yakalansın. 

Haman, b:ı~kn biı:şcy s.arma
ii'a cesm·e.t edam~. Akugı emir 
leri yerine getirmek üz.ere çlkıp 
gitti. Aradan çok geçmeden so
kaklardan sesler yii'k~e.lm.eğc 
başladı. Her tarn.fa dağılan tel- 1 

ıaııar: 

- Bu yıl biltün Mw.ı: hal.kı
nın v~tgiıai, baş vezir: Volit biıı 
Mus'.ap tarafından vcrileeek ! 
herkes ohu sene harnç vt>rmek 
endişecio<.leu k\!rtularak uhatı
na lı:ı.ksın, hceeceyyy ! ... 

Diye ııel}'eli ııeş'eli bağırarak 
nefes tüketiyorlar. ortalığı vel
veleye veriyorhm:lL Bu ha.vadisi 
çılğın bir sevinçle karş1l&ya11 
halk, sakaklara dökillmüştü:. 
Her tat'af ta şenlik şamata yapı
lıyordu: 

- Bu n& devletli vezirmiş 
ki bize bunca ihsanda. bulundu! 

Diyenlerin haddi hesabı yok
tu. Beni İsr.a.il halkı bile, Velit 
bin Mus'ap hakkuıda besledik
leri fikir ve kruu.ı.atlerlııi değjş.. 
tinnişler; ona ümit bağlıınnış ~ 
lardı. Ya.bıız, altı yedi n,:y evvel 
§clıre gir.meğ~ m.uvaifa.k oları. ve 
Beni tSrail muhibbi bir Mısırlı
nın. evine gizle~ buhman 
Şnnron ile .arkıdaşlı:m bu ttn
ınaruyı yutmamıilaı aı. 

Beni Isra il fedailerini evinde 
gizliyeu. her tehlikeyi gözP ula
rak hiuıaye eden Mısıılı, ctiğ"er 
vata.n<ln.5ları gibi irtldad edip 
batıl dine ~irınıemişti. Hazreti 
Yusufwı yıllarca. evvel getirdi
ği lıak diu üzere bulunuyor<lu • 
Bütün servetini Benl !srailln 
kurtulu~ davMt Uğrunda fe!la 
etu1e<Je hazırdı. H'a.kik1 dil'lini 
giz!iyebildiği içi ı kendis:nı:len 
şUphe eden olıııuyordi.ı. Fakat 1 
en umulmadık yerleı.d~ bile iz 1 
Mıyan Vclit bjn :Mus'abın hafi-l 
yeleci; son zama.ulaı-d.ı hu zen..-j 
gin Mısırlıdan şii.plıel~nmi~ler ; 
evini göz hapsine alınışlaı·dı . 
!~eri girip cıkanlan tetkik e<li
yodardı. Ilı::r vakit başk.-ı. bir ln
yafeıtle. girip çıkan güwl bh: ka
dın. bilhassa nazarı dikkatlen
ni celbet.mişti. Bu kadın kimdi? 
Niçin sık sık kı.Yıafd dP.ğiştiri -
yordu? Devam ettiği evlere ne 
mak.$atla. Eridiyot:du? Uem tle hu 
kadının yüzü. yürüyüşü. enda
mı: Haman tarafından tarif e
dHen Scrah'ın yüzü.ne. yi.iriiyü
şilııe, endamma. pek b.enziyorda 

Ilafi~eleı-, halktan o yıl vcrai 
alınm.ı.yac ~ :ilan ediidiği gün, 
ka"1 vı zorlıyarak iqQ.ri girdiler. 
Ke.ndilet'irJ. n.vluda lmrşılıyan 
zengin MJsırlıyt y.alrnla.yıp sım 
sıkı bağladılar. Sonra h~p bir -
den oc1alam hücum cttilct·. Koca 
binada ze.ugiıı Mısıı:lınıu orta 
ya~lı kansından ve çc.ıcıı:klar.:::ı
dan başka kimse bul:lim::ı.dıbr . 
Halbu·lti güıılorden bcö !'üphele
n.eJ'ek takip cttildeıi kadının az 
evvel içeri fJ':iı:diğini e.bediyen 
ka.Nı.nası 9'..Özlecile görm~crdi. 
Ev sahibinin k.ansJ.nı ve cocuk
iaruıı da birer birur tutup bağ
ladıktan sonra binada e.sa.">lı bir 
araştırma yapma.ğ:.::. başl-:'ldıla.r . 

( A rka:n VOT) 

Dünkü kupa maçları 
(~ta.rafı 1 inei do) 

Oyu:rn Galata.saray bıtş!ach • 
Bir hamlede .Altmtuğ kalesin..ı 
vliklcncn sa.."1kımu:ı:ılı forvetle.c 
telıJikeli olmakta gecikrnedik:r. 
Arifin savurduğu şütii falsolu 
ka.rşıhyan Rıdvan topu kenıii 
k:ıksine sokmakia Galatasaray 
lehine ilk s:ıyıyı yapıverdi. 

Bıı gol sankırmızıhtarı büS • 
bütün hızlandırdı. Gündüz biraz 
soııra güzel bir kafa vuruşu ile 
Gala tusa.ravıu ikinci, Arif u
z:ı.ktan sa vurduğu şütıle üçfuı.cü 
gollinU yaptılar. Birinci devre 
l-0 sarıkırmızı tak.ll:run lehine 
bıtli. 

Oyunun ikinci davre.sinde Ga 
}atasa.ray Altıutuğ kalf;Sini fa..• 
sılasız bir surette hırpaladı dur 
du. 

Eşfağın ferdi g:ı_yretila söküp 
götü.n.lüğU top dördüncü, Gün
dı.izün uzaklan. savun1uğu şilt 
te bc9iııci defa Alt.ınluğ ağları
na takıldı. Maç sarık1rmız1 takı 
uun :5-0 iistünlUğü ile bitti. 

h'cme? baJl{'.c - 1 Vef u. - O 
Güniin son ve ıuı.rt.·uun en mn 

h.im karşılaşmasını ı·cnerbah~ 
ile Vefn takımları yaptılar. 

Takınılnr: 
Fencrbahçe: Nuri; Muammer 

Muracl: Ömer, Zeyııel, Aydı.-ı: 
Naci, 1brahim, Naim, Es.'1.t, :Me 
lih. 

Vefa: Hl!s:ı.ıueddin; Enver , 
Cihat, Zühtü, Necati ... M:ust.ala. 
Hüseyin, Muhtcı.ı~m, Hikmet • 
F ikrc t l r ehıuet. 
lhkenı : Fcrlrhın J{ıh~. 
Oyuna Feı1cı·ba.h~o başladı.. . 

Melihin siirat!c siiriip ort:ılad.ı
ğı top Vefa lmtezinı bir and.:ı 
kn.rıqt rdı. E...""adtn sa'•urduğıl 
ıllt H.Usamcddinin ellcr!nd~ kal 
dı. 

Oyun çok seri ve çetin bir va 
ziyet ~.hvcrdi top kaleler ara -
sında durmadan mcldk doltu -
yor. Kıs3. ve yerc1cn pasla1·i::ı. 
Fener kale!3inC inen Vcfa.lılaı· 
mükemmel bir gol pozisyonuna 
girdilc!'. Ui.ı:::cyi.ni::t ilori d·"li!t•ı 
vurdu~"tt topo g~ti~i g'J.:::d bir 
şUt konclurc.u Mu!ıtt•Şf\l!l ts!n 
mını r.:rn!ı:ı!tk~k b:t• S!lyithn U-
7.al::faştırdı. 

He:nca Mı·n..~ sonra en Fı1m:t 
1 c:?:lC-1' m~'id'l.fi!P!'İ. R!'$.l....'tln'lRn SÖ· 
); iip e"Ö'..Crt1:1fril lopu Kt: l'iye tcrı 
rm etti. 

Zum11nl:ı S!l.!'ı!fü::i·ıertliicrin a.
rıld?!:brı \'C t'Yt:!ll1Il SE "rini leh r 
leıfae çe·,.irJikleri görLllUyoı·du. 

Slk s.ı.k. Vefoı kaleıüni bulan top
ld.r Enverin fccfa.kar hrunleleri, 
uzun vuruşlruil~.l g;i.ı.ç.iükle. tehli
ke olmaktan uaı.kla.;lırılıvor. E
sadıo ileri pa..<JırıJ lrniıan Thrs.him 
nıükenmıel bir. gol r,o;ı;isyonnnn 
girdi; Fakat savurduğu. sıkı şü
tü kale direkleri kurtardı. 

Fencrbahçeliler bütün gayret 
i.erine rağm.en Vofanın enerjik 
ve ~anlı oyunu kar$sır:.da bir 
türlü gayclerihe ulaşamacla.n bi
rinci devı eyi e . o berabere bi
tfrdiler. 

İkinci devrede ı·üzgan ar.kala
rına a.L'\n sarıliciverUHer oyu -
mm başlamasile ber:ıber yeşil 
beyaz kr~eyi tehdide koyuldu -
lar. Fakat gayretli oyniyan Ve
fa müdafaası beliren tehlikele
ri muvaffakiyetle savuşturu -
Jı;Ot'. 

Necatinln Slkı vuruşile Fe
ner kalesine doğru yollanan to
pun pe~ıne ta.kılan yeşil beyıızlı 
forvetleı mükemmel bir gol po· 
ı::;syonuna girdiler. Muhteşemın 
şütiln!i Nuri m..'lharetle yakala
dı. Nacinin yerinde bir pasını 
kaJ)Wl Esad süzU.lere.k Vefa 
kalesine aktı.. Sa.vurduğu şütü 
Hüsaı~1in eliodea -ka~ırdı A:Ie-
1.ih ~akı b~ vunl§ln. takımının ye 
gane sayıslnı ye.ptı. 

Bu gol Vefulıları hızlandırdı. 
F\t.tler kru~ini bırbirini takip e
den akllll&lile tehdide koyuldu· 
lar. F&.k.-ıt bütün gayretlerine 
rağmen biı: türlli beraoodiğe u
la ş:ı.'tlc.dılar: 

I•~riduo Kılıç maçı iyi idare 
etti. 

B.ii"l!Jn.t TURANLI 
T~pı ku1ii1>ünü;ı. Bi:n7det 

Yarı~ı 
Topka.pı k!.!lUbünün tertip et

tiği "Bisıklet yarışı diln Topkapı 
ile B'.lyiik~e.kmcce aı:nsmclaki 
76 kilometrelik mesafe dahilin· 
de yapıldı. Neticede: 

Birinciliği 'Sopkapı kulübii.n
den Sabri, ttdncili~ :ıyni kulüp 
ten K::ıclri üçthtci.illıği.l Alemdar
dan N~ati ka?.Mih. 

Mt:ktoplil.M Kır Koşusu 
lfanrif ?•IfülilrliJğıi. tarafından 

teı-tip edHmt lnr koşusu diin Şiş
li He Zindrlilrnyu arasındaki 3 
bin metrelik bir mesafe üzerin
de yspıl lı. 

1 m talebenin istirak ettiği ya 
rıç neticesindo Ha.yd:ıl'~"aclan 
Hı 1, yet 12.28 ile birinci ayni 
m\;. ..... en Fn.::;ıl ik'nc·~ K l.11t<;a 
tan Namık üçUneil olınushrd..'1'. 

.!'EN! SA BA:R -~----... .., ... ..,..,.., .......... ..,.-~..,.----.,... ... _.. ...... , .. .,...,..., __ ... aı=-.;ııam...,,_....,. .... _ ........... a ..... ,....., .... ,_..-.-;...,...,.....,f!IMI• 

l ___ $_~_H_İ..,_R ___ H __ B_E __ L .. _f:::_R_I __ .i'""i Halk Ôoktoru t 
Şubat ayı 

karne 
tevziab 

, .. --·-···--······-···· ······~-·· -········\ 
J"Yeşilay,, cı!ar toplandı! 

iMe}{harıelerin fabdidi, aya~ mey-ı· 
Dün ~arda · ınanelerinin kaldırıfması, bakl<al

bir toplantı ılara içki sattırılmaması rsfenitiyorf 
~p~ ! 

.. .. . . Dün Eminönü Halkevi salo- lanmıştır. Reisliğe Mazhar : 
Dun 1!skudaz: Parti bı~ nunda "Yeşilay, içki al.cybta- Osma."4 ikinci reisliğe Safiye: İ 

d:a ~e~ye ~ts mua~ ._, 1 n gençler ceıniyeti" 22 m,:i Hüseyin Elbi, Dr. t Zıati, u- : 
~~kuda: ~arti İdare ~eyeti. re-, yıllık kongrelerini ya.pınışt:ll'. mum' katipliğe Dr. Fa.hrettin i 
lBl B. Lutfi Aksoyun rıyaseti aı,.. Kongreye tstiklRJ marşı ilt Kerim. umumi muavinli~ : 
~a . Üsk1:idu> . Kııu~lı, .~ başlanmıştır. M~ ıı.,.. FeWni Atanç in~ eıfümi~ i 
lcrbeyı ~ıyelen .~ ~ gr-e reisi~· Prot. Dr. lla.B- tir. : 
heyetlerı ~·e bu D:~ıye ... :re ~ ı har 0.sman "Içki ve içkinin te- Dundan so:1ra azala rm tek- : 
s~t ~ııgı rem ~e aMhklan sirleri" mevzuu etrafında bit' lideri münakaşa edilmir~tir. a 
bır lopıantı yupr,nşl,\.rdır. . . konferans nrerek cemiy""in Bu teklifler. Mektepler civa- ~ 
~op~~~ ?nuhteJif parti ış- l teşekkül ve t~ekkül tarihini rrn::ı meyhaneler açtırmamak; 

lerı goruşıuduktcn sonra Lfıtfi , .. izah elmif;tir. l{ongt·eye yük- meyhanelerin adedini tahdit : 
Aks?~ hazır bulunanlara. şubat sek mima~ Secl::ı.t Çetiotaşın.ı etmek, kütüphane tesis etmek t 
ayı !Çll1_ yapılacak ekrne~r lrnrneı- l'iya:sctinde devam e<lilmiş- b::ı.kb.!lara içki sattırmamak ~ 
s~ tevzıatı csnasınd~ dikkat e- tiı'. 1ia7.11ar Osmandan sonra v1.. Anadoludnki Yesila.y aza- 1 
dık-cek- ncxktal~'l'~ dair ba~ır ~ 1 Dr. l«"ahretLin Kerim ve ikincı !arını daha çQğaltmaya çalış- g 
l~a.ra gcru§ ız.o'lll.J.:t 1:'.ernuş. • ı reıs 1. Zati, alkol ve alkolizm maW.:ruı ibarettir. Cemiyetin ~ 
tir._ nu ar~da mn.ha.12e ~um~- hakkında birqr konferans ver- geçeın ser.eki varidatı 480(1 : 
lerm~ va.zifuler vcın.ıhıış v_~ ~ar- miştir. Biifıhare cemiyete yeni- masrafı ise Z700 liradır. Top~ ! 
ııcle::-z: . v...;tandaşlua .~~ a~ den kaydolan 200 az.aya y~ Ianh saat 13 e kadax devam ! 
t:vzn ı~ııı lazım gel<>.n cliger bü- min ettirilerek seçime baş - etmistir. • 
tün: haQ.flıklan yapılınl!ibr. Şu - • · : 
h + ~1 ....... - "'t""' • h b k • •.__._c···•wc••-•••W-• -• a ••-•••-••---••-••••••••••• .. a~ a~ı 'IUı.ı nı:;u;rı er eve e çı. 

nolis v~ malıalle mümessillerl S.afltekaA r 
tan.fmdan, evde oturanların n 
nüfus tezkereleri tebkik edikl& 
ten sonra verilecektlı:. 

Hacı \ Mevlama .. 
gunu 

LürfO Aksoyun teftişleJi 
BeledJyo Rais muaviııi B. 

Bir adam sahte 
altın. satmak 

istemiş 

Üsküda~ Halk 
evinde bir topfantı 

yapıldı 
Dün saat 15 te Üsküdar Halk 

t>Vinde bir <1-ı:e~.rlina günü) yap:.l 
mıştır. Halkevi reisi Reşat Kay-

ŞehiilP~ieri 
İmar Cemiyeti 

toplantısı 
---oo---

Diin Eminönü 
Halkev.mde 

yapıldı 
Şehitlikleri 1lnar cemiyeti yıllik 

:kongresini dün saat 14.; de Ein:in
önil ınilltevinde yaJ?M.lŞl'ır. Ifon 
greye operatör Orhan Tahsin 
riyaset etmi$,ir. CelseY,e: idare 
heyetinin ra.porn okum:na.sı ile 
haşJaıınuş ve bundan sonra. se
ç:m yapılmıştır. Cer.:ıi:;ct ı o:i..>li
ği..ne Cevdet Keı::m 1nccdayı ı 
iııtil'ı.E.p edilmiştir. ldaı'e heyeti- J 

n0 a,. I:i'ch:-oi Ülgener, Cem:ıl 
M.c~~ğlu, Sani Y:ı._vcr, Hikmet 
Ardar, Ziya Ağieı, Isnıail Sıt!o, 
:hlehrnet Ali .Arel ve bayan. o
per Jıtör Rahiı:-12 seçilmiş_tir. 

Bilah-,.,ıre yeni sene içinde 
y:ı.ptlac;ık i~1er de gürüııii!müş 
vo Millt Şefimiz İnüni.ine, Baş
vekilimiz Dr. Refik Saydnma, 
B. Millet Meclisi reisine, :\fil!i 
Mü da fan. Vekiline, parti ~enel 
sekreterliğine tazim telgrafları 1 
çekilmesi lrararla-ştınlar.ak top 

1 
lantıya. nihayet verilmiştir. 1 

....... '1 
Yurtta li 

Sa hah il 
~-~'-' • J 

Ka-rısını niçin 

in m ı. w ~ 

Eski zaman adanılan da 
Lahaoayt severleı.di 

E s!li Mfaırlılar, llihanayı 
çok severlerdi. Her y~ 

meğc başlarken mutlaka lfilia.ruı 
yeı1lerdi.. Yeni Mısırlilhı:ı el& 
ıim~ki lınldc lib.aneyı tçi,yl -
yahut salW!a halinde !;Qk ~erlelr .. 
Ve müşterinin iştafunı aç:u~ 
bol, bol yemek y€'Jl).esi için her 
lokaı1tad.a. büyük tabaklar i.çjıı. 
de bedava; olmak üzere salata 
ikram etmektedirJer. 

Sarhosluğıın şiddetini azalto
tıği için öted~c:.rt lWıana. bwı
§US.u çok kıtlla.nırla.mı.. 

'Iarih lti~ <m ~ 
lak say,falarını. ~üsleyen es.ki 
Romalılar, liihaııaya çok clü~ 
Jcün idifer. Yemek masalarıncfun 
ıı;ç eksik r.;~mctl~rdi. ll.iey::n~ 
en eski ve en asil ıııiiletı olan 
'l'ü .. ' Jeri loprak!aruıda yaş:ıL.ı.n 
ycşH Aın~rlolumu~d.:ı. cuk ı•,.,ki 
:<::un~nd:ıubcri 15.hans.:y, ra ~~~t 
edeı-leııdi :\li föleriue sUllild, ı -
dı. 

Eski (Elinez) lar, l)unanlıl r 
ltillanayı mukaddes ( ltud.:itu.lı 
lıir sebze sayavlardı. BU, ımübr.t
rek Iftnanaya: bayağı fupmı·l .. ır 
dı. 

Hatla (lahana hakkı için d.U~· 
rü seyleyeeeğiın, bu i§i yap:ıc.;•p 
t;'lm !) diyerek yemin ooaı1ertüı 

J.feml~ketlıni~" bi~ ktır.i: 
fasulyeye (velinimet!) riltb , il 
\'eriyoruv ... Yımaıtlılaı"'tla. uaJ l&hmo 
ıiaya (velini.tnet) diyorlaniı.Çfuı 
ltı.ı, hrd.kın, ,uıalinlıı ve ;.~ııginll'· 
ı-in de işlçr'ine, di~lerine., gHçlm.ı 
n& ÇOk iyi geliyoı•du. Pek UCUZ'; 

pek berelietıi bir sebu idi. fill~:t' 
bahçede, her arsada yetiştiri!~ 
yot'dU. 

Lutfi .Aıkso~ dfuı gecm, geot; 
yarıım1a kadar muhtelif! mınt..
kaln.rdaki fırınları teftiş etmit
tir. Bu tefti§ler esnasında bii
tii.n: fıaulal'da bol miktarda ek
mek bulunduğu görillroüştiir. 

Bazı fınnfarda çıkarılmış bu-

lunan ekmeklerin vezinleri 1 

Dün üsküdarda gayet ente
resan bir dolandırıcılık vak'ası 
cereyan et.ıniştir. Süleyman 
isminde birisi wkadaı;larından 
Bacıya. rastgolmiştir. Hacı, Sü· 
leymana ucuz altınları olduğwıu 
söylemiş ve altnasını istem.iŞtir. 
Fakat Süleyman altınfan:n, al
tın suyuna batırı.lmı§ gümüş paı 
ralardan ibaret olduğunun f~ 
'kına.. vaı:mış, derhal polise haT 
ber vererek Hac1yı ya.kalatmış
tıı-. Hacı dün adliyeye teslim e
dilmiştir. 

naT önce 'Me\'18.nanın Tlirk te- o:• 1__} 0 • •• ? 
fekkürü ii?.erindeki derin tef:ir- laUl"m UŞ • · Hastahaneye 

giden gdin 
ölçülmi.lşti..ir. 

Bu arada. Bcyazıtta. Eminini 
fırınmdo. noksan vezinli 28 
ekmek müsadere olunmuş "V!& 

ayrıca fırına noksan vezinli e'IE
mek çıkardığından ceıa veril -
miştiı.·. 

lerini ve şaheser olan :Mesnevi- ! 
!erini Türk e:IebiyaUwiaki mc\'- Geceler:i bayaz bir ~lge 
ki __ ve ~ymetini izah etmiştir. "ne uyuyorsui'I' sur.ı 

---<)Q---

Mutcakibcn Yamandede tara - adam karın sei1i a.datı· fıçin~e €lü~-iia Y~P"' 
lan bir e.'ll: çüktii tından Mevlana mevzuu üzerin- yor,, d~yormuş 

de bir konferans verilerek, Mes +--- 1·1., (lluı::::;ui) Kansı 
·ı · d ·· eı ı....· le .ı.zm Dlin Akbıyıkta acıklı b:r c;U-

ııevı erın en guz "ır aç par- r a'ıı,1erı·yi taba.n.ca kur<:ınun. ile J , 
u~ 'J( ·Untii huclisesi cimu§tltr . .A.lSbl-

. ça okumuş ve tercümeler· ~'lpı- o"ld::irmekteıl maznun Kec;~cılel'- ... nih ... - yıkt< .::;oadırvan çıkmaz sokağfo-
la,rak toplantıya · ayet veril - Je 9'-12 nci sokakta 17 sal-·ıiı av-ı d!\ ( 18) nnmn.raf!", b::ı.vn-, ~ •t· Şimdiye kadar karne alma

mış bulunanlat'a. yapılan karne 
tevziatı da tamamlamruştır. İki 
gündenberi kay.makamlık ve na. 
biye ımüdürlliklerine karne al
mak üzeyc müracaat edmılerin 
ıniktan çok azalmıştır. 

Hukuk gecesi miştir. de oturan Ka.hr:ıınan Aygaçın zaffa:rin e-ı.1 indc. Bü~yin kızı 1* 
• mahkemesine düıı ağıı· coza 

Cezalandırılan 
kasap-; ar 

İstanbul Hukuk fakilltesi, her 
sene olduğu gibi bu sene de 
bir "Hukuk gecesi,, tertip et
miştir. Gece 10 şubat salı günü 
akşamı Taksim Belediye Ga.ı.i
nosunda. verilecektir. Hukuk
çular gecenin eğlC1D.celi ~e
si için b~yük hazll'lıklar yap
maktadır. 

T:oprak mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğü 

'lloprak Mahsulleri Ofhıi U
mum Müdürli\ğüne Mü.rakabe 
Heyeti azasından Ahsen Bc~gü..~ 
nün tayini kararlatınlmıştır. . 
Yeni umum müdür bir ~ gür.e 
1.:!.Jar vazifeiıine ba.şlayac~.tır. 

Polis altıncı §Ube müdürl\i"1 

tarafından Eeyoğ1undaki kasap Mu··şf orı· deg,.. ·ıl b,..Ş be fa" Sf J' lar ani' bir kontrole tabi tutul- u Ü 
mutuşr. Belediye zabıtası tali- r- • ft 1-9\ 
matnamesine riayet etmedikleri 1 

görülen 14 kasap hakkında e&- c:·_ L.. _ B k k k h · 2 3 -1 
za zaptı tutıılbıuştur. Ct>~an - .;:;ıcırIUJŞ iÇ ID OCa a Veyt • te,Q• 

~ılan kasaplır J~unl~trdır: ~ak- kiKada Nasrettin Hocanın türbesis.e 
sımde kasap Sıron ıle Hırısto 

dükkanlarını pis tutmaktan, ıca çeviı·di. Fakat soluğu ka~ali:olda alnı 
• s.a.p Emin, hindileri şişirerek, .. 

, t aktan ve kaba kağıt kuL-1 Za\alh All, bu adamızı yüzilndea Kahveei Ali kendi kendine: 
::O:aktan Aleksandr tavuklan yakc ıJlkiyor, biçare k.ahvehane IUi - Hah, dedi, tamam._ Şimdi i:ı!m 
şişirmekten, Raif manda etini ı~lctiy~.L, tımarhane ~~~· sar~ oldu i.Ştc,., gel de sen bu piritıt'iu 
koyun diye satmaktan, Lukaj mu tı!lendirecck, o b&,10e ta§ını ayıkla ... 
sıhhi muayenesini yaptınnamail: dalkavulduk ınu edcceld Ş4lŞU'DUf Hak;katen öyle idi. Bu pirinç 5y
tan, Saranga pislikten, K8:mil ~rlb~h:··· San~i Aksarayda Şek~- le ta~lı bir pirin~ti iti, ne ayıklaııı:ı-

N .k """-k"t" ~·· .. ı. b 1 cı sox;uuında bıı· kııhvohane açmak ya iınkfın vardı, ne temizfomc'1e ... ve 1 o oı.. u ugunu ıaç;ı"' u-- '"' ak g·· ahm ., 
lundurmaktan, Manto manda e~~ek parası :ka~~ un· 11 Fakat kahvec.i beyhude üzi.ili.i;rur-

t . . 1 d" ... "'"tmal,_..... J(ıb, nelot· çckrocdı bıc;are ... Hayır. ciu. Çünkü Aksarayın Abmecliyc ka-e ınt iOyun ıy.., .,... ".._., A •. 11 .. . . d memnu !\er 
Yuva.kim et\eriıa~1kta teşhir et- u er mustcrısın er:. . . n. · rakolu komiser muavini Burhaı~ 

,.ıAten c' ·o- re· y dı·;ı.ı.::_ l!IÜ:lt::rh;iııin kulu, kolc .. ıdir. Fakıat kapıda gözükmüştü. Sokaklarda rıa 
m.~, , ı.ge L unus dı..-.. . 0 kahv nl.ıı 
nını pis ve kokmuş bulundur- gel gelelim, Fethi,. . . e ö.- r.t ata ata kapağı bu serer de. kalı-
maktan cezalandırılmıştır. n\in~e göründ~ .m~. Allrun ~ İli veye atan Fethi komiser muavinini 

· bitınış, kah\'esının de en aşacı üd gürmek istemecii. Herkes sus pus 
Ortaokullarda muammrer camı inmi§. mi.i.,c:teriler birblıine •· oldu. Herkes belalının nasıl Yt'Ia 

için mahietn dos"ıalar ınistir. getirileceğini meı;okla üıkip ediyor-
,, Nedense, F.?thi çok i<;ip nari • d H kik t b' hazır.f anacak u. a a en ıraz sonra kanunun 

mdı.tla ı.evk duyuyor içtliL zamaa elini. herşeyden l>ihaber a\·arenin ti 
Aıtkara, 17 (Yeni Sabah) - kendisini ka;ıı:beden delikanlı. Qll yakasında buldulaı::. Koıui.ser mu:.

Haber aldığımıza göre, Orta 1 )laptığuu. ne yapacağını ™ırdııtt. v,ni sarhoşu dış:.ı.rı çıkardı. Kendisi 
öğretim okullarında müdürleri başka sağa sola el ve dil üatnıakta de çıktu. Bu sırada bitkin Fethi işi 
tarafından her öğretmen içiıı · tereddüt etmiyor. yine ıızıttı: 

• '-'an !fttnz7..f'~ n < --rnnlıkemeeinrle b:.ı,alannuştır. Ha J 

di..,enin cerey..a.n tarzı şudur: \ l·.Jn ı-m C'Oslcuu bir anda ~-
Kahraman Ayı;a« kendi ifa-; ~amin. yapıldıgı od .. ırt z.~nuni 

deı;ine nazaran son beş scııcde..n gelin \ e biitiin daveUil.cxle.. liem 
bc1 i ba7.ı his!erin rn.htı tesiri;ıde i)••ı:: çölmıüştür. Da..v.ct.ilardpn 
rahat bir uyku uyuyamama.kla ıamscye hiç bir;.<;ey olmmuış, yal 
irlı. Gecefori uyJmsu ar.a~nı.la • ·uz 7_p,vıılh gelinin ay~~ı kırıl -
lN--z k.isv~li bir gölğı:.:.nin yam-ı ınl§tıı-. Düğiin j·~u-ıın h:.ra.ıl'.Jlhuş 

r v:a koca,c;mın ev.ine ~tıa.c~~ b:l-
ma. gelerek "ne dc11ruyorsuı:ı g-a- •. ·l - b' n ,.. 'T ı · ı:.... .__ ı. 
fil adam lmr.ın samı. a!fıkas.ıılık Zlt aı.an ı.,,a. e be ın M<ıSı.a.uaı.ıe· 
göstt..riyot. Ondan :;;,ijplıe etınek 1 ye kaldırılmıştır. 
te lınk~ıs~·~ diyormı.ı.._;. . . \ "Vab.n,, intiş'"lra başlad\ 

Aym golgo ba7.an da kendısı- 1 45 .. k tı..l "Y· 4 •· 
ne.: "Uyuma karm şimdi ı;cııi . . ~11 ar!a an . . .ı; ı.'l r.e-

' , _,_ 1 fıkımız bıı sat:ı'• 1" "n 1 L b :t'"n ru?· tcd ~ui"J'Ck oda.nan ç1lmccU\ ve . . ....., "' 
ı-~t -bi ~daı.ula l<omnı.Q~ • ~;ır. \ın'.~ıftos.ıne tek.ı:ar llarJlp'act.i.k· 
"'~!. ia r oÇ' 1 tJ.ı:. Aı 'a.dao-pnnza ''(.. a · J. 
tıl! der dururmu~. d ,Çç~ı.· t' · ,., 

Yamlau tahkikat sonunda da ~ın. • er, muvıu..a.ıd.ıy,e • .ı ... ı.ı ntıe 
- · nz 

ge• c.:.ktt!n son ht'Ş s~nedı•u b~.rı • --<>--Kahmınıı:n. Aygw,;m her gece o-
1 da$na gt.t'ınce: kansıııuı dışan Bergarna:=a İi1tif!-ı.arr 

r,ıl:-.ro:uua.sı iı_:in odamn kapısH;ı ı hadi~~hrr 
bin. iple ba&iamakta olduğ•J rıc- Pt.crg;ıma. (Bususn - :m:\"'' 
tice:.ine varılmıstır. m·tdh m:ınifa.tnrac.ı1a.r c:n.ı;,,o! 

1l'AZ11,uııun iddiasına ~öre, ci- da rııanifalura,cı Ali o~l\1 !'il 
11a~1F.ttin it-"a. C'"..lildiği subalı aynı sa.ıı Twıt; dük.ll.auınc.H;ı.1'i liılJll~t
gol.ge kcnffütini bir lıa,'1-'.li Jan saiısa arze1mediğindtm •.H 
ı'3.l1r.bm; etmi~ karısının hlali- Ji-,.ı(·~-,e v<'rilmistir. 
bul:ı. k:ı.gaoağını s.öyfoınil;t.ir. l~an * Kalny sntış.mcl.a Hı..tikfu: ?i •• 

1 beynfoe çıkan kutil wuruntı ya- 1 yıı.u tsı:ıl; I.\chcn ue or.t: ,-;1 r~ 
lv.m hu hn.stnhğtn tahtı tesirin- yimin yn.l::ıJa..,dı.kları su-adat rı. 
de tafüınet.unnı eekmis \'e 1Wl%1 :mıu:lara rii~\·ct vermek s~ı 
nı öltliirrrıli;;tür.- Maznumnı en 1 du hmir :ısliye h.irU:tJ c 
kil<JÜJ1ii hl Y3...'}tr..daı olmak üurc· muhR.eırıcIB.iuıle ~~ılan nuillak 
hç Q~llb~ varctıx. ıne.Jrı·i bilmiştir:. Suç sabll. ol :· 

bom uzu vurayım d~ ken gıı.:.ttlR.n her ikisinin de ali". 
Öd.emi~ (Ru.su;;i) - Öd("ni· S.Ü'?. iira ]?J\ra ~.ııa mal.k • 

şb für::ı.z nahl;;:·~iniıı Taş.kı kıi- edilmelerin~ !tarar verilı:cişµr. 
yi~udc SiU!!yıuaıa oelu Alı E:ı..ra '("' ~ 
ka.yıı hayvaıı oü;ıt'!ığı ~ır1-.ı1a ö- !( - ~ P.-.. 
nföıe Cl}ÖU bir dt•:Ull7.11 \'Urma.k erms ~ -~~ ~ lf.1\ rı., 
ÜZ('re - çifte: ile arka$lıı,Jll.n koş- j dl.t:!i~ ~ ~- ~" lt 

~.J~~ 

.. d'. 1 c a.... ak - () a, ::vıak:anıa... J 
açılacak, buraya mu ur er, öğ- Evvelki akı,;am... tım .... ~esi ,... 
ayn ayrı birer mahrem dosya• * s kulm 1 

mı .. Alysarayın bı"kın dellkan1111 Komiser muavini! vazlfeainı y:ı-

mag·, ha;elaınış, aya,.'\~ k<ıyur:ık .AECf~:E.· EED2C.J 
dil~m\:.; va çil!~ atetl atar.ak ba.
~mn s:~ tat-aföıdı.n :-1 ~ ı ... ı Ttirk!:ıte E.'mtbl 

retmenler hııkkındaılti müııahede ' " k B rh al 
ne -u"ta.leala,.Ull , ..... ,.•tledecekler Fethi yine bir kenarda kafayı c:ek• paca tı. u sa oş P •vnııımo l<u-
.... ,_ .. - lalt asmadı, güı-ültüyQ bekcUec de f 
ve öı'{retmenlerinin şahıslarını ı ti, çekti. Fi\il gibi olduktan aonra icldilcr. Külhani kendisin! lılı:kaç 
ilgilendiren kağıtlar bu dosya~ bağıra çaiıra Aksarayın sokaldvi-

) k na diljtü. Alkolün, ateei ve bW;rı. d.lkika sQJJra Ahm.edi;ve. kwelrolun ~ 
ya konu aca lır. da buldu. Fakat orada da r..-hat dur ~ 

yine bir maccı·a yru·atmak heveatne 
Tuhaf şey! kapılarak Şekerci soka&.ına sapaa ntadı, bütün polislere ha~ırdi: 

- Sizi teker te~ t.etl!~cee-Manisa, (Yeni Sabah) - 'Ma- ~ç; kt>şede. bfr elektrik dire4ine 
nisa Ticaret ve Sannyl 0dası . :ıı:aslımar<ık karanlıklara doÇu nad 
ve baro reisi B. Hüseyin t.l"zü.m- ıavurınaxa b~ladı: 
cünün köylerden topladığı to- üla.n: •. Var. nu bana yan bakanı ~. 
humhık yerli buğdayı maiyetin- Kahveci. Ben geliyorum uulan.-
deki adamlara 2'ı kunı~a sat- Nnrayı birkaç defa tekr&l'lıyaa 
:mak istemi" ve- ihtikara +--ı.. sarhoş, kahvenin iç:ndeki haz.ırlık-

~ ""~ lan görmedi; Bu bildiii sesi dQ3'a büs ettiği atılaşılmış ve adliye -
ve verilerek bir haft.a hapse luıhv.eci Ali telô:;;a baılndı. H~en 
mahküm edilmiştir. Bu ihbarı t.oparWı.dılar, sarhoş adam kahve-
Karaoğlan köyü muhtarı Meb.- '1ıe yakınl!'lŞmc~a kadar masalanıı 
met Ali yapmıştır. üzerindeki bardak, fincan ne varsa 

topfadılar. Sarhoş da eski Aksara-
Açlk muhabere yın sulhlarını nra.tan bir eıvıkhkl.A 

Oknyucuhrımızdan Bakır- ı 
köyde. Mustafa: Yalçm: 

Mektubun.uzu. aldık. Bahset
tiğiniz haber cfuğrudur. Fıailat 
henüz daha ta!iı!.>ik mev.kiine 
konmam1ştır. 'Yakında blitün 
gençlik klliplerine resmen tebliğ 

kahvenin kapısına dayandı. KapQ'l 
aı;ı.yorum diye Wr tekmwa camlan. 
ç~rçPveyi indirdi, iki üç dakikada 
Nasre<ldin. hocanın türbesine dö
nen kahvclıaney,e. bir DOnki~ot gi.b! 

ed"..n:ıc::ıi i:!.eldemnektedir. 

&allana, sallana girdi, daha esild.e.1· 
Ml1 yjne narfıx.ı bastı:. 

- Haaytttt ... Uulan kahved, ha· 
na bak! UU!3r.ı, vaı· mı bnna ••• 

•-=~----~ :ııus ..... g 

tını yaşatmıyacağım .... 
Vazife başındakilııre ilen ı~i roy 

lcnelden başka işi büyüteo F"et~hi, • 
.Y41..'llna yakla:ıanlara tekmeler s:ı
V\l.rlllaya başladı. 

* 

t.:r yanalaınmJ4tır . IVı.mka~a.. S-t;t-ıE'L!K 
öucmlş_ lı,ısh1iıanc8inc.le ttü<~v' f AVLI~ 

~ . ~ 

1'400 K.rı< 2?611. ~r.,. 

~ •• "t460 »-
altı.n::ı alınmı§lır. · • 3 AVt.tM 400 .. 80'' .. 

,_ VLI K' Meçhul birı cese't 
bulundu 

150 ,, 30tı 
........................ 1-.ı .... -..-.:..~ 
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nı tem.in içµı belki buğdayını bi- har.ip meml,.lıetlerde de tüt.ün 
le yetiştircmemi~tir. Bu.Igıır:is- buhranının şid etle hissodilıliği
ta.na gelince bu komŞU memle - ni oradan gelenl relen sık s..k du 

1 '!retin, bilcU:rnılc zirai istibsala.tı yup .lı itmekteyiz. 

) (!ER S BAH] 
~---~~-----~----------~~-------~-------------..-----J l "il .. nsani vazı e er:ınuz ve 

nıeyanında tütünlerini de Al- Ti.itüııilne.i mcr.nlekct.imizden 
rnanyad crı b~ka b~ l'l1 ekete tedaıik eden. Macarlar, Çekleı, 
ihraç edG.bilmesine pek ihtimal Slovaklar dal iQ şirp .,iz nefis 
verilemez. ve kokulu tütünlerim"zeı can 

Bu vasiyet karşı. ın la bütün atıyorlar. İhg"ltzlerin c1 e m~ 
ıd~ya tütün piyııscl.lrma. ser- leket.imizde \: a.si :mikyastn. mL..; 
lbestçe arzedilebilecck şark tü- ya.at yaptılkan ıltiınsenin meç-
tünü olııuı.k üzere lral.'b kala bi- hulü d.eı'iildir. 

ltar&f 'e berkecie dost Türki- Bu ~ da:bılinde nefis 
yeınizin nefis mahsulleri ika!- Tüıılc tütünUnün Hi.yık olduğu 
inaktad.tr,. ~te w şartlar .i~e yüksek fiy.atı bulamaması ~ • 
bu yıl Türk müstahsili mıı.h- ret verici ve üzerinde ısrarla. 

eld ç1 ~ memletcte faz a.dır. 

•<urtuluş Vapuru Yunan 
gaz .. tecilcrtne tahsis 
ed~ miş yi ecek " .. 

ketleri götürüyor 
<Suiunü C'.ok yük..~ lf..r fiyatla durulmns lizmı gelen obir v~-ı 

la. ,mi1d:a.ı da döviz girmesinin. Bir kaç yıl ovvel m .milli ban-
. Un olabib:eğini ve bu su- kaum!a 1Dlıis:ıı: idaresi ta.rafın- Ankara 18 <Yeni Sa'bah)-

r le J r:ı kend".,inin. hem de cla.n bir ınillt fırma.u.ın müst.ah- Kurtuluş vapuru pa.zartesi 
d h}lS ·le memleketin bundan sı1dcn tü ün satın n. ıp b 11h.ırc günü (PireJ ye hare et ede-
fi. ya:ıLı.i1 cağım hn.klı olaroik ü- bu tüt un rr yük. ek fiy!'ttl t A- ecktir. Eer ®fa'·ın l o • uğµ 
111 t c:ı ordu. merlı,clılara satrn.ı~ olduğwm / / gıbi :;ainız kuru frsulyn no- o r 

Dihu taraftan 'l'icaret Valca- dııjllluştuk. Ac ha bu yıl da hut. soğan, p:>t..,L""'S ve b:tlıgı 

• e1 

(B:ı:~ttı:rafı 1 ineil ) 
<bfü EL"l ön saf ta bulunmak 
kahranınniığını gösterdigın
den bahsedilmekte ve. cn:ı.ı ı 
Almn.u milletinin ve Almnn 
ordulaı"l!lln tarihinde ebedi 
olarıU Ye _yacaktır dcnil • 
mektedir. 

(~ışt-ır~fr 1 i ci I ) 
hin lev.ı. ol;ıp bt?nun iki milyar. 
55J m.ılyo:ı ı v . .ısı aleüıde mas
r f,~ • ve bir miiy. .. 6.n milyoıı . 
81 ı b 111 föv-.ıuı.ladc masrntıara 
ayrıl nıştır. 

leti d.: nefis ve ı c.rncn hemen gene böJ le yanlı§ bir kiı.r dll[?iin-j lıfunit olan :Kurtuluş \':.puru • 
ıa!:'p:;ı.z bir vaziyette kalmış ccsiyle hareket eden firmabr ı :ı.)ni zamaı'd 'l'iirk gnzcte
olan t.:4tün.lerimizin yüksı::k fi- mı vardır? Ve acaba gene bu 1 cileı inin Yunan; gııı.r.ctccilcti
yatb s:ı.ulabilmooi için icabeden yüzden midir ki Ame.1 <u fir-ı ne ynr<iunını da gj>türmektc-
tcd!:rirlerc bc:ş vur:ım ş bulunu - malnn doğrudan doğruya piya.- dir. 
~onlu. Hat.ta Zir.t:::"'"t Vekili Ege sadrın m"ibaynııya. girişmekten J Bu yaıdım. 350 Yunan ga
tiitün ııı.urt:akasını bizzat dO!a- se mütevassıt milli firmaların 1 zetecicinin her birine ay1 '1 ay
~ ahnan tedbirleri göziyle tavru>SUt·uıclan istifadeyi düşü- rı verilmek üzere hnmr1ı:ı.n -
gJrme'k f:ırsatııu !kaçıı_;n1amıştı. nüp mlısbğni da.vrnnmaktadır - ) ;.nış_ • r. lrilolu.k mütcnc:vvi 

1 

Bu masraflar, .ı;; çen sene but 
çesiııe nazar:ın ~~ milyon 840 
milyon leva fazlarlır. 

jR ma,nya hsi'll:a.· 
da iki gün ekmek 

Biltlln bunkrn. rngmcn rı hır? İ zahıre ır dolu paketlCrdır. 
k"psiz ve em...~:.t ttiti.nler'.mi- !Bütün bunlar inceden inceye J Diğer taraftan~ dün c.!!-
Zin ümıt edilen fıya.tları turna- te~dk cd1lmcli ve şa~et böyle şam F.ehrirnizdc veriffm (Türk 
nı;yıe elde ed8mf"Jnİ!f ol alan müstnhs:lhı ve binncl.icc mem - Basın Birliği) yıllık su ·are-

1 
.. . 

zu olarak lmrşunıza. dikil kte- baltalayan yanlış düşüncelere zetecilerinc tahsis edilmi,,-
tctk?k ve tahkike değer bir mev-ı leketin fütısadi n tıııf .. atlerinı 1 sinin hasılatt da Yunan ga-

dir. dayanan hareketlere r.:ı.stla.ua.- tir. Bu yardımlara devam 
Ortada nefis tütiinlerimizi cak olursa bunlar amansız bir P<lliecektir. , 

ucuzca eld etmek isteyebilecek şiddetle önlenmelidir. - ......_. ~~ 

yeuı m 11yece 
Biikre~ ıs (a.a.)- D.N.B. : 
P..s;smi bir ka~ hı.. .er 

ve ilcli,,.öine göre, Run:uwy.rul • l9 
Sonkfuıun pazartesi gjinii eı1JUclc • 
için ka.rt usulu 1 onulu.ca.ktır. I 
Herkese günde :!OO gram ekmek 
verilceektir. İşçiler, günde 600 [ 
gram ekmek alacaJtlılrd1r. Hafta 

kötü d '1Ü ıceJi teşkillerin esra- Memleketin menfaati ve hü
rengi~ ve udim bir mımevra.- kümctin gayesinin şu veya bu 
lan ID! v; dır? firmaya temettü temini değil, Bulpristana cfı ir 

Yoksa ,ı-'kiı.met müdahalesi doğrn<lan doğruyıa mübarek 
(~üaleden @\&anı)i da. iki gj.ln. eh."11\ek yemek yas".k Vakit ve :roanında ve mi.iessir Türk miistnh.Gillni refahtı. u~ 

b:r şckild yapılamamn:ktu mı- ttrmıya matuf olduğuna göre, 
d..r? B:a ._··betlerin r-kit ve z - Egccl'e ttiti.in ye iştiren köylü 
ın o geçiıiimecleıı tetkiki v.e k de lerin şu raldbsiz ve müs
icnbcd!::ı tedbirooriıı. bir an ev- tesna vnziyetten 8.2.nrni i tifadc
vcı almmaaı lizımdır ka..'13.atiıı- yi temin etmeleri için ba~ vu .. 

reti sa:rfctıneaeydi, muahcdele .. ı olacaktu: Etmek yerine iki gün 
rin hakkaniyet dairesinde ve sulh Mısır Uiµası yemiec ·tir. l\Usır 
yolu ile az çok ta.dil prensibini lapası Rum.enkrin .milli ycmeği- ı 

kabul eder.ek komsulariyle an- clir ve kendilerinin başlıca: gıda· 
laşma.yı isteSQydi Ballt.aıı ?ıH suu tc§kil eder. 
kJ. hili.. yaşardı ve Bulgaristan p t 4f d R . . .. "' deyiz. ruhnaaı lazım gelen tedb"rlerin 
eğer Rusya.nuı Jıa.kikaten ils- or e ız _e . eısıc:unı ııur Fı Belçika., Hola.nds. alınm:tl'cta gec;tmriyecoğin~ ü-

Lchi:-tan gibi bir tek s"p.ray.ı m:t etmek isteriz. kr talebi yolundaki bir teklifine ı ıntthabı 
1 

h !'et l aldıklarını işittiğimiz Zaten Ticarot. Vekfiletinin 
işt;.:J alt:rıdaki memleketlerden ınfütaiısili satı~ta acele etmeyip 
~frnaz r bu~un Almanya teenniye sevlıctmeai de Veka
ve 1talyn gibi çetin bir bnrple letin. v.ac.il:yt gözdon uzak bulun
:ın~gul 'e bu itiburla deniz yol- durma~«ını isbat etmektedir. 

maruz kalnuşsa bu talebe mu• Lisbonne, 18 (a.a..) _ 8 şu.-
haf.tıp olmaktan kw'lulurdtt. bat tırihiude yapılacak Ciim -
Bulg-~stan re:ı.liteyi aıılıınınk l hutTeisilği iııtihubı se.ı."tııi büt'.ln. 

istooıedi, Balltanlann birincil I ortel{izde bugiind n itibaren ı 
devleti ve hiik.i.mi olmak ihf!ıra- başlrunışlır. Dahiliye nazırı 11:.. 
sını feda edC".medi. ''Jüilli men· Sousa, memle~tetin elıeınmiy m 
faıs.tl.er,. tabirini komşumrından merkezlerinde intihn.b nutuklaı:ı . 

ithalatımızda 
(Baştıa.rs.{ı ı inci ) l 

bodeli 5 milyon Jira k 1ar tu
lacakur. Ayrıca k· uçuk, otoma
bı 1:.lstı i \'!'C pi~ ~. bede · 
3 milyon lirayı geçen bir çok 
c.ş eke ·ınize vasJ.l ol
nı .... ı.ıır. Gelce.ek ~ y ü ı ıya-

sa i in. 5 milyon liradan fazla 
ithalat eşyası bek •ur.'e'rtedir . 
l3unıar ı.ıcyanınd.ı ın ~im mik
tarda tlokWIJu ma.Kinelcrı var -
dıt'. 

'i't)RJ{. ALMAN ANLAŞMASI 1 

Alınan - 'l'ürk Uca.ret anlaş - , 
nıasımn tatbikatına dair iki dev 
Jet arasında yapılan mü~eı:e
l~r kat'i bit• safhaya girmı. tır. 
Görüniilt-\4..";\inden çok muğlak 
olan bircok mcselell'r iki tarafın 
gösterdigi hüsnüniyet sa~·esin
de b.crt:araf edilmiş v:cyn. edil • 
nıck üzere bulunmuştur. Billıas 
sa ıki memlclret·tı i .. .ı ıt' Ye ıu
ra.caat cgyusmı mıbit fiatiarl,1 i.s 
Unat ctürmek meselesi colt mii
hiındiı·. Yüzlerce, Jmtlfı binlerce 
ıtınddcnin sa.bit fiyatını tcsbit 
etmek b'.iyük mü ,külal arzcl -
mektc idi. B.~mlurı halle~el: i-ı 
çin bir formu! bulunmak uzcre· 
dir. Bu suretle Almanya ve Tür 
kiye anlaşmasının daha iyi işli
Yeceği umulmaktadır. 

........: 
- Hayrola. Ne so:yımuyor-1 

lruıı? Ynlnol.k mısın'? 
Diye sordular. Şevket yele • 

ğuıdcn sonı-a p~onmıu:: da 
\'lknrmn.ya t aşlıı.dl ''e: . 

- Evet, dedi.. _ a. çareSl 
l'ok. Soyunup ya~ 

Macar kızları bir şey anla • 
!Unnu~lardı. Kaııı~ ı çalan polis 
ıse s ~ mu.k değıl, giyinın~k, 
~C!l.·ckti. MDMmafilı Aspasyn ıle 
§Ukrii d bic şey :ınlayamadı • 1 
{tlndn.n: 

- Ne oluyor'! Soyunup ynia-
ı~ sıra mı Şc7ltrt? 
Diye haykırdılar. Blıf}Iannı 

~ircn kızların ya da don, 
~leklf' kalan Şevket hem.tm. 
Qlondnki karyolaya kendlui ata· 
l'llı: Şükı uye izah etti: 

- Sül rü · ben dünden beri ~ 
~ nwr 

0

h~ta olııcnğım. Ya öl
lUın, yn öleceğim. A~1la~ı~ mı~ 

- Pej:i amma ya ıçerıkı sof· 
1'aı. Ya b ı kızlar?. · 

- Kı·~ıarı saklnmaııın çaresi· 
~bıık. 

- Canım be~ on dakika bir 
~~l' saldayayım. Fakat nere • 

·Hem ... 
' ŞUi rfınUn Iüfı n<rzında. kaldı. 
~ğıda kapı ss.rs1İıyordu. Bcl
<l .. ki miralay tekaüdü, Iın.kilm
~-;rn, ~ a öleccğiı:ı, Anladın mı? 
rl~rU ve Oç kız aşağJki kapı -
~n daha fazla e3TS1lmakta idi· 
•1!.ı,, 

-- Nereye saWa.ya~? Ap • 

rtoprak za.ptetmek ve genişle- ooyliyec~lttlı'. 
mek manasında anlamakta ıs
rar etti. Bulguistnn için bütün 
iktısadi ve manevi menfa.atlPıi· 
ni, kom.,.c:rulari~lc anbşnnk suıoe
tivle, elde etmek milınkündii. 
Böyle hsıreket etıneıtle tam Hır 
istildfil ve hürriyete kavuşacak 
ve Bhlkan birli~ıinin verdiği ku 
vct ve emniyetine d~yanurn.ft 
hiç bir seyden korRmıya-caktı . 
Fnltat Rulgmstan kendi hırs-
larını ve taarruz emelterini tat
min için Billkıı:nlara dtişmanı 
çağıı-dı, Balkan yoltmn onlaraıj 
aç_tı. 8~ısta11 için. başka ibirl 
siyaset, ma1ml, reaUiıt ve- ger· 
çekten milli bir. s.i~ kalillfü. 
~.,akat bir kere bu siyasete ar- ı 
:ka.cnm döndl1kten sonrıı bugün
küı ro.ukndd ... t'ataı ymm:rlantmt:ıı 
~ruri idi. Bul~t n bf le 
iote.'niştir. Kimsa kendisini bu 

lNGILTEREDEN GET .. EN 
LOKOMOTiF lrE lr ıWONLAR 

* - Haber aldığımıza göre, 
evvelce ?ngiltereye sipariş cidl· 
ıniş olan 650 vngondan 2118 i, ve 
21 lokomotiften 18 i toprakları
mıza girmiştir. bunlar. faaliyete 
başla ?Iürlr üzere ir. 

ISKENDERUN LIMANIN1N 
ISLAHI 

* -- Hilk\\mct, cvvclco de 
bildirdiğimiz gı.bi tahmil v.e talı 
Jiyc işlerine büyüle chc:mmıyet 
v.~rmekte ve bilhıwaa İskcndG
run limanı tahmil ve- tnhliye iş-. 
!eıini kolayla. tırmağa çalışnuık ı 
tadır. Devlet Limanaln Umunı 
müdiirü Raufi M:m~ bittkaç 
günden beri schıimizde bulun -
makta ve Münnlmlfit V eltô.leti 
ile bu işler için temns etmekte
dir. !skanderwıdclti liman tesi
satının ınım.at111•' l • ,, ''"'İl 
yon lh'aya ihale edildiği malUro. 
dur. 

Mna.mafih, tskettderu.nda alı
nan tcdbirleıı sayesiv .. de tahmil 
'c tahliye işled daha :muntazru.ı! 
yanılmakta ve miktarı gitti~& 
arfiuı· ithalat eşyasmın bir an 
c-vvel muhtelif istihlak axıedta. 
Ierlne rov1ti temin edilmektcdır ~ 

-r y 

tehlıkeli ve muhakkak zartıl'lı 
yoltt- sapmas& için mrla.maımrr 

tı.r. Nctk:cde ma.mz bulıuıdnğıı: 
felaket 7..a.ruri ve ictinabı im
kansız değildi. Bütün ihtarlar 
ve tavsiyelere rll{,~en, Bulga
ristan bii.yük lıir kw1ıaı· oynadı. 
'!'ak.ip etıt.iği politika için hiçbir 
mazeret, hir;Lir hafifletici sebep 
yoktur. Bulgaristan, düşilncl"'..k, 
isteyerek. her şeyi bilerek 1.arı
m atmıştır. 

Hiiıso)in Cahill l.'AI-ÇIN 

1 Çuliren: BEHÇET SAFA Tefrika 

Alman ve ltal-
yan iz ko u• 
·anları aı·asındaki 

hu~uşma ,,. 
Romn, 18 (a.a.) - Stcfani a

jansının siyasi ya:::ıcısı, Alnı:ın 

1 
donanması başkumandanı. ami
ral Reader ile İtalyan donan -
nıaaı genel kurmay ba ka'tlı a~ 
mirnl Rk-ca.rdi arnsındn y, pılan 
bulu~ma hakkında şöyle diyor: 

1talyan milleti, samimi lıır 
ruhun hukirft olduf;u bu bulus• 1 

mayı memnuniyetle kayt'!etm1ş-: 
iir. Müz:ıl<creler iid müttefik 
devletin dmiz kam ve hnvn kuv
vetleri arasındaki sıkı i.,.b:di~i
nin çerçevesi içinde yapılmış 
'tl1". 

ispanya lngiltereyi 
protesto etti 

Madrid, 18 (a.a.) - İspanynı
nın Londr::ı.ı clçiainin 1ngiliı h.H
kUınetine.: hk f!rotesto notasl \ 
verdiği }ml'l resmi bir kaıyır.ı: -
tnn !.ı.ildiriliy.or. llipanyanıa s~n-1 
t'a L~bet limunınn yapılan yol
Ruz tecavüze dair oUı.n bu nf}ta 
siddetli bir ifade ne yazıhnı~ -ıj 
tır. 

tıınthnneden başka bil: yer aklı-· P1 açılmaz mı? Bir aclam. bu den susJcaknuşım ?. 
ma gelmiyor. Fakat ya dayın kadUr bekletilir i., - Peki :ı;usmayımı. Fakat a-
oı·ava da girerse!. - BeRlemeyebil tdinıw bey e- ) al.Jaıı.111.1 öpeylın, uyıllilarını -

.Aspasya: fo.ndi. BeB:.. sizi da;rot etmedim zın ucuna b:ı!:arl!1~ yubrı geli-
- Bmı crık korktu. Zil.ten o- y.a... . niz .. Şevketi giiı diikten :>onrn 

r~~ ~cc~rio.L - Ha .. Yc.ni .ıtapıyvça.lıp ça- istecı:ğiniz kad·•r bağırırsınız .. 
Dedi ve Macar kızları~ ~yle lıp gideceğhn sa.nıyorrlunuz. Ta.- Abidin bey, hızla yukarıki ka

- e.:ı-.~1• soJ'"--·- bu- koee- llii benim geldiğimı de görıniiş- ta f'ıktı. Arkasından Şükı'li o-
sind~fci 'k;;yı ns]~Üç kail~ siinUZdür_ na giiç yeı..işiyoıJu. 
hcta.m . ...n..r1;1er. ŞUh-rü k:ıl'Şilti - Ev.et. Cördüm \'e bunun A:bidlıı bey, ŞUI(riuıün kendi-

,,_ ~.... t için. kapıyı açmak istemedim .. sin(! yol gösterınesiui bekleme -
odaya. gitti ve s.ofrayı accla ~ _ Masallalı.. Pek klbıar a- den sofayı geçti. Soldal~i odaya. 
mis]anıey.e, çatal ve bıG~ darmnn ya.hu. Bu ne nezaket?. girdi. Etrafa bir: göz gezdirdi . 
kaldiı:mıy& ça1ışt4 So.nr& . w.ı: _ Ark'"adasımın dayısını son Masıı. üstiinde-ki şi~eleri göıdti 
tea kapıyı lor.maya; ~ıne1:ıı!l~. derece mfüeessir etmemek içia. ve derhal geriye döndü. S:ığd!'
!ınmlede Ş v k.eA: in bll§llla Abidin bey kapıyı hızla kapa- ki odaya baktı. IDı.ryohda bcı..çı
blr takke g;e çirdi. .A~- tarak~çeri girdi: m yorğana gömmii~ bir adam 
pasyanın pudra kut.uswıu uzat- _ Ben boş lakırdılard:ın ho§- yatıyordu. Abidin bey arka ... ınn 
tı. Şükrü.. aşağı iuedten Şevket dündü, ~ükriiye: 
yüzünü göbÜilii pudra.Ayordu. lanmam ! - mm bu ·t Dive sordu. 

Şükrü, Jla.pıyı açma.aaych vi- Diye haykınn~n. Şül ~~ .. bir: Şi.ikrü boynunu büktü, ~ludak 
da.lıın- sallana snllana gevşe- den eliıli onun agzıııa gcıtürdU lanın büzdü. !çini çekti: 
ınjye başlamıştı. Muhakkak ve fısJldar gibi: - Ye'?eniniz Sevket! dedi. 
kendiliğinden açılacaktı. Abidin - Aman bağırmayınız beye- - Sevk et- mi i Ne.si va:r? Nas 
bey, gö&leri yerin.den oyn~tş. fou.di. snsı nuz .. Alfüh ıızası için. ta nıı? 
kapıyı sarsmaktan k~ ~ ;ıçın~ Abiclin hey, füraı.s ~·a :;mak • - Galiba beyin hüınması ... 
de 1.mlmış bir halde ıçerı bır ar la beraber yeJcninin bu en ya- Pek şiddetli bir hastalığa. ben-
dım attı: llm nr'mda~ıırn •. uslu itimat ede- ziyor. 

- Bu ne terbiyesidilt, dedi. nıcdigı için hicl ı.:t ve §iddetini - Allıılı alla.h no zamnn-ı--
nl Elbet ımuhafaza etti: UUL1 

!Madem ki kapı ç ınıyor.. _ Ne dedin, ne olı:ıue ki? Ne ~ bu! 
sın -.ıra.yan birisi gelmiştir; lta· ...., 

( afı linci snyfa.da) (Ilaştır.ı.fı l..incide) 
cağım si.iyleıni 'erilir. man zırhlı tiimeni taı afından 

· um n hücumlar.ı :;.ı.pılan bir hücwn esıasmda 
' Dun Si.ngnpura yapılan du.,man püskürtıilmüş ve mu -

ikinei hava hi:cumuna. i§ti- lıaı-~be ıneycfa.nında 450 öfü bı-
rak eden bombardıman tay- 1'.cl.lunŞ:ır. Lrnlngr.:..d kesim. -
yarcleri,.mien mür.ekkcp iki de, hüımm kuvvctlerlnt:ı ye -
t~kil yüksekten uçmual.ır· tıklan h:ı.reketler esnasında, mü 

cl1r. . ı:ıel.W.h S. S. !erden mürel kep 
Ii1ı.J :DE bir teşkil 12 veya 15 biökhnv-..ız-

Filipi:ıL.~dc, japcn:lar tara'- in müstahkam mevzii hnvaya U.· 
flnr13n şiddetli hücum yapıl • çunnuş, küllıyetli si13.h iğtinam 
maktadır. Japnnhr, B3.bn't1a etmiş ve düşmana ciddi ka.yı~ 
Amc:rikalılaı'Ill ğ cen:ı.hına hü lar verdin::ıiştir. 
eüm etmi.~erdir. Buz denizinde Alman deniz -

mane i zevk erimiz 

Yaz n : A. C. SARA ÇOGLU 
~ skiden f.Stnııbal mahalle-

leri, başta mahalle imamı 
ve muhtar gelmek şnrtile, o 
r _mti11 lı::ı.tırlı ihtiyarları vn.r
lıltlı sa.kini ri taratındmı idare 
ot mnn mini mini mıntaka.lıırı 
idi. 

B1Imr.am·ADA 
Bir. r~i t.c..bliğae deniliyor 

~= 1 

altı gem.ileri bir dilsman deniz· 
altısını batirmışlardİr. t 

J .ı :t,'i/; i:la le Ko ,.iscri öldü.. 
l.fonkova, 18 Ca.a) - Ko~ü

nıst ~::ırtipı lİn ml·rl .. •z ı oı.1ıtcsi
u;n bir tebliğinde, elclltirk sana
:vıı haık lrom ıscri Lelkof'wı. ve
f.ıt. ctWil bildirilmektedir. 

B~ idare usuliinün. pür.Uzlü ve 
mahzurlu tarafları bubmmaltla. 
bM-aber iyi tar.ıfları da yok de· 
ğHdL Mesela mahalle imamı ve 
nıuhtar mah Ileliyi yeni d .Y -
ıııus mini minisinden. postclti
den koHtamıyan oturak acfur.esir 
ne kadar ayrı ayn tanır, sılu-sı~ 
ve buhranlı bir vaziyc;t karljısın· 
dn. muhalle ih iyn. larının topa
l m(hğı mtıhnll~ kahvesinde bir 
ıtıcsverct meclisi kı ruJru·da. 

Pimali Bırm::ı.nyada, Mytth"· 
da va....ıyct miiJa.t ı;.~dlde inki
şaf etmekt dir. 1ngilı kıtale.rı, 
j oon kıtal r.iylç temas ha
lindedir. 

Anıt ikan Denmılh n.nnm 
lUın'Bffnkıycti 

Birleşik Ameri.:a ctenizoltı ge
mileri, Tokyo r.çığı.m:h d:i.pna
run üç ticaret gemısini batır
nu ~lar.dır. 

J po br rlnrdnrnlmalıı.l 

M. Gm:nicr, Obscrver gnzcte.
sinrlc yazdiğı mr ıruıkalcd~ ja -
ponyanın iki hedefi olduğunu 
söylemektedir. B 1 hcdef1cr şun 
Iarrur: 
1- Müt..tcliklerln.. harckfit için 

k.ullıı..nmak: ümidinde bulwıduk-1 
lar.ı belli ba,.qlı büttln hava. ve 
deniz üslerini> ele geçirmek, 

2 - Malczyada ve adnl:ıroı:ı, 
işgal P.dilen arazin"nı harikuffi. 
~-naklıırmı inkişaf ettirebile
cc!= askeri ve ticari işgal kus
vctlcri tesis etmek. 

M. Gaı'D.ier şöyle diyor: 
Biliyorum ki, jaııonlar göz 

Roydukları Oölgelcri bu suretle 
ele geçiı:ecek olurlarsa., Alman
lar mağlfıp dahi ols::ı.J.aı:. onl:ırl 
oradan c;ıkarmnk kabil olmaz;. 

Garnler, illvc cdJyor: De~ 

açrktır ve kat'ldir. ?vfilttefikler, 
bütün. dlğer iş,lecine v:e giilf}ük
leı:e rağmen, enerjik gayretlerle 
janonyayı durdurmalıdırlar. 

Singapur teslim olnr!dan ve 
iRc yaramaz hale gelmeden, Ca 
va.. zııptedilmeden. .A'\"111ltı:alya 
ciddi surette hücuma uğı amn
da.n. l ponyay.ı. kısa zamanda 
durdm:ınnlıdır. 
l::ıliJ>İl!:l8rde Ja.pon fazy,·1 

• 

artıyor 

Harbiyo Nuzı.dığının bildlr -
di.frine göre,· Filipinlerde Bat'nan 
ynrırnadasındtıki lht.'ala.l"lmızın 
s:l.ğ kanadına knrşı ı;iddetli bir 
Japon hi.icumu gelişmektedir. 

Uu hile.um topçu ve tayyare n
~iniru k:ın"·etli himayesi alb.n· 
dn ııpılıy~r. Düşman çplı 'is -
ti.indiir ktt'alarınuz il neme te
şebbüslerine iuadla karşı ko -

Bin yangın başlangıcı 
Diin akşam saat: 2020 da Ga

la~ Kasaplar solrağında (25) 
numaralı madam K:atina;r:aı. ait 
evde bir yangın çıknu~r. .Bu 
ev (4) ltatlı olup liariceıı 1~5:1.ğ1r 

Çör Çil 
(Başt:U"'.Uı 1 incide} 

Rumeır, deniz ış:ıx'1 içm 11 mil
r.ır dalm-hk mı.ın7.:Ull bir kredi ıs 
temi vir. Bu miktarın 4 mi!ynr 
d fa.rı.1942 senesi içinde 232 m:.i 
yon dvLrr han ve 1150 milyon 1 
dolan gemi ya.pılınusınn snrfedi
lccektir .. 

Gene bu mikbu'ın 7 mıivar do 
fnrhk;. kısmı 19 3 ırencsine aid 
bulunac&k, hunim 729 milyon 
doları tayyare inşasma tahsiıs 
o!tınocaktlr. 

F'll(R .. 4 
(Ba.ştarafı 1 nci sahifede) 

Davacr ne ro.klıı.. tam namus
lu oluyor da §Öför lastik hırs~ 
oluyor? Il.8.'1n.c1y.a: gazete sütun
lıu:ında namusa tecavüz hn.kkını 
hmıgi .kanun vermiştir~ Farz 
cd~lim ki şoför bu suçu i 1cmiŞ:
tiı:. lt::rnını; şuna buna. gazı.:te 
süttwia.ıuncb şıuıa. buna hıı"!S!Z 
demeğe hakkı v~ ınıdir-? İster
se kaW o!smı:. Ohu:. dese dese 
a.ncak kanuıı: der, o da: bir fut:· 
mül. ile; 

Yann bu şôför vatandaş, de
di~ım Jtiöi, nuısfun olduğunu is
bat ederse ne olur? Herkes: onu 
birinci ilftncb denildiği gibi hır
sw tanır ve beraet ettiğine Kim ... 
sc uldırruaz. htcrse (Ben bera
at <.'ttim) diye göğSüne yaftalar 
yapıştırsın. 

Z:ıbıta bile, adliye bile bu gibi 1 
tmçln.rı kanunun bir takım çer -
çevc+lcri.nC" uygun olarak ga.zetc
Tel'lc ili"ın ederler. Öniine gelen:, 
önüne Y,{'lenin n"1lltısnna ultı or-ı 
ta hUcum.e<lerşe halimiz nice o~ 
hır? 

Bu şöfor vatandaş isterso 
mah'küm olsun. Ona a!lca.k ka
nun. (Mahküm oldu) der~ Adı
nı sanmı. resmini cisıuitıi gaze
telcı:e bastır.an davacının hak
Rı, sadece dava..-;ımn görUlmcsi -
dir. 

Bu, belki umumi hukuku ilgi
lendirmez. Olııbilir. Fakat yüce ı 
m" Jrnn" ruz umıınü. lı.akların ma.
nev ı ce.pbelmile dcl.ıi i4,"'"ilidh:~ 
IIlç birş.!y olmasa.; ben, bir var 
tand.J.5 ve bir Türltiye Meh'usu 
sıfatile yüce makamınıza. §ikfi.
yet cdi. ·orıı.m. 

!kinci y.azımda size bu.:rın hm~ 
zer b:t)Jm; şcylcrdcu de şikf~yot 
cdecoğim. 

ve dahilen :ılı.şaptır. Yangın -4J;•ıw~mm!!!ll&~••~J 
ıkinci kattan 9km!Jitır. Ve Bey 
oğlu itfaiyesi tarafJndaıı söndil-
rülmü~tür. 1 

..:_ .hyşe hanıı::ıın oğlu lınylaz
lik edıyor, annesini hırpalıyor 
ıtr.ı<ı; çağıralım da bir.az haşh-
yuhm... . 

- Terlikçi Nuri asl·cre git.t..ı, 
ihtiyar teyzcsHe g~ç kar.ısı e 
ikr <-ocuJu m-~ ild. kol!arı. ko~ 
t:ulclarmd::ı kaldı! ,., Ev sahil:ıi: 
Saiib efendiye söylense d 
;.n.vallılardnn bir miiddcl.. kim. 
aım:ısa hem bayrı.un y::ı.ltlnş -
yor· bunlara biraz }riyccck, y 
kaeak temin edilse d~ zavafü:
lhr sevindirilre... Kabilind 
ha.sbülialler yapılır, bcitçi ç i!r
rılarnk kömürci.iye, ltüşt'dclti 
ffüfız btıkkafu emirle~ tebliğ e
diHr, alınan knr.nrJ:ı.r dcrliai.tatr 
bik mcvkiine kounrdn;. 

Kandil g <>eleri h.<!!ldi ". · 
simit ve şeker taşırltcn ba.basT 
rtni ölmüş komşu çocuğuna. ycs,. 
Umlik acısuıı unutturmak içııı 
ayrı paketieFde simit ve sek& 
g-ctiren Iınlden anım~. kolilSli. 
hakk1 ned"r bilk kimscler cok
tu. Öksiiz gelin ctm"it; muht:ı:cıı 
ve yoksula yardım cliru uzat -
nıak yalnız b:r ins nlık vazifesi 
dcffel, ayni ?..nrı~ndtı1 bir. vicdan 
Vt. kcımşul k borcu . yıhre~ 
I-!u!L~ mahalle.bi malı.ı.Ucsinin 
y tı~1ilc, ynkAulu ile :ı almıdmı 
mc! "!ui olur. %rntind bir. zn.-. 
vaUının a~ kalmasını büyük.. bfr 
ayıb bilirdi. 

* Bugün de her mahn:llede ksul 
komşuya, boynu bükiik ök iı , 
amelimanda iliti}'8ra ymıdırn <·t
mck istiy nlM" ç ktıır. Vakıa 
!{ız.ılay~ Çocuk Esirgeme kure.
mu, Yltrchm Severler. Te kam 
Fıkm'af'cı'\'CT Fhyır tt!•tc...s m 
gıbı tl'.!!1killer- de clllirinden gel 
ni yapıyorlar. 

Lfrklıı bizce. her mahallede o 
r.;cm!:in ileri ~.elc'l'erinın aı:ala
nndn. g@rü~Up karar ''ererek 
y.apacarum acil yardımn 1stn .. 
tul mnlıa!Ic!eri şidl:lı.;tlc muhta"
tır.. Yul·arıda halısctti;;'imiz yaı~
dıma hazır f ı·at onlerine dil e
~ck bir meR:.... ·:mıanıır yoklu ~un 
dan; dol yı .a "k{>t gcl"nıiyen 
touiz yiir,klcrdcıı i"'tifad i in 
her mahallenin ılerj gr- PJJle~ n· 
den dört b<:--ş ın ophmıp a.ra
faı:ında bn.ıı kar:ırla.ra \·arm· 'a
rı ldfuyet cd . Ew·t ort da b;.r: 
ume topluma k ruınu varcı. r. t 1-
kin dürt ~ş m:ıbnlle "!o 4:'ı. mln 
tQnJ:u-ı:ıp araı:ru ~ı ortayn lw ·a 
w(-fmız OC" N lıra jre ı.,al J.! .. 
ını::ôcki h>rkaq öksiiz"i " '~ ir 
ıneoı.izc, kiın~ · "ıı; yot; ' ıh · 
y.arlura ü~ be k • 'a Jrömür t .. ı 
r ı.kınc lt:im~ k:n·ışını.:G ve 1 
~ıır. P .ı kolayhkla, ndrtfi hf , 
ıe.lP. J,arJıkhı.rla tenı ·u ea~ h • 
C"k insani vazifel•·ı· ve ınau 
~rykJeı:clir. 

ALA 

Bunu sôylerıren bir taraftan 
de. dayı bey gitmiş, Şeıvl,etin 
yorğümm k3ldirmıştı. Şevketin 

Husı.W ve ~~ Ha.vatı 

Fiy~tı 2:> Kuruş 
ı Iaın· ~tt 

Vergis· Hnrbin Meşhur Adamlnrı - II 

pudralarla für pal ya "Oya dfüıen " 
ylizü ort:ıya çıkınca Şlıi.rii kah- A:OOLF ffi'~ LE Ya:an,;:: 

kıdıayı Jroyuvermemelt için ken.. Hıuıusit ,.e Umumi Hcy.:ıt,ı... 
dini zor tuttu. Hemen cevap "·er 1 Fiyah 30 kun 

di:_ Dtindenbc-ri heyefündi. Hasl H 'J , K'f L __ _ 
talığı dün başladı. 1 m 1 l a ueY.i 

- Demek dliu kendini gpstc-
ren ve bu gün birdt!nfürc. şiddcl- l•-•11••••• •••••c••lm@iiSJU 
lcnd."l bu hastalığı tedavi için "l!·•aınıt11~'3Jııll~•m•s:Dmm•ms.ım~!Eira::5Blllm.;:... 
sen fop-iliz kıyafetine giı din. Pe 1 
şine Ahmcdi tnktın ve gidip E u a•m 
Kclmis'te.n şarap dolmıdm.Hn . 

- .Anıa,ıl... Beyefendi, bu ne 
şiddct:Ii lr 4>..ıret ••• Bmı daha öın
rümde bu derece taM,ir cdilôi
&-i~i bılmiyoruın. Egcr siz Şev-j 
!:etin day.;sı olmasaydınız ve e
ğer ~':ket de hasta olmasaydı ... j 

A.b.dın bey llirden geriye dön-t 
dU. Kaşl.""trını çatlarak: 

saat 

VE 

birden 
nefis 

Sinemalarında 
Seııeninı en 

- E\·et, sunra? Sonrıı ne. o
li.ırdu? Daha mı parlak yalanlar 
atardın? Baksaıw. bana ktiç~lt 
bey ... Hastanın şarapla blı-n ile ,Bnrp Rolleı-ıdtı : 

~uvi C.,dildiğini llCl' en öğr-~1- L~uırence Oliv~e:r .. Joan Fontain 
din sen:... D1KKA.1'; Du gece için her iki Jln<'madb. d T -- e 

- Ben o §ru'a.pları v.e-'biralo.rı kclına ....uca ve numurnlı koltuk 
kendim icin nldım. A~Jtad sı:nn nlışbr, Blılkoıı vo bir ııci bt! Uc.1 C\'Vcllicn ııl~ırılaoilir, 
baknıak. için biraz kuvvetli ol- Yarmd~n itlb .. ~en !....cans dr .. 
marn lil.zımdı. Zavallıya benden 1 P E " 
~ıra bakacak kirusvıniz mi "' ' : 1.so - 4 • 6.ao ve tam 9 da 
var? Dayısı onu bir tarafa at- M E L E 1( ; 2 ,5 • 4.46 vo tam 0 da" 
ml!h ne arıv:or, ne soruyor... ı MEJ:.EK~E Koltuıtkr. ıns; 1 r-d :ı 1 ( A.r1oıısı 1') ıı num:ırcl:dır \~ C\ \·c.lıkn 

'EZ::.!E~l:'.l~2:!E.?~~~~tid=on~.~k~~~1~u;;,-~ıll~r~.~=r:::-::;~·~1~~-""""--__J 
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.Har~~!~) (!ovo PHOGRA!J) 
ıer kaynakla.nndan istifade et-' · 19 H. c~KAnun 1942 
mek istem.esi, muha.re~lerinc 7_30 Progi>aıı1 lt1,JO M..rıs 
ıııon iki ay içindo ver- ,, aa Hafif nı..berleri 
diği hırıdan seziliyordu ve '•" ı9.4 sc.rbest ıo 
Root.of da. düşürillmüştü. An - pnrçalar(p1) dukika 

lJı>NYeleci, ""'heser bir ustalık r·-------·---cıı, M~ al l lsun M 'M!l Ajans .... ,. ga.u \;<l;J.ı:: nt'ıye m o ursa o , os haberleri ııı.u5 Kan~ 
göstermişti. Hasmının gaddarea Yörük Ali kovanın müdafaasını pJAnının s.oo Hnfif 6arıtıfar 
:gtlrc§ine efendice hareket ede- ba.stna geçiren Rus genel kur- pıırı;alnr 20.ı5 n. gıızetesi 
~1- fu:ıtnlıkla nmlmbele etmişti. ~ ayı r~,..;ngrad ~- "'""'~tı 4-~ 
,,....,.... m • .....,,..... 'Uü. • ...;ı.ra. u;ı- ı a.ı~ Evin saati 20 . .c> Bir mars 
:Oste de hnsmını altına. clarak Alimd96IDllZ f. Ssmi Kara.M min etmişti. : s.so Mllzlk öğreniyoruz. 
bastırmıştı. yeı, suıtan Azi7.in ~- Moskovanın birbir s.ııdında sı- lZ.SO Program 21.oo z. takvimi 

eltında.n kolay !lrolny kaglla.mı- ain mc.,.,"ur .... n.......,,,-~-ı· pek raf edilen marurumelerinin bii- ..... rküler 'n-'-Ulcr 

bir ka~•<>+n açık vermek fev- yahmda bu sütunia.rda. tın· 12.~5 Ajans 21,SO (öğrebnen 
:t"S...... ...._.",.. "-ı:ıln ............ L+... mesine savaşılırken,, bir ru'm ba'·erlerl "'"aÜ). 

HERGELECi IBRA HI 
, Yazan: M. Sami Karayel 202~ 

[Nakil ve iktibas halclcı malı/ az ti ur. J 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaym: • 

SABAH, ve AKŞAI\11 Büy'ılk Yaşar, Hergclecinin wnla.rımlsıı olan Yörük Al-J ralruıan ve bir düzine olduğu iti- 12•33 şarkı ve 21.ıo Şarkı ve 

E
aPını bil.Wi. Ona bozuk dil- ~· &'""''ilmıuı yilk bir fedaJdl.rlıkla. dü~ - ..... KUA 

ilde tehlikeli dlurdu. Bu se • u::.wu..1.... UU<_. ... ,,.~..u.· rdır "rülm' • b' ~.~ .v .,.. 
ası , go enuş ır SVE>un. 13,00 Şarln ve 21.45 Senfoni 

ple Yaşar, derlenip t.oparlan- da)O"nı:ıı bu yerleri yalamıya ve ..,,_, ..... 1er orkestı·ası 
1 
~-ııaıı!İJı ıı•:.;aı;;ı-11aıaaı~-------~ısmı1rımmm_ıcıı_.. fh ve :kedi gibi büzüldü. Hergele- ö- ........... -'P• -~-.,_ 

a;,~;'ı:=:ubY~ n ~ E!~~~~ :;~$~~ ;:;~ ~ v.s. :: ~~:ı ~üzel l ~et Demi~ıolları İlil~lar:ı_ 
(uyordu. Kru·:ı Ahmet sordu: pehlivanlanndandı. U. talığı Her gostermıştır. orkestrası 22.55 Ynrmki B Ü •• k [ 2' 

- Ne gU1Jyors1uı be? releei ayanııda idi. lfoyretle, bu Alman. Rus ce-phesi, bugün- ı;rrgr.ım • \f U n ne 1 er l ~.ruhaınnı"n beddl (~5:iG lir .. ol~~ ':'fıOO ~det köMür k~csl '(S/~. ·19i • 
J - Nıı "ıl giilrniy{'~im? Bak, halet r.·yunuııun seyrini takip .;t- kil durumiyle, 2000 kılı)metre- ıe 50 Fasıl . a.. ' f • 8,11, g'iııü ' at 14) cın di;rtt<' H.,ydt1 >· • da G. ı bın. dahılindcki ·or 
:?Ordün ya ne Y~i·U! t• ılcn fazladır, hala hh·1.ı k kırın· =-~'======:=======-= ::::::::==== 1 ~· n tııafınd:ın r1 ·.k <-0 silıım uı 1" sa~ n alımı- .t r. 

- ffüı.el olun. l':ta. bu oyu- \·-Ierge>leci, seksek oynn.r du- l1lar arz~ ler, kı&tlNmalıdır. ı Genç ve Taze g&<ün· ı Hu ;~l: gil .• ~k ioti)Oc•ılt · 341 > • , 12 ı) knq,h k mmııkkat kil' 
nu cok güze yapı~oı · ıul'ken birden bire çalımına ve J{ırım, zoduklıır c;ıkaıan ayn Askerlik işleri ' mek için Su basit ve ; \c kıımım:ıı t~.·ııı ntiı!- ,.~ ,J ... hrl• .tc cı,s• ıı. < 1<u ıı "'.ıc.tine knd.ll' 

- Ri~ birimiz yap. mayız.. biçimine gP-tirerek hasmının nr- ve önemli bir muharebe: sahası- { Kolay usulü tecrüb~.ı ı:.ı yona ıniıım:a.ıtl.m ı. zm:ıiır. 
- Na-ll giriyor imsn;ıma ? .. dına ve yanına doğru düşerek dır. ediniz. Bı ~e ait ,, .. nln.ımeıc •. v•n:şon·l.ı ı; .... 17. • r .. ık dağıtılm.kfa<İ' 

°J'cı.511 diltilip çengele g_:çıyor?.. bırdeıı verdeki ayağını kaldıra- Rltjm harekata <hu'tık.Jam~ılaı· AskcrJiğ·c oaH~t .. 1 (466) 
- Çok tchlikeii b r.;eJ.•.. ıcık BÜyük Ya§ara bir köstek \ere<"cf.ı bir kere daha öğrenil - Be~oğıu, T.ıksı.m, YalJ,rn:ı Bt'.•'t>gıu, .r - , • • • 

sukuluı;;ta .. Ha,;:ım elinoe boyun- a Y~ar, kösteği yeyince dizle-, kalım harbinde her tehlhwyi gö lwı'.ip, Bakıriıııy, :;;ehlt'Jilı 1
' He~ık -~ :.a3' 23/ı/!142 c;ar :-ımba gıırıil ;>at 15 do ~~palı ıml'f u ulü ık Ankru:adn l<' 

Ne söylüyoreun? B6~·1e bir ttı rniş olmakla. beraber, bu ölüm, füniııönü, Yuuıın•.! F.minonu, F~tıh, ~d~ - Mulrnmmm beoı·ii (llJllilflO lira olan ı200 M3 fırınlanınıs l" 

durul: Yaı keıı azami telılıkeli - yip yere dü.5tii. Ve bozuk di.iun ze alaııların boğuşrr.aoa de\'anı 1 t.:ş, Sarıyer askt•ılik şuu<·luiı:de kn- ~- ~ /_ <{ bin.mııd~ tQp1muın ıııerl<t'z ·; u 1cu 1a: !l11s) o 1ca saı n ılmacaktır, 
dır. Hasım, yctiı:.ıtirip b'r çcn • düşerken açık dÜ'imemek için etlikleı i gödilmektedır. Çok yıtlı 330 'e 331 rl•ı~urolu ıhtiyatlaı- ~.#j f "' -t-.;-~ Bu işe girmek isti:yeıılcrin {66 rı liralık muvakkat ı .. minat ile k 
ğel \ursa o, anda ycnilır a<lam., ı)a.çayı bn·aktı. Hergeleci, lıas - güvenilt>n motör giicü zilfa uğ- dun (Joılrntı::ır h..ırıç) 6~~rı t-, DenJr- W ((/! ~ ~ nı.ııı tayin ettlgi "''-'ika1:ın • t- t<.>kı 1 uırıi aynı g!in .ır.ı 14 o• kadar adı gr 

- Yapıyor işte! nıının üzerine atılmıstı. Derhal rarnıştır. Kapalı, riizgarh. ve yolu, Askerı. F:ıı:mka, h.ın.ya, HaH! { t-.omisy011 rc.irlitin" "'' ıntler! luzın~dır. 

de lTerf!,C·ledye bu, oytillu üst olan hasmını bağladı. , makta Ye hava harkatına <la scd dile f'ilfıh ahın, da\ et .:d,lmişlerdi~', ~ ffıda 'feselliln '., Sevk Şeflıglı,<len tcının tılunur. (315) 
- Ben, idnı:ıı g~\re.şlerimiz·ı kcrıı:ıneye geçip kac:inak Ü1..erc donılunıeu h1valar takati kır· 1.>cniıı: eratı talim \c ter•)ıye 1ı1aks .. - ·ı~~l ~aı·tnamc1er p:ırı:ısız ol ırıı~ Ant.arada Mnlzeınt.' ı.hıirıı;inden, ııa·ctu' •' 

füıtc tatbik cttirdiın, ona 0 çen· Yaşar, ım.şala.mıştı. Güreş ta- çekmektedirler. Fakat. bu arazi ~1/II. kanuıı/tı42 ·iinu ı.oplaru·ın gl~- z ~ -----=-=-==================:==-::==".:=====::::--:: 
ğcl yetiştimı.d.-.n ben, Y

1 
etiş\ı.te-; :;iytsı alt tist olmuştu. Ortad~' \'e iklimin .:ışinrı~ı oidııklaunı 

1 
·ıüdUr. Bu tarihtt:n wnı·R •;:.ıb~1ctı.: .. 

yım dedim muvaff.ak o ı::ma.\.Um. ue gnıldarlı~'l knlm1.şu. Ne del isbata üz.enen Rusl:ır. Yef;..Jı: ı ııirncuut edecek mlikellt·ııcl' hnkltın-
Yine o, bana t.ı.kdim EJttı. ı ez.kiliği .. Güreşe He~·gçk:ci, ha- yar !:ıaJıdıkL'lrı hı-ı.yvıınlarmrhm da 89., 9H ı.r:~dclcler iathH: e<Uleccg! I 

- Dedim ya .. Bu, rıncak oııwı, k.m c.lmu..=rl:u. Hasmını i:.,,tediği da 'kuw,..t nlara.k, teknik aı::rının ıı~n l•lunıır. 1 ı) 
oyunudur. Bak, naısıl Y' aşaı·ı gibi elinde oynatıyordu Ne o- chenuniyEtlen öfö;U:rdüğıi kazak 1 l Tüm. Aı:,;nt.:ı lık dairesi l ~ / 
tonö-aya dlişilı dü. Hi.ç .ım~Jı nu?' run ~lırsa aLc.ım.. Yillt> kendine 1 l~rııHı. bi~rük va7Jfeler tertip et- .

1 

-- * 
Sc'n~ olsaydın derh....l muk;ı.bcle ıamediyordll. 1 tıler. Dıgcr taraftan, husu~i J.]miıı.örıii rr;1·1i A8. ş, Bşk 1 ~( 1 
ye geqerdin ve o san~ ~.::.~ı ~na Tophaneli Yusul, h:;.yret ede- benzinlt- hareketlerini temin et- Sanayi harp Tgm. Halit (31440) 1 

güreşi ka:vgaya gotururdun.. ıek: tiJ leri nrhlı birlikleriyle rle '1eı:; j .P. Tğm. Dumrnş Ali uğlu Meh- • ""'~ 
Ho>? ben de bö) le)' p!t!dım YC:~ 1 _ Ahınt:t, bu ne biçim oymr tekfonnıt kte olduklarını iddia met öner 334 (51838) Lv. Tğm.. ~ ~ 
Fak.ıt, hiç ınukabde ı.;:ttı mı· l>i:? etmckt(·ıJirler. A~ı oğ. İbrahim 326 (53505) ::O.ta-1 ~ 
Bekledi. Ve yapaı;ağırı yaptı. - l'ıasıl gördün nıü? Ce.5aı·ct AJmı:ır. urdu.su, miidafa.a mu- ğ-a.k oğ. Mıgırdiç 17128 hüviyt:1 '.§ 

- İyi aIBn, Hergf'lt~inin n<,· edıp bu oyunu ya.pabilır mi.sin? barebdt-ı'i vererek g~rilt'lnekte ehzdunlarik· birlikte ~r~le ııu- • il' 

ma;:Jarı bizde yvk.. - Vallahi imkanı yok .. Yii~ ve bulunduı:u mevzilerde tutuna beyi'! gelmelerjjlau olunur, ~ 
- lşte ~stn.lık ~ura~\a-.. Bız de vUz ını:ıan yenilir.. cağmı söylemektedir. Alman or ı ' 

bo)-wıd~;ıgu YNli}r mı, k~çıyo·,, ...:_Ben, bu oyunu yapmak için <lusu, filh; Id;ca, şimdiki mevzile- ra, ikliınin şiddet ve dehı;etinc ! sıır ve hazmettlrilpuş s\it ~e-~ 
J uz. gerılı) oruz. f:'.ıua 3 J~:n~- senelerce ~lıştım .. Bir kere da- 1·inde kala<'ak mıdır? Hunu o- göğüs gE-rdirebile-n menilerdiı', ı ması ve zeytin yağı, diğer gızU, 
ye çalış1yo1'U7 ... O, 0~ 1~ degıl ı- ıu mm·affak olamadım. Her id-' ' Jaylann gelişimi ile anlaya~a· ki kıştan önce hazırlanmı!i' ol- .cevherlerle kanştırılarak ~yaz, 
I!adına üstüne yUrii.' or hasını • ~ıan yapısımcla. bu oyunu yap - ğız. malı idiler·. Bu karakteristiği renkte <yağsızı Tokıılon kr;m~ 
wn.. . . ... . tını .. Heı ge1ed, beni yefü1i. Kı~ rnevzileri, hf't' hamleyi cfımi mt\vziler, kuvn~tlerin ta- .tstihzarmda yirmı sene en r~ 

Dedı, llcrgelecı, h .... wıma bır ı - oı~maz .. Biz, vapamayı?. fışkıracağı ah~ı;;lcl'le ezen, gir- ı:;armfuna, istira.hadııe ve yarın _ku.!lanılmakta . olan meşhur for-. 
van kcı..,;.ığı vw'l:ıu~ ~'khyol'du. bu oyunu ..... rasıl olur be? 1 ıneleıi, delmeleri ve .''Rnrınlan ki harbin de beslenmf!f.ine im- ,nıuıe ithal· edılmlştir. Bu krem~ 
1k.dc bı~de çclnştııcıek hasrıu· ı - Ben, bile bile yine 'l.a;ta.nm cephe ılerinliklel'indc boğan, ımn kan verirler: intizar! , cildinizi seria~ besler ve gençleş-: 

,_ .................. '-'-19M:lm ____ .._ .................. ~ 

ı Slerf Fabrikalar SatmaJma Komisyoıu ila:ılırı 
W W1 

Zey1inlnırrıund .. lıi Çorlu t::Uıh foı 1irlmnenıiz lç:m tornacı, tesvl' ~ 
moraııgoz, .tekexl•·k~·i, ııwt<ir1ü ves. it tnmil' u .. t~ı imti!ınnla alınncnk 

'l'<ılip olarılar h•!r giin Zeytinburnunc1.t \,'cl!!ıı silah t.ımirlıanesi Mildürlii ... ıı' 
ne miırac:rnt ctmel<:>ri Hfın o1unı.ır. (363) 

lil'. 

• • • 
On iki kiiilcm ve ctM an 4.000 ınctre mik~bı ~m veya kök,nnr 

kereste alıı.acak 

fJf'y 0ctı umıınıiyc.;i 'erifonıediği tıı?.dircle parç:ı p.•rca da. ih~je edilebl 

Tahmin cdılım be<lell "272.CıuO'' lıra ı.Jan yııkarda yaz.ıh kereste /ı 
kcri E'abdk:ıl<ır l"mum nıi!tlürli'ıiiii merkez . atı wlmn komisyonunca ·' 

-s· l/942 ı:alı glinü s. at 15 t-0 p:.uırl•kln ihale edileı cı.ur. Şartniı_me •.ı. 
liı·::ı ı 6ôı' l Ul'll}hlr, Ka\'l 1ıorrıin .t '!::fı2(i0' 11IT<m" ..,._........_ '•>'l 

• • ~ 

('iı)(Pı) Kg !ll;.ı;. .. m~ 

?000 
,, 

Şehri~"' 
40i\0 ,, 

S-.deya~ı 
;;ı)l)O " Kuru \İ7İIJll 
ih)OO " s~bun ıu açmaga çalışıyordu. Muksa .. 

1 
tt',''•"Z.ııa <lüı...erdim.. ===============================:'.:::============== · tirlr. Ten\n çızgt ve bunL~ukluk•' 

b l ..,"5' ~ 'ıarıni' ve gayri saf maddelerini gl-~ :;oı)9 " Toz ı;.ekcr ı.lı, hasmının lCM'. paçaı-HU ll - - Artık o, anadan dvğma. b u 1 rder1r. ve cildi tazeleştırlr ve nefis ' 'J'ııhıı il\ \:dılen hedeli "13841)" Ura ola•\ yukurd& yrı;alı 8 k'alefü"'a'?.. 

ı.aaJ~~1·.. T• • • .1 oyunlara. ı~alıın vermiş bir Pt-"h· ı lstanbul Luazım amiri ifi sa tmaıma komisyonundan bir koku lle tatir eder. Fazla kıl- Askeri fab·llrnlnr unııım ııı(i..iürltigü 'fü?rkez satı•ıalmn kom.isyODU•· 
Buyuk Ynşaı' paçasmdı ~1 

1 lıvan.. g • j 'ınnn neşvünema.sına sebebiyet ver- 4/2/fJ42 çar~•.ır.ba gtinil saat 1ü te ı'az:ırlıkla lhnlc edlkC'ekUr. şartnaı:' !ılcmek için çab::ılar..ıyor u. • ı - D" ı.a ııe ar .. mazları \ a.rılıı· ' 
1 • ""'' M ı · dur kl Fı a.n•ız. kadın panısızdır, Kat'ı t.-minat ''23713" liradır. <fer Hergelccir.iıı eııne paça ge- ı Behe:rine 20 lirn tahmin edilen 30(1 adet yımgın cinılürmc CıleU alına- mez. a um ., , 

1
,_

1 
• 

t> k 11 r· ı Oı!Ull.. ı b · bl k.a" ene ev~e ıu H<>y't•tl urrıtıtniy ~ini ;,ı,,ıen Ycrıntık mfunkı\n oıınrıdığı takdirde 8) cersc paça kasnak ur,ac< tı. •' U· ı _ Ahmet, nere<le kaldı Ya • caktır. Pazarlıkln cksiltır.csı 21/li~42 tc.r~omba günü saat 14 de Tophane- 1 arı ugun r .., s u <l h - ıı.:ırı da ilrnle edılebilir. , 
397

,, 
~adefo mi!him oldu. Yaşar, bir Farın kırıcı güreşi.. Hani bofvun dı~ L\·, Aıı ırli;:i sutın alnın komh;yonunda yapı l<ıc:-ktır, ilk temiııatı 4SOI tl!.'rlne n azaran um\.lrnl~e e b a a 
yandan da s<>l ayağırıı altmdan 1 duruklar, hani tn·panlal'. . şte fü,ıdır. Nlinnııwsi koınis~onda !!Örliliir tsfoklileıin t>clli s:ı;ıttc komisyona fgüzeld!Tlf.'r. kMlıJtehaksSlS ~rı u~:s~ iıı--------------.._ ..... ___________ '1 

l n·ordu 1 . .. l . F k t b' ak. l • (503 40") sebebini To :ı on remın n Deniz 1'1Yazım !:3fınatma kom:SYlı"·U 'ı'a
4

nl rı ayırrı •J • • .. • UO) c oıur.. a a ız fı ·ın ~- gc.me Cİ•. - o • • • ' ıst.imallne atfediyorlar. Aylık sa- v ~· ' ı .. 
Hergeled, bıt• u~ un uurınde 1 danıfat değiliz .. Derhal kızı\'t'ri- I • 

UZlUl m:rıdıva durur bir ad:ını ~oruz.. 1 Beher kılusuna 27,., kuruş h'hmi!ı tıdil'!ll 2~ ton yeı,;il Jl ernıı1ek alımı- 1 ;ıışı ... hemen b ir ~llyonu ~ulmakta- , 
dt'ğildi kem} !h:'.YC geçti. I~as~nı- 1 -- I\:hlivanhğın e11 btiyiık ııltı caA.tır. Pazal'lıkla eksiltmesi 2Q/l/!J42 s.ılı günü 6a<ıt 14,:ıO da Topho:ıned~ı dı~. sız de bugunden 1 ~· baren bu 
uı ~1\ aı.h:;.tr .. k hav~lan<.un ı ·. z.i~di kızm:ıma.ktır. Bak Hrrge- r v. ıtııı rlıği satın alma korııbyonundn yapıJr,caktır. Rnt'i tcmliı, t.ı 1031 li· ı .kremi kulla.nmağa_ btş ~~~ .~e 
9ıca.sıkları HÇJl,uı hasma birden l ~ci, kıı:.ıyor mu?. ra 25 kı.ı.r-..ıQtuc. T:ıllplcrln belli vakılt~ lcoıhisyona gPJrneleri, Nü.ı"llurıl~i ko-

1 
~her sabah daha guz~. gorun n

1 
uz. 

b. t ktı y 1 · d o·· ·u·ıar (6ı}4 _ "U9)) )Tokalon kreminin musmlr net ce-ır,, sarmJ. a • · ' - O, Jnz•11adıgı içi11 kazanı - ıııısyo.n. a b01 • ., i • ~ ı .. , kd' · 
Biiyük Y;ış:ır. w11ıı ya gir - yı ·r. Ve huı:>rflına ınulrobclı; et-, s • • t erl ga r a ntilidir. Aks, La. ırae 

mişti. 'BiiyUh Ya.,ı · ısat~~daıı mcsini bıli,yor.. ·,554 ,, eke 30 santim tŞ'~rid kolnn ı.lın:ıcaktır. Pa2nrlıki, clc .. Hun(:si paranız iade edlllr. 
::-arm:-t..)'E dö1ımr-gt; t~ ı-..c .ı ıs t!-' - Yalnız bu kttdnr mı? Ha::;-ı 201 1/942 s:•lı güııü saat 15 de ToDhancde Lv. fi.mirliği snhn .alnıa konıis-
Jemudi. l'unkü llt..rgdecının 1 nıını kı:t.Jınrııısıııı da bfüyt)l'.. ;ııoııundn yapılaeaktır. Tahmin bedeli 29b3 lira 95 kuru' kaı't teminatı H'i' ---'"--------
ynn l.ıl<:,ı}. J:ı.ıı Yardı Bu kıl9ık· ı J)eılı. Hergel{'cİ, hasmına t~k- Jiıa 60 :kuru~tur. Nümur..e._ korııis} and~ göriilüı·. fı;tcklilerin l•t•lli saatt~ Sehibl: A. CeM aleddlf"I Sarıı~oıj!v 1 

ar nılaını aç1l. düşilrebfürdi. rar sarnıa girdi. Ve lrünt<:ledi • k .. n. ıic''On< "P.lmeleri, 1 505 - 4!0) • j · ] .. d' v· v J,, .. ' Neırlyat Mi.ldürU: M, Sami Kariilyel 1-Teı·gdccı, mııteyv gır 1• ı. a· Yaşar, hir türli.i ha&mmın elir.- · • • • 

mıl hasrmnın iki 3yağı araı;ınu ııırrrıa~m diye tı7nndı ayaklan- J>n arlık 21/1/942 ça;:şamba günil saat 15 de Tophanede Lv, :'\.mirlJ~i satm A.. Cemaledclln Sıı raçeilu m;.tbusı) , 

50 :;er rulo krıplal' dahıiinde ol rnak ii.ı;f."re konıiııyond« mevcut elf:>< 
dahilinde ":..!500 ' kilo soda krıst'l:,-iu Zı/1/942 cuma günü saat 15' de ~c 
sımp:ışada bulunr11 Deniz L• vazım Satmalma komisyonundan pazarlı 
yn~)Jlar;ığınd:ın i~teklilerin b1>lli gôn \'~ .... at1e mezkıJr komi~ona mü# 
cn;ı.tları ilan c•lımıır, "531" 

• • • 
1 - 'rahmin t.>dlle11 İJ(aeU 12~5t:J'ı·a obn 5 :ıci"t :;açtan mamul l<S~ 

tan kulesi yrıptırılacaktır. MezkOr kult>lerin 21/1/&42 çmı-:ıtr.bı:ı gilnü ı;af 
!5 de Klısımpa.-:ırln bulunan Deniz J..{'wız.ım ~cıtın almıı kon i.yonunda P' 
wrlıgı yapıl;:ıcaktır. 

2 - ilk teıninah !14!1.13 lira olup ra ı.nnmesi he. :ın iş soı<ıti iliıhlJjJı(İ 
mt'.:kıir komisyonda göriiiehılir, 

3 - l:;1cklilcrin mel.kür g\.in ve saı.tte 2490 s.1yılı kanunun istedili -çC' 
s::ıl.<:le birlik!" r.dı ger<'n komisyıma ınOuıı'aatları ili rı olunur, (48'1) 

;;;ar, kümeye girtl' girmez del' · den knrtıılarnıyor<lu. Hasmı a· ı .Snlıp.ı.1.ctrında Yollama Md. ele me.,cut G adet akUmiıliıiör ~ıtıla<'nklır. Baaı ld ığı yer: (H. Beklr GUrsoyliiir v• ı 

tiO nyagını ÜASt»klC'd. ve tek nı g~ruı nlmı:ı kor.ıisyonurıda yapı111c;1ktu-. Tahmin bedeli 6 Iir;;rlır. Akliı.oüliıtörler 
ııaca ahıra}, ıliz.luudi. Büyük Ya Mü('aı]ı:ı}p müthiş oldn. NHıa- Yollaına Md. de görülür. T;ıliplerhı rual lıeck1lcriyle belli ra<ttı koıııbyoııa ,--------~--------------.... ------------· ~ar. soluna da dönınu~t 'i. Bu se- }et birı;ok oyunlordan sonra Hii t<clmelel'i. (513 - 517 ) 
uepJ, l,i.inte yuı ılaumıştı. yulr Ya.cıar, giiç bela hasmının 

Heı ~eled, Bii) ük Yaşarın bu :ılt.m<.lan bir teı., baskı ile kal
rnuk~bcleE.inc <le,,..ha.l muknbelf· kai)ihli Güreş yine ayuktn baş
edt rek p:ıc:asını ehnden almak JnmıfitJ. 
mtedi. F'akat Yı:ı~lnr tek pal.aya. Hergeleci, ayağa kalkar kalk
t; m mauasile gımıi~ti. Kıırtu~- maz <:tı1)ma.r.a.k neş'ell bir nara. 
rn:ımn ımkam yoktu. savuıılu: 

HcrgC'k:dnin ıne.ı:;hur oyunla.- _ Hayda Yaşar be:. 
ı~Nh.•1 bir <lı: tek a.yn.k sekmece- Yn~arda Bes voktu. Ne yap-

vardı. Derhal sekmeye ,.e biı , mıştı ki, ııar.1. iie mukabele et
b: kt tiib' hopla.ınaga har;la<lı .. 1 mi!-! huhınsundu. Hergeleci, Ust 
rl'ek pac:a elinde Biıyük Yaşa.r, Ustc nara savuruyordu: 
lıaı-;.oaına çengel yetiştirmek için 1 _ Ha.yda be!. 
peund-" ko. uyor<lu. 1 - Hayda karde§'inı be!. 

Bu hak b..ı ı::oefer de l{ara Ah· l Herg-ckcinin bu naralannda 
met giilmüştü ve Yusufa döne- bir .mana vardı. Zaten sinirlen
ıek : ı miş olan hasmını blisbi.itün si

- Yusuf. Heıg&lccinin ne nirc sevkcdiyordu. Hakikaten 
yapt.ıg-ını görUyor mıısun ·! 1 Ya6ar, bu nnralara. da içerlemit; 

Yusuf, Hcrgelecinin bu oyu- i ti. Hasmı, sinirine dolnıumağa. 
numı bilmediği için Kara A!l • başlamıştı. 
mede: Kurnaz Hergeleci, h:ı.smının 

- Tehlikeli göıi.iyorum.. ! üzerine nara atarak geliyor ve 
- Giiıi.inüştc ne kadar tehli- , ense bağlıyor, açılıyor çırpma-

hclı dcf;ril mi? r.Uc bir nara daha savuruyor • 
_ Çok tehlikeli .. Hatta kur- cu: 

ıulamaz bu, ı)aça.dau.. Dönüp - Hayda Yaşar be:. 
yere , ttbıliree kendini bravo Hergeleci, hasmının içerledi· 
derim ona:. ğınj sezmişti. Bu sebeııle inadı-

- Üzülme .. Bu öa bizim usta n'l Ust üste onu sinirlendirecek 
.11n bir ac mazlanndandır.. narfüara devam ediyordu. Kara 

- Bu, açmaza gelmez.. Ne Ahmet, bu incelikleri bildiği için 
~ap \bilir bu halde basınına? Yusufa: 

- Şimdi göriirsün? - Yusuf, Hcrgelecinin nara-
- Birşey yapamaz.. Seksek ]arını gortiyor musun? 

ıalinde kaçıyor.. Yapsa. yapsa - Üst üste çırpınıp saldın • 
yere yüziikoyun ata.bili kendini.. yor •. 
Ye bu da en büvfüı: ustalıktır . - Ne anlıyorsun? 

- B(kle! acele etme! bak ne - Hasmım kudurtuyor değil 
gbrcr ..... ksin .. Bir oyun daha öğ- mi? 
reneceksin.. - Ha, şunu bileydin? 

D di. Hakikaten Hergeleci, (Arkası val') 

Türk /lava Kurumu Balya 
Şubesinden: 

Kuı ban bayrrunmda {illbem!z ~ır • .Cmdı:ıo toplanan derilerin verilecek 
'icdel ı dtU lliyikindc görüidtiğü tak c.ı.:de 22 lkincl k~nun 942 perşembe 
JGnü k:ıt'l ihnlcsl yap11.1cağından ta liplerln J.Cvml mezk!ı.rdn şubemize 

lmhuc.ıatlun lüzumu llfuı olunur (444> 

• • • 
Dikim e\•iııde birikmiı; olan 75 fon yünlü Iurpmtıd:ın b .. •taniye yap

tınlocaktır. Pıuarlıkla eksiltmesi 20/li942 salı günü saat 14 de Tophanede 
Lv. ılmirllji satın alına komisyonunda yapılacaktır. imallyımin talııııin 
be<ieli 835 lira 60 kuruş Irat'i teminatı 121> füa 34 kunıstur, Battaniye nit
mı..ncsi J~01J1lsyonda kırpıntı numuneleri de Dc!terdarf.:ı bit- No. Iu dikim 
evinde görlılür. tııbu eksitlmt:ye yUnlii Milli MenS\h'at !abrik:ılan ve;> a 
mumessillerl iı;Urfık edebilirler. (499 - 378) 

• • • 
Siı·kecide Lv. amirllii anbarmda ;;enelt:rden beri rniltenhl.it1t:rden alı

mın s::dc y.ı~lardan tutulnn nürnunelerden isleri bitmis olanlarından bakiye 
knfan ve okside olmusmdan dolayı mah:ılli sarfı olmayıp satılacak olan 
35fı kilo sarle yağı ile on kilo kadar zeylin ya~ınııı p::ı:;;;.rlıkl;: ıu·tbrması 

23/1/942 cumn giiııü s.-ı::ıt 15 de Tophanede Lv. amirliği s:ıtın alına ko
mi!.yommda y;ıpılacaktır. Eıı fa;-Ja fiynt teklif edene ihole edilecektir. Bu 
yailar Sirkecide amirlik nnbarında '-örülür. Taliplerin mal bcdcllel'ile bR.\'li 
s .. alte f;:omiı:yona gelmeleri. 1454 - 508) 

25 Metre hortum. 60 lık. 

1 Deve boynu. İki ağızlı. 
1 Lan?. 
2 Çift erkek ve cU~l rekor. 

10 Su kovası. 
4 Kanca. 
4 Kazma. 
4 Kürelt, 
2 Bnlta. 
Yukarıda miktarı yaz.ılı yangın ttialıc.mesi 21/1/942 ı:arşah1ba gün~ s:ıat 

14,SO da Tophanede Lv. 5.mirli.i!i satın klına komisyonunda pazarlıkla satın 
alınacaktır. 1::.ieklilcrin getirecekleri nümunclerden beğenilerek alınacailın
dan Uıliplcıfo nüınune \C tcminntlarilc belli sautte komisyona gdmeleri, 

(453 - 507) 
• • • 

fü:ter kilosuna 400 kurus tahmin c;dilen 20 ton san sııounlu kösele 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23/1/942 cuma günü sant 14 de TophanP.· 
de ıst. Lv. Amirliği satına1mn komisyonunda yapılacaı..-tır. 1steklilerin 
teklif edecekleri nıiktnr Uıerinden teminatlarilc belli santte komlsyoım 
geL'llc1eri. .(514 - 637) 

• • • 

1 

• 

30 ion kadar kuru fası.ılya alınacaktır. Pazarlıkla ~kııiUmesl 22/1/942 ~ 
pcrşenbe günü sant H de Tophanede t v . .Amirliği satınalına komisyonun-: ~ 
da yapılacakhr. Tahmin bereli 7800 liı a knt'i teınimılı 1170 liradır. Nümu- • 

:.ı:ı.·vs"" kom;,,,ondn ~~;~"'·.~r:- bclli vnklt~ kom~ona ••1-ı BAŞ, DIŞ, NEZLE, IP, ROMATiZMA 
1ki adet 936 modeli Şevrolc silindir kaptığı yenı veya bulunmadığı tak- ve bu•• tu•• 0 agv rılaı•ı derhal keser 

dlrcle az mü::ıtumel çatlaksız, kaynaksız ve arızası?. olorak alınacaktır. Pa- · • 
zarlıkl..1 ek iltı <ıi 22/1/942 perşeobe gCmil saat 14,30 da Toph:ıncde Lv. 
AMil'liği satın lmn komisyonunda yapı.ncaktır. fstckUicrin belli snntte l<<ı-ı Sıhhiye Vekaletinin ruhsatım haizdir. lcabındagüntie 3 kaQe ~lınabi'ir. 
~ı~~a g~clcrL · ~16-53~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~c=~~~ 


