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Harbin talihini 

döndüren adam 
Son Hf er lngiltere ile ' 

Amerikanın olacaktır. Av. 
nıpa lcıtasında ana .ıatanı 
laer türlü [tehlikeden uzak 
tutmağa muvaf/ak r olan 
Jn~iltere, Amenkanın gag- ll 
refi ile bir/ıkla, Uzakd6~ut!a 
da talihin tr.r<ı:isini kentli 

·lehine ft flir-ec~klir. Bizler 
irin zamanın br.lki bir mtİ. 
nası ue ehemmiyeti vnr. 
Fakat tarilı b•kltıme~ini 

Maaş Zamları 
~----~~~--~~~~~~~ .... --~__:.:__ __ ~~~--~~~~--

Bütçe Encümeni proje üzerinde dün de müza.kerelerde bul.undu, az 
maaşlı küçü~· memurlara daha fazla zam yapılması temin olunacak 

.. -
··N····k··,:····ı····K•HHM~··· .. ·;~· .. k·······,·d.... ! ~?=t~~~r:~: ~!;~~::s;~~;:~~~;!~ 

a ıya omısyonu uru u M~~:~e:i~~~,~1 ~kf~~ı::~~~;:,,~ .. ~·:.;. 
(1 ması hakkındaki kanun projesi- dır. Bu 11ımdihk k11bul edılm\.'$C 

B K • · d · • Jl • ı nın bugün Bütçe Enclimcniııde bile Halide evli ve ~ocuklu me-
U Omısyon emıryo arı e yapı· mllzakeresine devam edilmi~tir. murlara bir takım kolaylıklat· 
)acak nakliyatı ehemmiyetine Proje bir iki güne kadar Maliyo g:ôster~nıesi ve. m~~iy?tleı· ve-

, • Encümenine sevkcdilecektir. Büt l'Jlmesı kuvvetlı bır ihtımal da· 
l{ua.n: Hüseyin Oahld l ' J\.l..ÇIS 1 g Öre ta D Z İm ede C ek çe EncUmeninde kuwetle hakim hilindcdir . . . . . 

oin.n bir fikir 100 liraya kadar Maamafıh, neuoo ıtıbarıle ka-
a ngiliz gazetel.e.ıi Mı .~uı- Aukrırd,, rn (Y<:nı &ılxlfl J - Bugün re.smi gazete ile neş. olan aylıkları: yüzde 25, 17-0 li- nun her halde önümüzdeki gün-

0 chill'm Amcrıkadan donme- rolunarnk m r l~ cıtc h'lrcn yeni b:r K0<)l'dinasyon heyeti kara- raya kadar olanlara yüzde 20, lf:'rde çıkaca.~ ve Ş}lbat maaşı 
ini büyük bir memnuniyet- nnn göre Dt"vh·t Pmnirydllt:ın umum miidiirilnün Yeya. mun- , daha yüksekler yUzdc 15 zam zamlarla verileooktir. , .. 

le Jmrı;.-ılayoılar. B:ışvekıl kaı~ı viuin rçisligi a.ltJrı<:ta GNıcl Kurmay Başfinnlığı , Milli Müdafaa, yapılmasıdır. Bu sun·t.le kli~ilk Bazı ıncbu.c:lann, hwusı mu-
göstenlcn bu muh:.,lbbet ve a.l ı.- :tkttsad ve: 'l'll·ıu·ct Vıwal~tll·ri nıurahhasl:mndan miiteş\'kkil memurlara daha fnzln zam ya- easeselerde çalışan me."llurları~ 
kayı pe.k iyi anlayaoıliriz Çün- ı ~ksek bir .komı you kunılml.lştur. B~.ı korni.;;yorı, DevlN nı;- pılması temin olunacakbr. va.z.iyctini, kanunun mUznkcresı 
ikü lngiltercnin en zor gunle-, mıryollan ıle ynp1Jaı :ak oaklıyatın nıustact>lıyet ve ehernmı- Öğrendiğimi?.e göre lıüku- S!ra:!ında mevzu~ bahsedeeekle-
1·inJc Churchill çok dcğ.~rli ~a- • yetine gör~ 1:1ıru.la11m tayin t':Jc(·ek, l>t>vlt'A: Demiryollan U- metin projesinden. başka, ;fakat rı soylenmektedır, 
lışmalaıiyle m~l<>ket.iıı" büyük ıl m\Un müdiiıfüğiı lwml>ıyon ka:rarlaıı dahıhnd" nakliyatı U\- onun esasl~rından nyrılmayan Memurln~~n maaşlarına. yapıl-
hizmetlcr ifa etmeğe mu_vaf!ak hakkuk ettirecektiı. bir çok mütaıealar serde<lilmek- ması ta.kaı·rur eden zamlar, 1 şu. 
olmuş ur. Bu defa Amerı~aoan ı ••••••••••••••••••••M•••••••••••••••••••••••••••• tedir. Bunlar meyanında ~ok ço- (Sonu uyta 2 ıütun 1 de) 
elleri boş dön."'lliyor. l~ltc~e 

~~~m7:b~~~~i~~;~ FevkalaA de hallerde mal Devlet satın 
ni mücadelede Rusya da kı:ndı- Alma 'ısler'ı lcrinin mlittefikjdir. . . 

1940 EW..llCSi yazında lııgll1;C- h.b. 1 lara aı·t pmin bulwıduğu va~yct ıle s 
;§İ.Jndiki hal mukS.)C'S~ edilecek a 1 1 o an 
olursa lngilİ.1. vat:anııım Mr. . 
Churchıll'e neler bor~lu oldu-

~'Ul g!:1ui~a~İa:.~uf~w ~: layı·ha Mecıı·se verı·ldı· biline da~a.n?ıftı ve .~ruı~ı:z. mu- · 
daf:a·ası ınhılal "' tıgı güJılerde, 
Fransız askeıi makrunL'U'ı bile ----------
lııgilterenin artık birkaç hafta 

Bunların bir elden ida· 
resi için hükumet 
tetkikfer yapıyor 

Yeni bir idare 
kurulması 

muhtemel 

r " " Ofi ,, b i 1 d i r i y o r : 

lst anbuldaki lnoi -
lizler memleketi 

terke davat edildiler 
Ber line göre: 

" Bu hareketin 
hedefi Türkiye

de panik 
çıkartmaktır,, 
Visi, 19 (a..a.) - Ofi Ajan

sının· 1Stnnbuldan öğrendi~ 
ğine gorc, BritAiıyn maknm
lan tarafından '.İRtAıibul şeh
rinde bulu.nan İngilizlere Dır 
ay içinde şel1!i terke hazırlan
malan ve gitm~k :iste.meyen
lerin de konsolosluğu mes'uli
yettcn kurtanıcak bir demP~ 
jmza. et.mclcri bildirilmiştir. 
Birçok aileler bu ihtata rağ
men lstanbuldn. kalmağı te-ı·
cihe karar verpıişlerdir. 

* Berlin, 19 (a.a.) - Yarı 

içinde yıkılacağına inannuş bu
lunuyorlardı. Zaten bu kıuıaat 
llcr taraf ta kafi surette tces
sjls ctrnt>miş olsa idi en müsait 
fırsatı bekleyen İtalya harbe 

Tokat me~'ıısu Hasip Ahmet Aytuna'nın 
teşrii masuniyetinin kaldırılması isteniyor 

ı csmi bir kaynaktan bildiri· 
!iyor: SiyaSi mahfillerde Tiir
kiycde yaşayan Britanyn. tc
bruısmın orasını t.erke da .. 'et 
cdildikler.i haberi en büyük bh· 
ilgi ile karşılanmıştır. Alınan 
hruiciyesi.ode, eğer doğru ise, 
bu haberde Türkiyede panik 
~ıkartmak \•e bu suı-etle Tür
kiye üzerinde ~)]Jan tazyHd 
aı·ttırarak bu memleketin dik
katini Moskova müzakerele
rinclen çevirmek ınakMdının 
Piidüldilğü ka.yediliyor. Fa
lıa.t .'ovyet tasavvurlanmn 
Türkiyece malum bulunduğu
na ?.en·e kttdru· şiiphe olmndığı 
r.ıhctle bu İngiliz harek~tinin 
yalnız A \'n~:.ın değil, Bo -

A.nk:mıJ 1'.9 (Yeni Sabah) - ğa.zların <la S•)vyetlE:re satıl-
Öğrcndiğimize (ore hiikfımet masına muadil bulunduğu bil-girer miydi? 

Malezyada vaziyet 
Japonlar lngiliz 

ric'at haftanı 
kestiler 

Bir Hint tümeni- } 
nin teslim olmak ı 

' üzere bulundu· ı 
l · ğu bildiriliyor 
1 --· 

1 
Birmanya Basvekili 

tevkif edildi 
SINGAPUR'DA 

}apônl•r1 aJoyı iki ıaat 
korkunç ı~ki/Je bombala. 
dıl•r. 41 goıır:Ja11 küçillc 
IJütün $;nıtıpurlular aslcflre 

f'1ğırılJı 
·--~--- -~~---

[A.A, tdgrnflnrmd:ın 
hül:'ısa cdıl niftir.] 

MAl.EZl'ADA 
Malt.ozyadan gelen haberlere 

göre, japonfaı· Y a.ıımaclarun lJa.. 
tı «ıyl.')ında. ifon harekaUı de
\'IUJ} etmektedirler. Singnpun 
40 ~ometı·e mesafede bulu-
~ nla.r, 20 bin kişidefa 
ınirckk bb: 1.ngiliz kuvvednt 
ihata eı kle~ini. şimalden v• 
batıdan tAzyiki arttırdıklnnnı 
bilidiriyorlar. Avustralya hü
kfımeti Malecyadaki hava kuv • 
vctlerinjn !Riiratle takviyesi için 
tedbirler nlmışl.nrdır. 

Cephede bulunan Avustral• 
yalı kuvctlt:r, ~iddetle rnukaYew 
met etmektedirler. Ancak, tın 
Tokyo t"lgrafı, bu. kuvvet.lelin 
de geri <ekilmekte olduğunu bi'
d.iıiyor. 

İşte İngiltereyi o adeta ü
mitsiz vaziyetten çıkarar.aık bu
gtinkü pervasız ve kuvvetli hale 
geti~ı en . b~rinci fın;il . Chur
<t!hill'ın az.mı, ırade~ı, ıktıdaı \ 
zokfi.cn ve mesaisidir. Churdııl!. 
İngiliz milletine layık bir Ba.'i· 
vekil oldu; eıi acı hn.kikatleıi 
miH(:tine söylcyebilnıclc cesare
tini ~ımdinde buldu ve İngiliz 
milleti de, geçirdiği bütün zor
luklara ve uğradı~'l bütfüı mu
vaffaki~~tsizliklere rağmen, 
Başvekiline itimadını muhafaza 
etmek kuvvetini ve basiretini 

1 
Dün Resmi Gazetede neşredilen mühim Koordi· ı fr:--·------, 
nasyon heyeti kararlarmr aynen bildiriyoruz: lzvestiya y~zıyor 

hem tasar'n.ıf, hem \le muruncle- diriliyor 
Ayni tt>Jgrafa göre, ric'at 

h&tt.J kr-silen 45 inci Hindli tu .. Jcrde sür'ati temin için bütün \...._ ____________ J 
devlt;t satına.ima işlerini bir el- -------..,.:------------

(ifotıtı Sn. S Sit 6 dil) 

gösterdi. 
Churchill, vatanına ifa ettiği 

hizmetlere bugün haklı bir ifti
har ve memnuniyet ile göz gez
direbilir: Uzakdoğu sahnesini 
lirodiJi.k bir tarafa bırakarak, 
evvela yalnız Avrupayı ve Ya

Ankara, 19 (Ycnı Sabah) -ı 
Memurlarla askeri mcnsuplar
<lan fcvkalii.de hallerde mal sahi
bi olanlar hakkmdn, eısaslannı 1 
evvelce yazdığımız kanun layi
hası hiikumct taraf•nd~n bugün 
Meclise verilmiştir. Lfı.yihanm 
e::;babı mucibesiııdc ezcümle 
şoyle denilmektedir: 

menfaatini millet menfaatine 
tercih ederek bu gibi çirkin suç· 
ları işliyenler de vardır. Bu ha
'l'eketlerin i>nilne geçmek için 
1609 ve 1631 8ayılı kanunların, 
suç işledikten sonra mal beyanı 
Hiecburiyeti koyan dar hUküm
Jcnne b:ı.ğlı kalmaksızın hem 
ıaasum olanları şüpheli vaziyet 
ten kurtarmak, hem de hakika· 
ten ga}Ti meşru yollardan ser
vet toplayanları yakalamak, şid 
detli surette cezalandırarlı.k hak 
sız topladıklrı servetleri ellerin:. 
den alabilmek için bu kanun ll
yihası hazırlanmıştır.,, 

·---------------~----·· 
BUGAZLAR ICiN 
RUS PAZARLİGI 

YALANI 
o 

" Hitler ve Ribbentrop 
tarafmdan ortaya atı· 

lan eski bir manevradır,, 

E;ıtr~~~nu..~~~~d~~d~~~re! " Türkiye için tehdit ancak 

den idare etmek için tctkikatt.ı 
bulunmaktadlı-. 

Bu tetkikler bittikten sonl'a 
mecfü;e bu hususta. yeni bil' ka
nuıı layihası teklif edilmesi kuv
vetle muhtemeldir. Dcvlot satın 
alına işlerinin yalnız bir dairede 

Mareşal Keif el'de 
Peşteye gidiyor 

teksin ve hatta bu ie için tama- Fransız işgal kuv- , 
men yeni bir idare ·kunıhnası dii • ~ 
ştiniilüyor. Bu meyanda ihale vet)erı kumandanı ~ 
kannnunda bazı dc/;rişiklikler I d•ıd• ~ 
yapılması Ç<>k muhtemeldir. az e 1 1 ~ * Büyük Millet Meclisi bu- • ~ ~ 

=~;:i ~:v~:d~e~~~i~~~ Mareşal Bravc·ıc'e ~ dolayısiyle bazı vergi ve resim- 'iMO'-..::;ö~ 

'· lere zam icra.ı:JJna ve bazı madde ' ' 
!erin mükellcl1yet mevzuuna ameı·ıyat yapıldı 
dair kanunun 8 inci mad<.tesiylc 

kın.~kı dil.şUnelim. 
Bugün İngilterenin lıarbin 

başlangıcına nisbctle ~ok daha 
kuvvetJi olduğunu kim inkar e
debilir? Halbuki düşmanı olan 
Almanyanın üç sene evvelkine 
nisbetle yıpranmış, insan v.e 
malzeme itibariyle mühim zayı
ata uğramış olduğu saklanabilir 
mi? Avıııpa. ve Yakınşark sa
hasında İngiltere hiçbir şey 
!kaybebnemiştir. AJmanyanın 
bütün galebcleri küçük Avrupa 
milletleri~ kar§ı ihraz ~ilmiş
tir. lngiliz adalan yerinde ~~
TUYor. Lopdrş.daı ff !Wr lııiplız 
-wehirlerinde harap oırn111Lbına· 
ıiar varsa bunların harp uzerlıi· 
de hiç bir tesir yapmamış İn· 
giliz kuvvetini eksiltmemı§ o!
dlll,'Yu nıc~dan?adır .. _Buna ben
zer talırıplen İngılizler <.le Al
manyaı üzerinde yapıy?rl~~·, 
hem do hedef olarak ru:;kerı mu: 

''Son zamanlarda diinya lıarbi 
nın doğurdub'U fevkalade haller 
den bilistifade şahs.i menfaatle
rini temin k~ilc bazı ahlfık 
dü.~künlerinin devlet ve millet 
aleyhine olarak bir takım sui is 
tımaHe-r yapmaya bat;ılP.dıkları 
ve bu suretle gayıi meşru ikti· 
saplara kalkıl}tlkları i~itilmektc 
ve gönilmekte<lir. Bu nıünasc -
betle vald olan ihbarlardan bir 
kısmının hakikate uygun. bulun
madığı anlaşılmnklo. beraber a: 
kı<lcsi bozuk •Jlanların kendı 

~::~;as~~=~~~~~e~s:n~~~i; Hitler Aımanyasınd.an gılma~te 
ve ayrılmamış olanla~ın ~~ıi l~· ı 'di Y8 yine oradan gelecektır,, 

muvakkat 1 inci madEIE>Sinin 
tefsire muhtaç olmadığına da
ir mazbata il~ 'l'ürkiye - Fraıı
sa - İngiltere üç taraflı yar
dım muahedesine merbut nnlıış
manın tatbiki zımnında Pariste 
imzalanan kredi anlaşmalarının 
tasdikine dair layihalar kabul 

~/ 

Mihver matbuatı im· ~J~ 
zalanan son askeri M~ Keitel 

1 esscscleri ve fabrikalarla bahrı 
tezgahlan seçiyorlar. _ ,, 

Avrupa kıt.asında kazwaıgı 
1.af er Almanyayı her tarafa 
kuvvetini dağıtm?1<, g:ı~ meın
nuıı koca bir lut ayı ınzıbat al
tında tubnnk için emek sarf et
mek mecburiyetinde bırak~. ln
f,iltere Norveçe, Yuna.ınstan~ 
sıkardığı yardnncı kuvvetlen 
Alınan hücumları karşısında ge
ri almak mecburiyetini duy~u. 
ilı.,akat uğradığı .bu .~uvaf~aki • 
yct.sizliklr.rin hıç bırı. 1n.gııtcı:e 
~le hayati bir c.hemnııyctı h~ 
olmadı· onu hazırlanmaktan, sı
lii.hla~aktan menetmedi. Har
bin ba§lnngıcmdanbeı? ge
~en uzun senelerde İngiltere Al
ınruıyayı oyaladı, maceradan 
maceraya atıl.maık ıstırarında 
bııaktı. Almany:ının bütün bu 
maceraları, Almıınya için bir 
nıuvaffakiyet teşkil etmekle be
l'aber, İngiltere için tamamen 
zararsız kaldı. Vakit kazanma-

zumunda bu kanun hiıkmune ta- • (Sonu aayfa 2 •Utun 1 de) -

'~ Göbbels'in bomba
' bası Türkiyede 

anlaşma üzerinde r::::: ~ -- --- -
duruyor! ırr-; I ğa muhtaç. olan İngiltere bu 

vakti bol bol buldu. Bir taraf
tan Suriye ve lrnkta. kuvvetli 
surette yerleşti. lranda tedbir
lerini aldıf Kafkasya yolunu te
min etti. talyayı Şaı·ki Afrika
druı kovdukt.aıt sonra Libyadan 

Çörçil 
diyor ki: 

edilmiştir. 
Budapeşre, 19 (a.n.) - Marc- - K 1 rı m da 

şal Keitcl yarın resmen Bııdn. - • ,. 

da süpürdü. Bir aralık Mısır~a "Şimdiye kadar Mas.kova, 19 (a.a.) - Tass 
kalınası §Üpheli görülen ve Mih Ajan.<;ı bildiriyor: 
ver gazetelerinde Akdenizden a~f göstermedik. lzvestiya gatetesi S()yle 
çıkarılacağı haber verilen İngil- yazıyor: 
tere şimdi Ortaşarkı muazzam bundan sonrada "Tarafsız memleketlerde 
bir silah ,.e cephane deposu . ve beliren yeni temayüller karşı-
ba..ıtan ba.Ş.ıı bir kıt'.a haline göstermiyeceğiz,, sında Hitlerciler teı~a düş-
getirnıiş bulunuyor. Bır buçuk "---- mü.şlerdir. İsviçre, tSveç ve 
sene evvel, Lon<1rnşa gir~ek - diğer memleketlere karşı kil-
lerini iliin ~c~, İngıltererun a~- ALBAY KNOKS fürler yağmağaı b~lamıştır. 
lıktan öleccginı muhakokak go- Hitlercilerin yeni Avrupa-

patlayamadı ,, 
* Van, Bitlis, Siird, ve Di

yarbakır vilayetleri dahilinde 
iaşe maddeleri nakline salilı bil
funwn nakil vasıtalan için Milli 
Korunma kanununa dayanarak 
ücretli çalı~a mecburiydj ko
nulmuştur. 

peşteyi ziyaret etmesi beklen -
mektedir. Mumaileyh bir mUd
dct Macaıistanda kalacaktır. 
Resmi mahfillerde m~in bu 
ziyaretinin geçen sene Macaris
tan harbiye nazıı1 general Bart-. 

(Sonu sayfa 3 ıOtun 3 de) 

Mihver kaynakları artık bu u Alman ordusu sarsılmı~tır, nın, her bucağına ayni inatla 
~~~leri ağızlarına bile .~amıyor· 'I fakat daha muvaffakiyetleı • 

ıarci.Bi~~tı;:~ h=~ a~~~ Fakat harp makinesinin ta- ~~~:g~~~:~Y~~o~~ Her Kaza ve Nahiyede iaşe Büroları 

EKMEK TEVZiiNDE YENİ BİR 
USUL KARARLAŞTIRILDI 

~~tiı~iyor. Bu harbi de İngilte- mamif& parçalandlğlRI müzakereleri sırasında gfıya kuruluyor, yüzlerce memur çalışacak 
re !kazn.nmıştır. S3ftffi8lllldlr İngiltere ile Sovyetıcr Birli-
Uzakdoğuya gelince, b~~ada u ği Çanakkale ve Boğazların ------

İngiltere fena .günler ~~ır~y~r • • --o--_ Rusyaya verilmesine uyuş.. K t . t t b .• d' . r it 1 
ve daha~ gcçıre<ıek gıbı goril· lngılız Başvekih, yakında mu§la.rdır. arne evzıa ı am ırı ısıp ın a ına a anıyor 
nüyor. Smgapur he.men hemen k. I k Boğazlar hn.kkındaki Rus İstanbul vilayetinin 8Ubat ve öne alırunış olmasına rağmen 
iiınitsiz addedilebilir. Fa.1'.at İn· ten ıt ere cevap verece pazarlığı yalanının Bitler ve mart aylan clmıek karnelerini bu işde gösterilen muvaffakıyet 
gilterenin Uzakdoğudaki zarar- [A.A. tclgra!lnrındıuı Ribbentrop tara.fındıın ortaya yeni bir ~d.e tevzi etme~e d~~a~ıs.~le kaymakam, nahi.};e 
ıarı malını sigortaya !k.oymtLS bülftsa cdilınJsUr.J atılan. eski bir mane\Ta oldu· .ikariU" verdigını yazmıştık. Dıın muduru ve diğer · alfi.kadurtara 
bir kimsenin uğradığı z:ırarıa:a tngiltere Kralı, dün sarayda ğunu yalnız biz ve İnglllzler bu hususta vilayette millıim bir ıt.<.-.şekkür ctıniştir. • 
benzer. Son zafer Ingiltere ile B ekil Mister Çörçili kabul değil, bizzat Tilrlc efkan da toplant:ı yapılınış~ır. ~oplanlı- Karno te,~.Liabnda yeni bir usul 
Amerikanın olacaktır. Avrupa aşv w w . k bilmekte ve anlamaktadır. y& Vali ve Beledıye Rcısı Dok- Miiteakiben şubat ve mart 
tasında ana vatanı her türlü etmie ve ögle yemegıne alı OY, • Bütün Türk devlet adam- tor Ultf~ Kırd~. ıriyaset et- ay~arı ~arne tevziatında tatbik 

~ikeden uzak · tutmnğa mu- muştİngiliz~: BaJ ekili Londraya lan ve ga?.eteleri, Türk ef- iniş, Yali M~avını B. Ahmet cdilmesme kaı'ar verilen yeni u-
ak lan İngiltere Amerika ~ ' kB.rı uzun zamandı:ınberi bili-· Kınık, Belediye Reis muavinle- sul hakkında müzakereler yapıl-

vaff 
0 

ti il birlikte' Uzakdo- avdet ederken Bermüd ~;yb11!1!~~ yorlnr ki, Tür.kiyenln toprak ri, ~ kayma.kaımları, nahiye mı.s ve çok mühim lrara.rlar ve-
1!111 gayretal.:ın terazisım kendi mecliBinde bir nutuk pA.J ~ bUtünlUğünü ve. :lstikW.ini mUdurleri, emn.Iyet funirlcri ve rilmiştir. 
gu~'l da . - Bizler için ve demiştir ki: tehdit eden tabiatile Sovyetler diğer alii:kadarlar iGtirak etmiş- İllŞe büroları kunılu'.\·or 
lehine çe~ bir °ma.nam vo e- - Birleşen 26 mi~lct, hürriyet Birliği değildir. Böylo bir telı- tir. il:{anıe tevzii işini muntaz;.ı..:rı 
ı.amaJ1;1ll ti var Fakat tarih ka.t'i surette teessüs edinceye dit ruıcak mtıer Almnnya- Vali ve Belcdiy-0 Reisi Doktor surette yapmak için her kazad 
~~: .. ; o··grc· • tmı~... kadar arka.dnşça yilrilyecckler • (Sonu ~ ı .otun 1 de' Lfttfı Kırda:r, toplantıda ek- yeniden inşo büroları kurı.ı • 
bekleıı~~ Cbhl<tYALÇIN (Sonu sayfa 2 atıtun 2 do) 1'--------~-------".aıı mcğbı karne ile tevzii tarlhinin (SQnu sayfa s i'Utun 4 ) 1 

ALMANLAR 
TEODOSf A'YI 
tekrar aldılar 

Sovyet ordusu Donetz'de 
büyük kuvvetlerle geniş 

bir taarruza geçti 
[A.A. tclgraflnrındnn 

hülasn cdilml~tlr.] 

Sovyet teblihrine göre, Rus ln
tniarı, Almanların mukavemeti 
nı kırruıı.k ilerlemeğc devam el
mişlcr, bazı me.<;klın yerleri al • 
mışlardır. 15 Alman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. 

Cumnrtesi günü, ilk defa bir 
Rus treni, J..eningrad garına gir, 
miştir. Bu trende malzeme oldu 
ğu zannediliyor. 

Alııı.uı tebfü~iııe göre 
Alman tcblığine göre, Alman 

ve Humen kuvvetleri, tayyareler 
le iş birliği yaparak Kırım ya
rım adasının cenup kıyısında 
Jrn.rayn çıkarılan Sovyct kuvvet
lcril cı şiddetli bir muharebeden 
~onra Tcodos ia şehrini geri al
ınışlnrdır. 

Ruslar, b~yük ku·ıvctlcrlc Do. 
nctz. ccphe:c.ınde t aarruza geç""· 
l~rdır. Merkez ve im 1 er nh -
r mdp Hu ' rın a ~ ır zayiata ug. 
ra ıl l arı bildirihyor. 
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.Fevkalade hallerde mal sahibi 
olanlar hakkındaki layiha 

SEHİR HABERL~Rİ 1 
~-------~--------------------·-----------------------------------------------------------..; 

1 Halk Doktoru ~: 

~~a~~~ ;:;~~~~~fu:,:~ı~ Fiyat Mürakabe Komisyonunda 
Qlr. de 300 gıı:am ekmeklik hububat - •• -.-•• -.-•• -.-•• -.------------•• ---"--, , * w~~ ' ' 
fl'Ur~ri~9 c~~~~inde ~~1tı T~~:=~tn~~~~ ! Elektrik li 
direktör vekili bulunduğu sırada mil 50 (50 dahil) hamule tonila- = ••11C11-••-
hSmi kayıt ve defterler üzerin- tosunda.o. yukarı bilfımum ma - : t f 
de tahrifat yaptığı iddiasile suç kineli ~e~elez?.n memleket d~il ! asa r r u u r 
lu sanılan ve halen Tokat mebu- ve baricınde himıete sevklen ve : 

1 
Bll bulunan Hasib Ahmet Aytu. y.ı.pılacak seferlerin, nakliya.tın : .. .. . 
nanın teşrii masuniyetinin kal- lüzum ve ehemmiyetine vesaitin Buyuk meydanlardakı 
dırılması hakkındaki Başveka- kabiiyetleri.ne göre tertip ve lambalardan bazılart 
lel tezkeresi, Teşkilatı Esasiye tanzimi için milli korunma ka- _ _ 
,ve Adliye Encümenlerinden mü nmıuna teV:fikan Mimakalat Ve- sonduri)ldO 

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

Şeker, et ve makarna 
meseleleri tetkik edildi -Bakkallar müşterilerine en çok 
iki ili/o. şeker satabilecek 

Maharnaya el konuyor 

r o kuyucu 
Diyor ki: , 

Postahanede kaybolan 1 
Para 

Adres ve imzasl bizde mahfuz 
bulunan bir kariimizden ı;u mek
tubu aldık: 

Vaktile Lahanadan ne 
kadar ilaçlar yapılmış! 

E ski Yunan ve Romaillll 
büyük hekimleri l.B.b.ana

dan çeşit çeşit ilAçlar yaparlar
dı. Sıf.im.a nöbetini kesiyonm.11 
fikriyle sıtmalılara bol bol l"" 
1.ıiıına yedirirlerdi. 
Baş ağrısına, uykusuzluğa ve 

bir taknn. sancılara. karşı taze 
lahana. verirlerdi. Çocuk: doğu
ran (lohosa) nın ateşini keaı:neC 
için bol bol lahana turşusunllll 
suyunu içi.rirlerdi. Kam. ıbozu:Jw. 
!uğuna, kan temizlenmesine 
karşı layihayı çok verirlerdi. 

rckkep bir muhtelit encümenden ltiiletine salahiyet verilmişUr. fstanboı Belediyeaio aeı.. 
({~erek meclisi umumi heyetine 150 (150 dahil) tondan yukan trik tasarrufu maksadile 
\YYkedilmiştir. Encümen, Tokat lıilfı.mıun vapur ve motörlerin bazı tedbirler .al.ııınn<Ta karar 

cBundan bes ay evvel, Mal
kara postahanesinden sarih adre
sime, posta bıwalesile b~ lira gön
derilmiştir. Bunu parayı göndcreo 
annemden aldığım bir mektuptan 
öğrendim. Mektubumun. elime geç
mesinden s<>ıml uzun bir müddet 

DUn Vali muavini A!ımet Kı-' teker ala.rak evleriDde vem para makbQŞUnU bekledim. Fakat 
nık'ın. riyaseti. altı.ndA toplanan stoku yapukları anl~ıld.ığından intizarım boşa çıktı. Paranın ar-
Fiyat Mi.ırakabe komisyonu §'<"- 1 b~:1 cl:'ı.n. sonra bakk~ll ~1ı:n gelen ka.<>ını takibe başladım. Yine bir 
ker, makarna ve et nu."Sdeı~rı ı mu.ştenleı·e en çok ikı kilo şeker 

1 
şey çıkmadı. Paranın yatırıldığı 

üzerinde bazı mühim .ka.rarıar V~ı.w..:J.t.!LuJ.<.! ı • .....,..;.<ı.u~ 4...'UJ.J.iil.L~ı-ır. \ t:.r.ihten 4 ııy sonra Malkarnya git-

Hele kışta salgın bir hale ge 
kokulu yemeğini yiyemiyen, ge. 
matizmaWara en tesirli ilaç lfr 
hanayı gösterirlerdi. Lahananın 
kokulu yemeğini yeyemiyen, ge
nirmesinden boşla.nmıyan insan
lara (lahana şurubu) yapıp ve
rirlerdi. 

mebusu Hasip Ahmet Aytuna • yapacakları seferleri Devlet De- vermiştir. Bu hususta E1ek-
nın teşrii masuniyetinin kaldı- nizyolları Umum Müdürlüğii t..-ı.- trik İd3.resine liizun gelene--

. ti Et meselesı vermış r · . . . Liı.ı ve anneme verilen makbuzl;ı 
. Komisyonda bu. iş~ez:le ilgilı Et meselosıne ge~ce: ~t !~: 1 po"t ıhaneye mür::ıcaat ettim. ~-

rılmasına: karar vermiştir. yin ed~c}!tir. mirler verilmiştir. Bu tedbir-* * :Milli K~runma kanununun lerin ilkini şehrimizdeki bi.1-
Ankara, 19 (Yeni Sabah) _., muayyen vilayet mıntakalar;n: ı yük meydanlarda çok fazla 

~km ek, ekmeklik hububat istih- d:a. kW"U baklalara, beyana ta hı ~ olan elektrik tenviratını a-
18.kinin tahdidi ile ekmeğin kart tutularak, .. el konma.ama ve ya- :u;:ltmak teşkil etmektedlı". 
usulü ile tevziine ·ve bu 4Ierin ı pılacak mubayaalar. ~e masr:1f- Dün akşam bu kararların 
lıı:tilznm edeceği masrafları kar 

1
i lar için Toprak Ofısıne 1 mıl - 1 • ak . 

~amak ürere Ticaret Vekaleti 
1 

yem 500 bin lira tahsis edildiği- tat~ı~ başlanmış, T sım., : 
emrine 100 bin lira tahsisine da.-' ne d:a.ir Koordinasyon kararı da ı Emınonu, Sultanahm_et ve ! 
ir Koordinasyon karan bugün bugÜnkü resmi gazetede neşro- Beyazıt ~eyda~daki umu- : 

bm çok şahsıyetlerın şıkayet ve yatları~a narh tesbıt edild g-ı 1 rn rız> cc\ abıru aldım. Bir ay bekle 
anluarı dinlenmiştir. halde bırçok kasapların 90 - 100 diın; bir şey çıkmadı. 

Son günlerde şehrimizde şe- kuruşa ka.uar et ı:;at.t.ıkları lıa- j Bu hususta alakadar makamla.-
ker tedariki güçleştığinden I<'i- beBr allınmıştatır.d.. b'"tü' l l rın dik kat nazarını celbetmenizi 
yat Mürakn:be Komisyonu bu - u ıusus un u n_ce ep er rica ederim. 
mm sebeplerini araştırmış ve bu le _to~)tanc~ann ~~urı~ı;. ~Len- 1 ·--.......;-......,...... ________ , 

İshali, ameli kesmek için çok 
ıkayna.tılmış lahana verirlerdi. 

Sidik zorluğuna ,idrar tutuk
luğuna, böbrek hastalıklarına 
karşı en mükemmel ilac olarak 
lih11nayı tavsiye ederlerdi 

Resmi Gazete ile neşrolmıdu. Iunmu.,c:ıtur. Bu karar 4 / 12 941: bmazılı ten~t dürill.~b~arınt·· ~ ! 
B k l b -a eli- "ihinde :.ı.:b •· 1 an son muş ur. rr • u arar a ug ay ve ger tar n ''"' aren mer ı o a- 1 kt .k İd · --ıa 1 r • 

ekmeklik hububat unlanndan ya. ca.ktır. e n ar~ ~a cı:ı.:-: ~-e4 - ! 

hll3tLSta toptancıların ve pera-ı m.şur. Fıyat yükselişıru onle- c ki d •• k 
kendecilerin fikirlerini sormuş - nıek maıksad.ı_il~ ~~ın 4~ top- ocu ar an mure -
tur ta:ıcı kasabın ı~tırii.kiyle bır top , 

Simdi~en son~ Şe~er Şirke~ ıaıg~~ap~:~~~~un kasaplar kep hırsız şebekesi 
Vuruklara, berelere, burkul -

malara, inciklere karşı temizli
h:ı.na yapraklariyle pa.nsııman, 
timar yaparlar~ 

pılmış olup satıhnaSl ve istihl&- lstaııbul şehrinin belediye hu- : de de halkı hıç hır muşk~- ı 
ki menolunan mamuıJeri im8.l e- dUtları ve aşa.ğrda isimleri yazı- : t~ maruz b~.r~.~dan _ ~1 : 
den ve sa.tanların ellerinde mev lı kazaların hudutları dahilinde ! la.mb:ıla.rın sondürülecegı ka : 
cut bulwıan unlarla, bu unlar- bulunan tacir ve müstahsil bilı"ı.- : naatindedir. Bu hususta li- ~ 
dan imal ettikleri mamullere hö mum hakiki ve hükmi şahısların ! zım gelen tetkikler yapıl- ! 
.kfunetçe el konmuştur. Bu gıbi bu kararın mahallerinde ilan ta- : maktadır. : 
müesseseler bu günden itibaren rihinden itibaren şehir ve kaı;.a,,. ' .... - ... _ ............ ,' 
~gün zarfında ellerinde bulunan balarda 3 gün ve köylerde 7 
~e el konma hükmüne tabi tutu- gün zarfında yanlarında veya
Ian unlarının ve mamullerinin l;ıut diğer bir mahalde olup da 
miktar, cins ve nevilerini ma~ kendi tasarrufu altında. bulunan 
hallin en büyük mülkiye memu- bu kuru baklaların miktarım 
nına makbuz mukabilinde vere- ve bulundukları yerleri bir be
cekleri bir beyanname ile bildir- yann~;-rıe ile bildirmeye mec -
meye meclmrdorlar. Tanzim sa- burdurlar. 

A'ıcıların fikrine gö~e 

lzmir tütün fia.tlan 
kıvamını buldu 

top~ancılu~ bır .. to~dan ~ hakkında verdiği hır karara gö 
olma:m~ uzcrc şeker tevzı e- re bundan sonra şehrin etlerini 
decektir. toptancılax nruınma. bir •kişi ala.-

Tevzi edilen bu şekerler an- caktır. 
cak 113.rmara mıntakasında sa- Diğer taraftan et t.evziatı 
tılabilecektir. Bu mınta.kadan işinde bir barem yapılacaktır. 
yalnız Bursa liariçtir. Şeker Buna göre toptancılardan her 
tevziatında bu işle ala.kah olml- bir.inin şimdiye kadar ne kadar 
yanlara şeker verilmiyecekir. iş yaptıkları tcsbit edilecek ve 

Bundan başka hallumıZln pi- bunla.rda.n her biri taahhütna
yasada şeker kalmıya.cağı k0r- me vereceklerdir. Ayrıca son 
kusile veya şekerin pahalı ola..ca günlerde lfasaplık hayvaıılaırda
ğı zannı ile iniyaçlarında.n 1.u.a f.". ··rule.'1 r'.l..ndıman düşüklüğü 

de nazan itibara alınacaktır. 
.. ~,aru.ıJ ;.ı el ıı.onuyor 

• Maaş Zamları lzmirden şehrimizdeki büyilk 
hır firmaya gelen bir telgrafa gö 
rt!, hüklımet bu yıl tütiın fiyat
larının % 40 fazlasile sa.tılı:nam
ru derpiş etmiş ve icap eden ted 
birleri almıştı. Şimdiye kadar 
engin tütiinler % 100, iyi mü· 
suller de ~fı60 fazlasile fiyat bul 
muslardır. lzmir tütün satışının 
kaimesi (vasati fiyatı) 100 lru
ruştur. Engin tütünlerin bu yük 
&ek fiyatı karşısında Almanya. 
hesabına mübayaa yapanlar, pi~ 
yas:ı.ya seyirci kalmışlar, müba
yaata iştirak etmemişlerdir. Bu 
fiyatlar şimdiye kadar görül • 
memiş fiyatlardır. 

"Kurtuluş,, un 
ALTINCI 

Komisyonda şekerciler ve ce
lepler dinlendikten sonra makar 
na müstahsillerinin de fikirleri 
dinlenmiştir. Bunların iddiala
rına göre ellerinde mevcat ma.
karnala.n un fiyatları Y,iiksel
tildikt.en sonra imal ettiklerini 
ve bu münasebetle fiyatların 
yükseltilmesi lüzumunu ileri sür 
müşlerdir. 

(Ba.5tamfı 1 incide) 
bat 942 tarihinden itibaren ve
rilecek; maaş, ücret ve yevmı
)'e.lerc şamil bulunacaktır. Fev
kalade vaziyetin devamı müdde
tince memurlar. bu zamdan isti
fade edecekleroir. 

Zamlar hi~ bir vergiye tabi 
bulunmadığı her hangi bir borç 
tan dolayı haciz de olunamıya
caktır. 

Zamlardan askeri ve mülki 
mütekait, eytam ve eramilin de 
istifade ettirilmesini dli.şünen 
ve gazetemizde izhar olunan te
nıenniyatı da. göz önünde bulun
duran hUkümetimiz askeri ve 
sivil emeklilerle yetimlerin ve 
eramilin maaşlarına 1 şubat 94.2 
tarihinden itibaren mezkiır zam 
nıın yapılmasını kabul .etmiş \•e 
liyihaya böyle bir maddei ka· 
nuniye ilave eylemiştir. 
Aşağıda bir cetvel tan.un et

tik ve her asli maaş sahibinin 
nf.. miktar zam alacağını bu cet
velde gösterdik. Bu cetvelden de 
anlasılacağı veçhile yapılmak· 
ta olan zam bugünkü iktisadi 

ızvestiya yazıyor 
(Ba§tara.fı 1 hlelde) 

suıdan gelmekte idi ve gele
cektir. 

İşte bunun içindir ki M. E
den, 8 Sonkanunda. Avam Ka
marasındaki demecinde hak
lı olarak müttefiklerin zafe
rinden Türklerin. hiçbir korku 
su olınıyacağını ve Moskova.. 
görüşmelerinde Türk.iyeden 
dost.c,ıa bahsedildiğini aöyle
miştir. Bunu her halde Tür
kiye memnuniyetle öğrenmiş
tir. 

Göbbels'in bombası Türki
yede patlayamamıştır. Takip 
edilen hedef bellidir. Yenilgiye 
uğra.yan Hitlercilerin itibarı
nı tarafsız memleketlerde ve 
bilhaSSQ Ttirkiyede yükselt
mek ve Alınan kıtalarının ye 
ni!mezliği mefhumunu ortada 
kaldıran Sovyetler Birliğine 
olan itimadı gene bu memle
ketlerde ve bilhassa. Türkiye
de baltiılanacaktlr. 

Görülüyor ki Hitle&cüerin 
eski usulleri hiçbir şeye yara
mamıştır. Yalnız bir kişiyi is· 
tisna etmek ger-ektir. F..sk.i bir 
Amerikan diplomatı belki is
t f1yf'rek, belki istemeyerek 
Berlinin yalanma müzaheret 
göstermekte tereddüt etme
mi~tir. Bu Amerika.n dipl' 
matı daha birkaç gün evve
line gelinciye ka.dar Amerika· 
nın Türkiyedeki büyük elçilik 
roakammı işga leden M. Mac 
M.nrray'dır. 

Bu diplomat "American 
Bnltimor Sun,, gazetesinde 
son günlerde neşredilen deme
cinde söyliyecek başka bir §ey 
bulamamı~ ve Hitlercile
rin iftir.alannı tekrarlamıştır. 

M. Mac Murray, Sovycl.ler 
na olarak Boğazlar hakkında 
pazarlık yapm::ı.ğa teşebbüs 
Birli~nin 'l'ürki:vP.dPJd 7..a.rarı-

dunun karşısında, bilhassa k\i• 
çille maaşlı memur ve müstan
:iemlerin bütçe açıklan m tama
mile ka~atabilecek bir kifa_,. 
yette değildir. Maahaz.a Bütçe 
Bucümeninin ve hükı1metin bu 
nokta üzerinde de esaalı incele
melt>r yapmakta olduğu ve la
yihada küçük maaşlı memurlar 
lehinde tadilat yapılması muhte
mel bulunduğu da Ankara mu
habirimizin yuka.rıda. verdiği 
haberden a.nla.şılmııkta.dır . 

Asli maaş fe\'lwa.de zam 
150 6&20 
125 53.25 
100 .S.30 

90 32.86 
80 28.58 
70 23.23 
60 25.23 
50 21.39 
40 18.44 
35 15.65 
30 13.41 
25 11.92 
20 9.68 
15 8.1~ 

~~~~~~~~ 

BELEDİYE 
BÜTÇESİ 

Hazırlanıyor 

Memur maaşıanna yapılac!k 
zam do!ayısile bütçanin 

.. 
SEFERi 

Vapnr, tu se~erinds Türk 
matbuatıon gö .dardiği 

yiyacak kolılerini götürJ,'or 

Komisyon ma."'tarnaya. el kon 
masına karar vermiştir. Bütün 
makarna. imfil eden müesseseler 
un fiyatlarına zam yapılmadan 
önceki stoklariyle zam yapıldık 
tan sonraki stoklarını bildirir 
birer beyanname vereceklerdir. 
Bu günden itibaren makarna sa
~ı menedilmiştir. 

Yunanistana yiyecek ve yar
dım maddeleri götüren Kurtu- ı 
luş vapuru dün limanımı7.d.ıuı 
Pireye müteveccihen hare.ket ~ 
etmiştir. Vaour Yuna.nista.oa j 
a.ltmcı seferini yanmaktadır. r.======::======::::;-

Kurtulu.ş bu defa 2000 ton 
kadar fasulye, nohut, soğan. 
lakerda ve saire götürmüştür. 

Bundan başka. Tür.k gaze... 
tecilerinin 350 Yunan gazete
cisine ı?Önderdi<'ii kolilerle Yu
na..::ıistanda yakın akraba.lan 
bulunan vatanda.şl.armı.12'.dan a
lınan kolileri götürmektedir. 

Gönderilea kolilerin yekUnu 
1000 i bulmaktadır. 

ıle 

ele le 

Aydın günlere 

10 6.69 

~~!~.!~~·~~yetr- Zavallı köfteci!~ cörcil diyor ke: büt<:esi, belediye muhasebe 1 
• ::~~ü~an~~!fat~l flayırsız evlatlığım yola getir.~yiın 

(Baş1ıa.ra.fı 1 
incide) memurlara yapılacak za.mJ.arm d k b• b. hk .- ld 

dir. Artık yalnız değiliz, büyük henüz kat'i surette tesbit edil- er en ır ay apse ma um O U 
bir toplantı ortasında ilerliyo-
ruz. Biz, yalnızken zi.f göster - memiş olması, bütçenin bağla - Köfteci Muhittin kırk, kırk bef jerken sol taraftaki meyhanede ev-
ınedik, gevşemedik. Bundan son- mp daimi encümene sevkine yaşlarında, h<>ş mQ;ı·eb, sözü soh- !atlığı Semihayı bir masa başında 
ra da ayni şekilde mukavemet mi.ni olıID.aktadır. Ankara.da ueti çek.J.i.ı· bir adamdır. Bu sao.'ata eturmuş, b.ra içerken gördü. Göz-
ed •· • bulunan Belediye muhasebe l;.endihi verdiei gunden bert bir te.ıı: lt:rinc inanamadı. Bakb, baktı, e-
!=~re oeva.p ve.ttorek müdürü bu hususta hükümet - derdi \•ardır: EvlliUıtı Semihayı bü vcı o idl. öfke ile içeri:re daldı ve 

Londrada Çörçil tenkit edili- fau kat'i direktifler alacaktır. ;} ütmek... Semihayı ki.ıçücükkea inza bağırmaya çağ'ımıaya b~la -
yr.>r. Bu tenkitlere malzeme nok- Memur maaşlarınaı hillriımetin y:.ıuna alan Muhittin, filhakika o- dı: 
sanı ve Uzakdoğu harekiitınm tcsbit edeceği muayyen nisbet- nu büyütmüş, yetiştirmiş. ,hatıl - Sana boyunca ekmek verdim. 

l·yı· b'r seyır· takı" p etmeyı·.n s.... !erde zam yapılması kararlaştı.- elinden ;.- geltne,ı:e baş~ca da Para sarfettim ağırlığınca .. . Büyu"' t 
' .,,. ...- rıldığı takdirde, belediye bü•"e- .., bep olarak gösterilmektedir. M.ı dükkanına alnuştı. Semiha bulaşık ti.un. Ş.mdi de benden gizli mey-

Çöcçilin bu tenkitlere cevap sinin geçen seneye nazaran bir tan, getir götürdcn sonra i.Yi b..r hane ha. .. 
vereceği. tahmin ediliyor. hayli '"'Üksek olacağı muhak- garson oldu, yetişti, büyüdü, ser· Semiha kalabalik içinde mahcup 

Rmwelt memnun! ka.k,tır. pildi, güzell~ti. Alımı çalımı öt- edilmesine canı sıkılarak isyan etti; 
Reisicümhur Ruzveltin kati- , rendi, günden güne inkışafı artan - Sana ne? İnsanın öz babası 

bi, gazeteciler konfernnsmda de K A .., t Be ame- klL, akşamları işten sonra bıraz gez alsa bu kadar karışmaa. Keyfimin 
nıiştir ki: agı yann meğe, biraz clinlenme{!e alı.ştı, Der- k.ahyası deg.Jsin ya ...... Meyhaneye 

"- Reisicümhur, M. Çörçiliıı lerİ hakkında ıcen barlara, e~lence ycrlcrinc, s:wı de giderim; pastahaneye de .•. Sa-
salimen İngiltereye dönmüş bu- .h söı;e merak saldırdı ve kendisine na ne oluyor sanki? ... 
lunduğunu öğrendiğinden çok ta VZl arkadaş olabilecek delikanlılarla Bir ftıraffuiı alkol, bir taraftan da 
memnun ka.lnuştır.,, İstanltul Vilayetinde.a: lırsat buldukça gezdi, tozdu. M11- bu mukabele Mi.ıhittlnin tepesinin 

Kitip bu.Ddan sonra. M. Çö~ • Kağıt beyannamelerinde a- hıttin, hem evlatlık hem de ~-ırağı- kapağıru havaya kaldırıp kaldırıp 
çilin ReisicWnb.urla yaptığı te - şağıdaki noktaların eksilt oldu- n•n bu hallerini duydukça sinirle- ycri.ne oturnı.aya; lt<ifi geldi ve yü-
mas ve konuşmları anlatmış· ğu göriilınüştür: a•yor, bu ömür Wrpüsü kızla ba.,a :ıünü tülle süsleyen Semlharıın ye-
tır. Düz matbaa kağıtlarında: çık.amıyacağını anlıyordu. Kız da dl'1 ilci 11Dkad:In sesi duyuldu, kol 

Albe.y Knox'un sözleri 1 _ Cfusi, ebadı:, topunun ağır l& yaşına gelmi3ti. Deiil manevi yırtılmış, içki masası dağılmış, bira 
Bahriye nazırı Albay Knox lığı, top adedi, topunun kaç yap- lı.ıba, öz babasının dahi sözünQ ~i~P0i rlü~mii~ bir anda meyhane 

da. şunları söylemiştir: rak olduğur d:nlemiyecek derecede işi lleri gö- birbirine girmi~U. 
"Naziler, hala, dünyanın en 2 _Bobin halindeki kağıtla.r türüyordu. lş poı se , " tti. Büyük zabıta 

kuvvetli makinesine maliktirler. da: Muhittin bir iki defa ihtar ettL amri, kızla köfteciyi. kaıışısına aldı, 
Rusların bu makineyi az ~ok Bobin adedi, bobinlıı ağırlığı, A:endisine boyuna emek verdiğin! İsticvaba başladı. Fakat kız da sur-
sarsmış olması tabiidir. Fakat bobinin ebadı, mecmu kilOliU, söyliyerck eğri yola sa.()mak i.izere hoştu, ~ölteei Muhittin de. .. 
Alman harp makinesinin tama • Cinsten kasıt, birinci haıxwry olıiuğunu hatırlattı. Bu sözler, kızın. * 
mile parçalandığını sanmamalı- ikinci hamur, matkaolin verje. bir kulağından girdl, öbür kııla - Ayıldıktan soma aynı dükk~na 
ct.r. ilüstrasyon, kuşe, telür, mifrek- iından çıktı. dönen kızla manevi baba bir müd-

Alman baş kumandanllltınd& keple yazılabilir olup olmaılığıı Semiha Muhittlnden gizli eğlen- <1e t daha be raber, uslu uslu çalış-
bir intizamsızlık. hakkında.ki ha- mecmua kağıdı, düz gazete ki,,. celere, alemlere iştirakten geri kal tılar. Fakat Semiha yine eski yolu. 
berlere inanmağa. mütemayil ğıdı. matlı. Bu akşam bar, ertesi akşam tutturdu. Muhittin bir ses çıkarma-
bulunuyorum. Faka.t bunun harp Salilıi"''"i- sahibi alakadarla- çalgıli birahane, daha ertesi akşam clı, iki çıkarmadı, üı;ünciicie daya-

eu uze•. ..inde her ı...-n...; bir .l . .,... lokanta filin derken macerayı ge- nnmadı, dükkanda kimse yokken et sonu ,_, .ua. "'. nn beyannamelerindeki bu ek-
te"' . . van..bil...-o;nı· sanıyorum. ms. . !ettikçe gen.işletti bıçağını kaptı~ı gibi kızın üzerine ~L!_1 r _.., ~~~c· ~ sikleri tamamlamak üzere 20 - . - * yürüdü ve sötlerini tutmayan bu 
ettl·gını~· • 50··yıemış· tir. M. Mac Sonkfumn. 1942 salı gnn-ü saat ltin :,.._ Bir aksam Muhi ~--=u sonra hayırsız çocu!u iki yerinden yara-

Murray Hitlerci propaganda- 14 den itibaren en geç çarşamba Sirkeciye giderek bir iki arkadaşi- ladı. Mahke mdik oldulur. 
ya iltihak etmekle ya.lmz gü- günü saat 17 ye kadar bu iş H;m le brlikte içtf. knfayı epeyce tüt.sil· Dtttsiz başına dert a(an znvollı 
liinç ve manasız değil, ayni Valdehap.uıda Ticaret Ofısi u- ledlltten so~a meyhaneden çıktl. köfteci, her ö.fke ile kallmmn za-
zaman<la eski bir Amerikan mum müdürlüğüne müracn.atla- nrkada lnnndan aynldı eve gitmek r ::.rla oturduğu gib· bir ay beş 
diplomatına yııraşmıyıın bir rı ilan olunur. üze.re tramvay dur.:ı.bna do~ ile:-- güı h:ıpsc mahkılm oldu. duruma düşmüş oluy~... llıılttlııOlltı._dll&ı0~--.---·1--------------------------• 

Bir ..$enedenberi 
Adanayı soyup 

.., . . sogana çevırmış 

Ada.na, (Hususi) - Bir se
nedenberi şehri-mizde soyguncu
luk ve hll'sızlık vak'·aları o~mak
ta. ve uzun süren takibata rağ
men failleri biı:: türlü bulunma
makta idi. Evvelki gece vukua 
gelen bir hırsızlık vak' aıu bu 
soygunculukların 15 - 1G yaşla
rında 6 ki~ilik bir şebekenin ma
rifeti olduğunu meydana çıkar
mıştır. 

Hırsızlar evvelki gece asfalt 
cadde üzerindeki bakkal:ye ma
ğazasına. girmişler ve 1nuiıtelif 
aletlerle kasayı açm.ağa: uirraş
mışlar, muvaffak oJamamış-
1:.ı.rdır. Buııun üzerine kasayı 
aç.maktan vazgc(•mişler., Kilitsiz 
çelını.ecetleki bozuk panı.ları a
§ırmakla. iktifa eder3k kaçnuş
lardır. 

Vak'ayı haber alan zabıta 
derhal harekete geçın;.ş ve ç~tc
yi ele gcçırmeğe muvafiaK ol
muştur. 

Şebekenin elebaşısı Karşıya
ka mahallesinden Osman oğlu 
Abdullah Arslandır. Şebeke ef
radı 25 dükkan ve ev soydu:Kla
rını ilk isticvapta itiraf etmiş -
lerdir. Çalınan cşyalarda.n mi;
hlm bir kısmı meycbruı. çık.anl
Jlll§tır. 

Halka basma 
tevzii 

Şehrimiz Sümerbank. Yerli 
Mallar pazarlan müessesesi mü
dürü B. Ahmet Özbakır dün, ba 
zı meseleler hakkında alakadar
larla temaslarda bulunmak üze
re Ankaraya gitnili;tir. Görüşüle 
cek işler meyanında. bilhassa 
halkımıza. verilecek basma, pa
zen. V" sairenin tevzii hakkında 
yeni ihdas edilecek olan usul ü
zerinde görüşülecek ve bu hu -
susta: a.l.3.kadarlardan izahat a
lacaktır. 

Patatese narh konuyor 
Son günlerde patates fiyatla

rında bir yükselme görülmekte
dir. Buna sebep olarak patates
ten pasta, börek ve mümasili 
maddelerin imal edilmekte oldu
ğu söylenmektedir. Patates fiat
lannda görülen bu g-.ıyri tabii 

Kabızlık, peklik, tutkunluk 
çekenlere karşı az pişirilmiş 
.liihanayı yedirirlerdi. 

Mafsalları (eklemeleri, oynalı 
yerleri) saran rumatizma ağrıla 
rını durduı tmak için 15.lıaruuıın 
ypraklarını sararlardı. Ve bol 
bol yedirirlerdi. ÇocuJdann 
boylarını uzatmak, vücuıt:la.rını 
kuvvetlendirmek için lah.uıayı 
baş ilaç olarak sağlık verirlerdi. 

Atala.rımı2dan Jralma bir çok 
tecrübeli, denenmiş büyük söz
lerimiz vardır. Koca kanlarımı
ıın tecrübe ede ede güzel bir 
hale gelmiş ne kadar (kocaı ka
rı) ilaçlarımız da vardır. Eski 
kadınlarımız da Ii.hanadaıı çok 
ilaçıar yapmışlardı. 

Hiç batınından çıkmaz: Çen
gelköyünde bir çeşmenin üs
tünde soma.ki ve memıerdes 
ya.pılını.ş kosk...~an ·bir la.ha.
na heyk~li yapilinıştı. Vaktila 
('l'ibbiyye idadisi) ne talebe ola
raılc devam ederken bu heykeli 
görerek gülerdim. Bilmem şiın .. 
<li yerinde durur mu? oıcsa 
tarihe ve yedi kat yer altına gi· 
ren yüz binlerce çeşmelcrlntlz 
gibi bu da mı kayıplara karıştı. 

Hiç süphc yoktur ki vak.ti:> ie 
halkın kullandığı ilaçlar, tecrü
belerle, denemelerle, biroi~lel'ine 
sağlık vermekle ileri gitn:ıiştL 

Halbuki şimdi gıda, yanı be
sin olarak kullaınılan yiyecwle· 
rin ve ilaçların ter.kipler~ han.· 
gi ccvr.erlerden. ıroaddelerden 
yapıldığ1 anlaşıln.1ı..ştır. Bu ci· 
hetle eski hellimlerin ha.k.kl 
var, yeni doktorların da bilgıle. 
rivar! 

Loknı•ıa Bekin 

Altnn 32 liraya 
yükseldi 

Son günlerde allm fiycı tlan 
yüksebnekte devam etmektedlr. 
Dücı bir altın 32 liradan ve bir 

. beşibiryerde 162 lira.dan mua.
mele görmüştür. Bir gr.am •kül
çe. al.tın da. 4.50 kurll$Ur. -

Birlik trpfantıfarı 
Yeni sene dolayısile bütün bir' 

liltler senelik. içtimafa.rına. cıe.1 
vam etmektedir. Dün kağıt \'e 
mukavva iUıali.tçılan birliği se
nelik h e y e t i umum.iye i ti
nıaını. yapmıştır. İçtimada. birli
ğin senelik bütçesi tasdik ecl il -
miş, aza ve reis seçimi ya.pılınış. 
tır. 

yükseli~in önüne geçmek mak - ,.. • ""· 
sadile Fiyat Mürakabe kamis- ry - s b ' 
yonu Perşembe günkü toplantı - ı en 1 a ah . 
sında patatese narh koyacaktır. 

~~ 

Türk • lsviçre ticaret AE·:lNE BEDELi 
anlaşmasİ Türkiye l!Cne-.ı 

İsviçre ile aramızda (mevcut SENELiK 1400 Krt. 2100 1<,... 
itha!at ve ihracat anlaşması.bir • AYLIK 750 .. ~o • 
müddet evvel hesapların tanzi- ı a AYLIK 400 .. soo " 
mi maksadı1e durdurulmuştu. 1 AYLJK 1so ·.. ıoo ., 

Son gü.11lerde tanzim işleri ilc
mal olunduğundan anlaşma tek- TAKViM 
rar tatbik sahasına geçmiştir. 1 Kasım 74 GÜN 20 AY l 
ltalyadan gelen ithaJat ı 

mallan 1361 20 1357 ı 
Son Km U ci Kin. r 

1942 1 

Bir kaç gün evvel f taıyadan lffB 
sehrimize gelen Rapapina. vapu 
runda bulunan külliyetli miktar- 3 
ela itha1at emtiasından matbua ~--
ve yazı kağıtlarından başkasının 
çıkarılmasına müsaade edilıniş- SALI 
ti~ • 1 

ltalyadan gelen bu kagıtıarı.."l 1 

dörtte biri Ana.doluya gönderil-! 
ınck üzere j tbala.t ve ihracat bir 
tiklerine velilmiştir. 

inhisarlar arnelesine 
sıcak yemek 

hı.hisarlar idaresi Ahırkapı 

GUn.. Ö§le 

2.12 1.15 
1.22 12.25 

Yataı 

1.36 
18.45 

ikin dl 

9.45 Eunr 

14.SS v-u 

5.37 
Eza Af 

"ar.ıtf 

-DİKKAT-
tütün baKJ.m ve işletme c·. ·nde Gazef mi:re giSndeıfüm yazıhr 

calısan ameleye meccanen s1cak J neşredilsin eiilm~ hı iacm o un
i.Frle yenıeği tevzi:ıbna ~ - -. , m~ ve ti?aınrlan mes'uliyet ka-

~mıştir ~ . !1~1!1 edili:ı~ -



(GüREŞMUSAHABELERi) r En Son Telgraf Ve Ajan Haberleri J 1 Anka~~berteri 
K e m a n k e ş T o z k o p ·a ra n Maraşal Keitel !::a~::!1 ı Rio konferansı M~!ezyada vaiyet '": ~=~k ·; 1 

I• s k e n d e r p e h ı •ı va n lıanın ~~~~!f:d~~de Ankara Yeni S .. Luh: 20 1 A • t• •h l Japonlar \nniliz :Uen :e kişilik heyet ~ 
mteadksaipr dile yapıldığı belirtilmek· Milli Konınnıa kanununa rJan ın, mı ver e H ilk toplantlsını vapınıştır. Heyet 

istinaden Ticaret Vekaletimn münasebetlerini rı•c•at hattını flkestı'ler ree!li~ğinvco dReceyerh, al Phekeriük. ~~~-
Bir kılıçta bir Kıbrıs eşeğini kuyruk 

sokumundan göğsüne kadar 
biçen Pehlivan ••• 

YAZAN: M. Sami Harayel 

G eçen bir müsahabemde 
Tozkoparandan bahset· 

lniştim. Ve bu pehlivanın boyu
nu iki metre on yedi göstererek 
şimdıyo kadar gelip geçen pch-

llivanlar iç:ncle Filiz Nurullah 
boyunda bır eş olarak ortaya 
koymuştum. 
1 •.ranzimattan ~el gelen peh
livanlarımızın ekserisi ve hc-
2nen hepsi yalnız güreş yaparak 
bir ne\ıi sporla teferrüt etmez.. 
lerdi. Bunların pehlivanlıklnrı 
esas olmakla beraber, iyi bit 
ikemankeşt iyi bir gürzcü, iyi 
bir binici, iyi bir cengaver idi
ler. 

Tozkoparan, devrinin en müt
hiş bir pchlivam ve kemankeşi
dir.: Bu, zat iyi güreşir, iyi ok 
atar, iyi ata biner, iyi bir nişan
cı idi. 

hlski pelılivanlar, muhakkak 
birer harp fileti ile iştiğal eder -
ler ve heı1' meydanlarında düş
ınana ka ı koymak için bu harp 
filetleri U ·rinde en yilksek re
koru kırnbilecek dereceye gelir
lerdi. 

Tozkoparanın bir pehlivanlığı 
daha vardı ki, bu da dillertlt; 
destandı. O devirlerde kılıç sal
lamak mühim bir pehlivanlıktı . 
Düzgün ve darplı bir kılıç salla
mak bit ınrıriietti. 

'l.'ozkopa.r.ı.n lskender. bir kı
lıç vuruşta bir Kıbrıs eşeğini, 
kuyruk sokwnundan gogsunc 
kadar biçerdi. Ve eşek ortadan 
bir anda biçildiği için bir anda 
okluğu yerde dururdu. 

Bir eşeği kılı lulına biçmek. 
en büyük pelılivaıılıktı. 

Tozkoparan'ın elini tutan 
pehlivan yoktu. Çırpıcı çayırın
da yaptığı güreşler hakkında 
mufassal ınalfımatınuz yok. 

Fakat okuduklarımız bize 
gösteriyor ki devrinde elini tu
tan pehlivan yokmuş.. • 

Tozkoparan iri kemikli, ada
leli ve yağsız iırtiş. Okkası hak
kın<la da mallımatımız yoktur. 

Telhisi rcsailürremat Tozko
paranın okkası hakkında malu-
mat vermiyor. • 

Vaşington, 19 (a.a.) - Ame- lüzwn göstereceği ahvali ve ma· • - ·~a. 
rika.n Waync radyosunun bildir- hsllerde kuşyemi mübayaa ve kesmeye muhalıf 1 f dan ke b (B~taratı 1 inci sayfa.da} ın verilen dosyalan tetki 
.diğine göre işg11.l altında.ki Frnn u maddeyi 'ficaret Vckfiletiııin mı· kalacak ? gayı teslim olmuştur. Japon bnıılamıştır. Heyet toplanblan 
sn.da. Alman orduları kumanda· tesbit edeceği zaman ve mnh::ı.l· • ~ resmi mahfilleri Batupahat'ın bir hafta kııdar devam .edecek -nı Yon Stülpmı.gel, vazifesin - !erde satmıya Toprak Mahsul- {A.A. tclgr:ı!larından 
den geri alılll?ll9 olup Bcrline leıi Oi"ısinin memur edilmesi hulasa ed.ilmŞir.] işgaliyle İngilizlerin yarım a- tir. 
d . Alın b haı.ı.ındakı· , ___ da b gun" 4a üzerinde mevcut son hava * Tür .. '- Basın B;..,;ı;.;; .. ;... 'V'.u· 

önmek üzeredır. an su ay lU\. ~-.u- u • Rio • de - Janeirodan bildiri!- meydanını da kn.ybettiklenni ;ö. .u..ua~ .a.· 
ve erlerine karşı yapılan sui· mer'iyete girdi diğine göre sahile saldıran sı - iddia etmektedir. nanistandaki meslektaşlarına} 
ıknstler üzerine rchinlclerin top- Ek k t •• d · • ca:K dalgası dolayısile murahhas General. Wa.vel. Malezya cep- bir ynrdımı olmak üzere Atina 

~e=~ı:a"n :O~'~t~c;·. me evzıın e yanı lar hatta tatilini geçirmek il· besini ziyaret etmi§tir. Gene- ~~e ~=ı 
ageldir. b•ır u~ul .zt.re sayfiyelere gidecekleri yer- ral Wavcl, Malezyada. bir.kaç .. _,.., ~,~ 

de Rioda kalını. lar, hususi fa • gün kalmıştır. paketler içinw.:.ıÜ gıda madd~ 
Ma~ Bravçi~ k:ı.t hummalı bir faaliyet göster SINGAPURDA ri bucıfuı 1stanbulda.n Pireye 

Berlin, 19 (a.a.) - D. N. B. ( Başt.... • .ı.ıt ı incide) ll.ıçkrdir. Amerika hnriciyc na- Tokyodan gelen haberlere gö-, hareket eden Kurtuluş vapuru 
bildiriyor: sıııa karar ver.imiştır. burolaı :ı zırı muavini Wclles gazcteci.cr.c re, ~lllh'1lpur, dun, şımdıye ka- ile yollanmıştır. 

M:ı.reşa.l Von Brauclıich'e a- lu..:wnu kacl Lr nıl"mur alınacak- b.r cok defalar görüşmüş ve Şi- dar görulıucıniş bir şekıldc şid· 
weliyat yapılmıştır. tki ayda':'l tıı·. ı.;11 n.cruurların barem kanu- mali Amerika ihracatçıları ıle detle bombardıman ecıilmi§tir. 
bori devam eden kalb rahatsız - rn na ir.tlbakları:ıa ve ıa;,.;.e, Ieıi'ıe • mmn mü?.a.kerelerdo bulunmu..; - Japon tayyareleri ada iızerinde 
lığına rağmen ameliyat neticesi ait mah.ımatlaı·ının ı..ıumknn o;- tur. Ayrıca diğer murnhlıas.s.r ikı saat uç.muşlar, lLr çok tesis

Ruzvelt 28,5 Milyar 
dolarlık muazzam 

tahsisat istedi memnuniyet vcricidır. :hfare~:tl <luğu kacL~· gen.ş ol.u1asına itı-1 da birbirlerile daimi temas hn - leıi talıı:ip etmişlerdir . 
i;·ı olmak üzereclır. Fakat uzun na olunacahtır. linde kalmışlardır. Bütün bu , Bu mulını·cı.elcrde 19 İngiliz Vru?in-"1.on, 19 (a.a.) - Ruz· 
bır tedaviye muhtaçtır. 1 Çok mürt.arda memur alma<"'-ltl görüşmelerin mevzuunu totali· tayyaresi dlışlirülmüştür. Sin· velt bu~ kongreden 28 bu-

Iiont C..wıo ı Dünkü toplıntıda ı;cbr.iınizde t~r devletlerle diplomatik mü • gapw·da bir teblığ neşredilmiş, I çu'k mılyar dolnrlık munzam 
Budapeşte, 19 (a.a.) -Cuma! mevcut her 4000 nilıus ıç 1 bir ncsebetlerin kesilmesi teşkil et- 41 yaşından :.j{üçük biit.Un er- tahsisat ·ve 1942 • 1943 mali 

günü Macaristandaki ziyaretim memur al:nması karrı.rluştınl- mektt.>dir. Bu hususta ahnan mal kekler as!cerlik için çağırılnuş- yılları için sinarişlerde bulun • 
bitiren Kont Ciano, devlet çiit· ı mış~r . .uu itibarla alınacak me- ıtım:ıt görüşmler arasında bir lardır. mak salaıhİyctini istemistir. Bu 
liğinde şerefine verilen bir av murıarm nıiktan 250 kadardır. yakınlık elde edileceğini gösteri BİRI\IANYl\.DA tahsisat harbi-eve bahriye~ 
eglencesine işti.r3k etmiş ve gt'- Her memurun. ~ar.ne tevzii ıle yor.Bununla beraber Arjantinin Binnanya başvekili tevkif e- zareilerile umumi müdafaa işi& 
ce Budapeşteye dönmilştür. Oiın mükellef olduğu mahallelerin açıkça Leri sürdüğü ''muharebe dilmiştir. Kendisi, japon ma - ri için istemniştir. 
Kont Cia.no, şahsi dostlarını isimlerı birer levJ1a ile kendi dışı., durumu ile Birleşik devlet- kamları ile mütemadi temasta ş· }"" Af .k d k• 
kabul etmiş ve akşrun Kont Es· masasına yazılacaktır. Alaka - ler ve Amerika milletlerinin ço- bulunmaktan suçludur. Tevkü ima 1 rı a a l 
tc.rhazy tarafından şerefine ve- dar vafandaşla.r karne işleri için ğu buııfından ileri sürülen "dip- haberi, Birleşik Amerikada he- b k • t 
rilen ziyafette bulunmuştur. doğrudan doğruya bu memuı a lama tik münasebatlcı:in kesilıM yecanla karşılanmıştır. a re a 

Yenıi anJaı,mn , • ., mnthııat ve hiç bir kırtasl muaıınclPye fü- l~lL1P1...."Jl,EIWE [A..A. telgratlnnndan 
Tokyo, 19 (a.a) - Japon • t. zum g0rillmeksizin müracaat e- si,, teklifleri arasında ortn bir Filipinlcrde japon :keşif faa· hullisa edilmişUr.J 

talyan - Alm'ln askeri anlaşma- decekleniit. Bürolarda her va _ hal tarzı imkanlarından hahse- liyeti olmuştur. Amerikan kı- Dün n""-redilen lngı'liz orta.-
sının Berlinde imza edildiğinden tandaşın karne tevziatı He aili- dilmektedir. Bu hal çare.si: Mih tahm kuvvetli baskınlar yap - "~rk um~ ka ·arciılıının tclr 
bahseden Asabi gazetesi şunları kadar vaziyetini gdstcrcn bir fia vcrle diploma.tik münasebetleri mışlardır, }ıg· -inde pazar gw·· ıü k"sif faali--
yazıyor: bulunacak ve bu fişler büro me- kesmek istiyen memleketler bu BOr..NEODA:. ....., 

Ü 1 .. ~~ f d dcvletlerın· elçili"k "e koı1solos Ja~n ku\rvcuen·, ~""""'Vak yetlcrinden başka l<}la.gela doğu " dil pakttan ve ayrı varıs mur an 'ı..tı.I a ın an muntaza- • • ,..~ --.,. d d hi b d - ·-:1. 
:. d ld ' 'ukl k,..""1 bı"r .. - 1·ım • .. ıı hu"'kuAmetini"n •----'annda bı·r sundaki unun a ·ç ir egJ:.-lA 

Yapmamak anla!;masından sor..rn. matı o uru "caktır. • annn -~· "4.1..n ..... • Aa::xu lik' --.:ı. - k 
H b.. lı" d.t edı"cı· •-.ıbı"rler -•- anlaşma vesikası :ı...ulmuşt:ur. olmuuım, çevrenin ço ge-nıeydana gelen bu yeni mukavc- er uroya ır tevzi memuru ı u:u u.w.. - 'u esik S niş olınası..yüzünden Halfaya.da 

Yalnız, yağlanıp güreşmek 
bir kıymet ifade etmezdi. İyi 
kılın~ kullamnak, iyi cirit a.t
tnak, iyi ok atmak gerekti. 

Mesela, kaptam deryalann 
maiyetinde biner ki§.iden mü
rekkep pehlivanlar grupu var
dır. Her kaptanı deryanın ıbu 
bin kişilik pehlivanlar gnıpu en 
Yiiksek cengaverlerdc.n mürek -
kepti. Bu pehlivanlar harp za
manında bilfiil h a r b e gi
rerlerdı. İşte Tozkoparaıı da 

Tozkoparan lskender devrin
de bir de Bursalı Şücca' ismın
de bir krnıanke pehlivan yetiş 
mistir ki, Tozkoparanla. atışları 
birdir. 

Şücca' da bin iki yiiz seksen 
allı geze atış yapmı~tır. Ve Toz 
koparanla rekorları karşı karşı
gelmiştir. Kimin birinci ilin o
lunacağı münazaah kalmıştır. 

le, İn~tere ve Birleşik Ameri- ve bir hademe de alınacaktır caklardır. Mesela bu elçiliklerin Tokyoya göre,, bu v a, n- alınan e.sirlerin sayısının henüz 
. kaya karşı yapılan muharebenin l{ameler büro memurları ta- elde edecekleri para miktarı azal ravaık kralının memlnleketini

1
. ln- m.:ıJCım olmadığı şimdiye kadar 

gayelerini dalın ge.ni~letmek rafından daldurulduktan sonra tılacak ve faalivetleri siddcl\i gilizlere 200 bin giliz ırası AlLlan olarak 48 mıhay, 1770 
malrna.dile vücude getirilmiştir.,, tevzi memurları ve hademeler kontrole tabi tutulacaktır. Öyi~ mukabilinde satbğı hakkında - ,,a.rsubay ve asker, İta.lvan oı.. 

tarafından sahiplerine d ğıtıla- zannediliyor ki böyle bir hal tar 1 dır. Ayni kaynak, buna ait :mü- ralc da 173 subay, 2784 vnrsıı· Bir lngi)!'z muhribi caktır. ~mı Arjantin de kabul edebile- zakerelerin Duf Coopccr tara· ba. ve asker sayılabildi~! Bar.-
Bu itibarla şubat ve maı1. ay- c··•ktir. fındaıı idare olunduğunu kayde- dia _ Sollum ve HalfJr·aruıı rf..i'-l 

bunlardan biri idi. 
Maatteessüf, eski pehlivanla

nmız hakıkıncla geniş ma.lfunata 
sahip dcmHz. Tarılılerimiz bize 
az ma.Itunat vermiş bulunuyor. 

Süccn' müthiş bir adamdı. 
:Münazaalı kalan rekor meselesi 
padisaha aksedince bir heyet 
te~kkül etti. V c ne yapilacağı 
müzakere edilecekti. 

Heyet müşkül vaziyette kal
dı. Nihayet padişah işe müda
hale etti. Ve şu iradede bulun
du: Eski saltanat yetişenlerin- -

de pclı.liva.nlara aid bazı malü- - Lodos atışında Şiicca, 
:rnat:a de'itree olmam.ktadır. Ev poyraz abşında Tozkoparan 1s
liya Çelebi de "Oldukça bizi ten- kender baştır. 
Vir ediyor . Padişahın verdiği hüküm doğ 

Bize a.yan olan en -açık tarihi- ru idi. Ne Şücca' poyraza, ve ne 
nıiz tanzim.attan sonradır. Bun- de Tozkoparan, lodosa bu t::ekil
lar da afhzdan aj;'1za uaklolunan J de atış yapıp -re.kor tesis- ede
ve Sultan Aziz devrini idrak et· cok kudrette değillenli. Binaen-
2niş bulwıan muhterem ihtiyar· aleyh, bu suretle hüküm vermek 
larınıızın. anlattıklarıdır. doğru idi. 

Tanzimattan sonra pehlivan- Okuyucularmuu anla.yacağı-
lara ait tek bit satır y.azıhnış na. göre her keına.nkeş lodosa, 
kitabımız yoktur. -poyrazaı göre atış yapardı. Ve 

Yııinır., ikinci Sultan Mecidin rekorlar bu rüzgarlar istikame
Cambazlınşısı meşhur Rıza be- tine doğnı tesbit edilirdi. 
Yin yazdığı Elimü iJman ilmül- Hülasa, Tozkoparan İsken -
cdymı S\İlnme Eldan namında· der, ntlet komple idi. Güreşir, 
ki eseri biricik olarak kahnış - ok at.ar, kılıç sallar, cirit oynar 
tır. Rıza lJey bu eserinde Tan- yaman bir binici idi Ayni za -
zi:nıattan eonra. gelmiş geçmiş o- manda da müthiş bir gürzcü ve 
lan meşhur başpehlivanların hü zamanının yegane al'"Irlık kal-1 
18.sıw suretiyle bir portresini dını.ıı bir pehlivanı bulunuyordu. 

battı Iarında knrnc tc\•ziatı fam bjr Uruguay haıiciye nazırının ! diyor. birlerini müteakip alınma.lan 61• 

Londra, 19 (a.a.) _ Amiral- intizam. içi!nde yap!lacaktır. konferansı, hükumeti n:.u'1ına DNNİZLEl~EAm-..:'-- rasında yapılan harcltlı.tta ateş 
lik dairesinin tebliğlerine göre, 1 lngiltere.nin Amerikan milletlct it Japon sözcüsü, bır cı:.uua.ıı hattında ölenlerden. maada talr 
Vımiera mnhribi batmıştır. Per- • -, tarafından "harp dışı,, dm:let 1 deniz altısının Tokyo körfezin- riben 1400 Alınan ve İtalyan 

TATB'KATTA 
de üç japon ~isini torpille- esı'ı:· -.l:ı-:ş, bü·y·u·k m· ı·k~-rda 

scns denizaltısına d::ı. zayi olmuş . telitkki olunması teklif edilecek· d·-· h~ı·kınd- 1-: havadisi tekzip \A.lıuıu uı. 
ıgı ~ iı.A.! bal"'l malremesi i§:tin:::J!ll oll 

n """rile bakılmaktadır. tir etmış· tı·r 1 ~ · muş bulunduğu. keneli ~ayıpları 

Maarif Müdürünün Kazanç vergisi Gazetcler, Arjantinin Rio kon nın ise 100 den az ölü ve 400 
f cransındaki aurumnnu anıaıan 1 r H ~ R l G 1 1 den ıv. yaraıı olduğu wıdiru -

teftişleri 
1 

Maarif Müdliri"ı Muhsin Bin
al Yeşilköy Çocuk Esirgeme! 
Kurumunda yaptığı teftişlerden 1 
çok memnun &muştur. 93 ~o

cuktan mürekkep olan imrıı.mun 1 

binası modern ve elverişli bir 
şekilde cta.mir edilmektedir. 

Re bberi cümhurreis muavininin yeni de· I b I I ı mcktcdir. 
mecini neşretmektedirlcr. Arjan k ÜÇ Ü k ha 8 r 8 f ..__-.m ___ W!al!m:IEI 

Ynzan: NiHAD ALI OÇONCO tin hükfııneti Amerika menılc 1 - #JWWW 

Kurumda, çalışan çoeuklar: 
ayakkabı ve diğer birçok eşya
larını kendileri imiil etmektedir
ler. 

Kazanç vergisi ek ve tiidillerlle 
buhran müvnuıne. hnv.ı kuv,·eUtti
nc yardım vergileri, Jc\•k:ıUidc zam
ları, maas, ücret ve ye'vmlYelere nit 
vergi tevki!at cetvellerini havı \'C , 

eıı son h ükümlere göre yazılnııı;tır. 
413 sahife. Fiyatı iki buçuk lira-

dır. • 

Akba kiUıpevinde ve biltün kı - ı 
tapçılarda bulunur. 

NtÇlN ÖLD URDtl'? .• 
N t Ç 1 N () L J> tl R D 0 M • . Dt-dl !. • 

Hapishane parmaldıl.~-a.n arasıİıda 
'ı 

l 
OLGA TCHECHOWA 

ketlerinin tam mannsile ve mut * Berlin _ Praguedan bildi- Çokay oğlu Mustafa öldü 
lak bitaraflığı mevcut olmaynca' riidiğine göre Dr. Krejci devlet Urun ~elerden beri Avrup:ıda• 
ğı hakkında. Sumner Wellcsiu .. H--ı.- reıc kabinesinin 1 muhtelif lısanlarda Türkıstan:ı alı c-
aüşünccsinc kayıtsız, şartsız i~ti reısı ıı=.uı.va serlcıile tnmlnn ve cYnş Turkıstan>; 
rak etmektedir. müşterek istifanamesini vermiş- mecmuasının b~mulınrr rı bulunan 

lktı:mdi ve tali komis.} onlar tır. Krojci yeni kabinenin teşki- Çokny ol:lu MusUıfn 27/12/941 tnn-
tonlanarak m üzakerelcrclo bu- line "memur edilm.iştir. I .hinde Eerliııde vefat ct.mıştır. 
lunmuşlardır. Kalcmile memleketi.ne b.ı;>uk hb:-

Konfcrans 26 Kanunusanide * Stokhol.m - JB,,-eç orduM meUer ifa etı:ı ış bulunan merhw •• a 
bitecekti. Fakat ısrarla dolaşanı başkomutanı balen silah altında rahmet el.iter, ~'"Ulc W1:l<-Uenı:ıi7.i 
ş:ı .vialara göre müzakerat gele- bulunan askerlerin muayyen bllilJri& 
eek hafta da devam edecektir. müddetten altı ay sonra~ k&-ı ı•••mnmsm~~D• 

'M. Quinazu ıkonferans kori - dar vazife ba.§ında. ~kalma.lan em ---- • • .. ·-· .. --
dorlraında sanııan swııe ceva - ı H · • 

nni vermiştir. r-- D 1 f L I -----.... ben Arjantinin .Mihverle dh•lo-
matik münasebetler.in 'kesilme- * Yeni Delhi - Londraya k h 
sine ıınuhııJif noktai na.zannı mu dönmekte olan M. Duff Coooor, 1 k Ü CÜ ' h ~ ii 8 f f 8 f 
haf:ıza. edeceğini söylemiştir. dün Singa.purdan buraya gelmış- 1 

MEVLOT 
u~ 1 

yapmaktadır. Türk milletine, sıhhat, kuv-
Tozkoparan lskendeıi, ikinci vet, ~üzellik timsali olabilecek Merhum Emekli Albay Hüscyln 

Sultan Malunudun kahveciba - b b b •W•t lıli h k r . . (~~ısız kadın) 

ANCELiKA * Paris - lt'..?Jyanın Fransa. 
fevkalade orta e.çisi M. Gino 
Parise gelmiştir. 

* Erenkôy Hat boyu 33 mımnrn
lı ec:ıah.ıncniıı 1iib ' .. tU\·anndn dıla 

ba\"ıa gazı borusundan ynngın çıl. -
ımşt.ır Ateş itfaiye taı rrfıııdnn :oündü
ı Llmu. tur. u a ayıgı pe vanın, ey e ı Jruminde ışlemedıgi bir. cinnveti itiraf ediyor. R.ıgıp F.tneç'in ruhuna ithııf cdilml.'lc ı 

§ısı M\ıstafa ağn:nııı yazdığı ni dikmek, aza:m bir borgtur. (Fransrrea • ..,.sözlü) uzere bu nyın 22 inci Perşembe günil t 
(el yazısı l'(;Simli) 'rclhisi rcsai- Geı--..:t. ·· h bel i i bi oğlc nnmazını mUtenlop Kızıltopnık-
lürrimıtt nam mufassal eserinde rinde b~ =v!.nf an:r ~fm~ ŞA R K s ·ı ne m a s 1 n 1 n t:.. Ihlamurda Zühtüpaşa cnmiındc 
buluyoruz. usuliimlcn bahsedeceğim. Fev- Hofı:r Bürhan ve arknda~ları tnrnıın-

Kahvecibaşı Mustafa ağa, kalade enteresandır. 'e ilmi mal d~ mcvlıdi şerif okı..ln3caktır. Mcr-
Tozkoparam methede ede biti· hiyeti bugün bile değiştirilemi- Perşembe akşamı göstereceği heyecanlı bir film· bumu tanıyanlar ve arzu buyurnnl:n-

* Sofya - Harbiye nazırı, 
w;;:2 doğumlulann alınmaları 

tarihinin ilerletildiğini, bunlann 
muayenelerinin ö n ü m ü z d c· 
ki martta yapılacağını ve gele- 1 

cek eylUl ayında kışlalara yolla
nacaklarıru bildirmiştir. 

* Ş\ltör Lütfinin l::ullandıJ?ı 3001 
nuınımı.lı otobi.ls dun D.vnnyolund:ı 

Edim~k:ıpı Sirkeci a ••• ında sefer 
yapan 12 nıımnralı trnm\•nym romoı
kumı carpınıştır. Otobıı.stı.n camı lu
rılın1ştır. lnsanca uıyi:ıt )oktur. 

tcmiyor. Müth~ bir pehllvnn yecek derecede metodludur. '••••••••••••••••••••••mal teşrif. edebillrlcr. 

olduğundandbabscdb. e~-ckddünya1- "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IW!!::-.....!!!'!!!!'!!!'!'"*!!&M!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!.!! nuı en nam ar ır tiren azı o - -: 
,. • lr .. :. -' il. •.V , • 

* 1stacbul umumi mccl si 2 Şubcıt 
PnznrU!si gününden IUb:ırcn Şubat 

dcvrcGi ictimalnrımı 1:.4$1.ıyac:ıktır. 
duğunu da kaydediyor. 

'I'ozkopal"l\n, çok boylu oldıt· 
fundan atına. özehgiye basma
dan b"r sıçrayışta. binermiş. Ve 
atl dôrt nala giderken demir 
Uçlu ol< atarak herhangi bir he
defe vurur dOlermiş. 

Tozkoparan, her hafta cuma 
ııaın:ızmdan sonra Sultanahmet 
hleydll.nında muhtelif gösteriler 
Yapat· ve on binlerce seyirci 
toplarmış. Yeniçeri zırhla.rını 
ok atL~Yle clelermiş. 

Devrin po.dişa.hı, Tozkopara
nın fc-, lmlideiiğini na.zan dik
kate .ais.rak kendisine arpalık 
olarak .roca bir semt ihsan et· 
~. Elycvm Kıısmıpaşanın 
Ustünd ki· Tozkoparan semti bu 
başpeb ıyanın adını taşımakta 
devam etmektedir. 

RimMllr biz; bu To~oparan 
sen1tin. i§ittiğiı\ıiz ve söylediği· 
imiz zrımaıı uc zannediyoruz! .. 
lier halde açık bir yor, rüzgar
lat' toz kaldırdığı için böyle 
SCylenmış ve ~dlnnmış anlıyo • 
11.ız. lihyır, bu dilimizin ucun· 
d~~ !)Öylece gelip geçen malıal, 
~utiıiş ve emsalini c.ııalann do
~l"nl 'Unış olduğu bir b..'l.~pehli
\'anımwn namını taşımaktadır. 

'ro .. koparan bin iki yüz sek-
i'!~ o.lb geze menzil kurmuştur. 
~ani bu. mesafede ok atmıştır. 
\ e, o günden bugüne kadar bu 
ı-cı oru dünya yilzünde tek bir 

• llpo..,,.. 1 stır. 

_ Ha ... Çok iyi ve bu mak· j 
salla: Ahmedi de rehin bırak - , 
tın!.. 

-Ne vaparsınız!... Elimizde 
yok avucumuzda yok. En kıy
metli malımız Alımclti de on -
dan... . 

_ Onu hapscdeccklerdi efen-
di zavallı uşak hapishaneyi :boy 
lı~acaktı. Böyle alçaklık olur 

mu? d b" k Şiikrii başını sa.na ı, ır aç 
kere "lahavle,. çektı: 

- Bu kadar iltifat da fazla 
sanının bevefendi... . . . 

Dedi, Abidin bey ıcenkı oda-
ya bir göz attıktan sonra sor-

du..:_ .Arkadaşın likırdı 1$i>ylemi 
yor mu? 

_ Hayır... Biraz evvel deh -
şetli bir ı:ö~et geldi, galiba bay 
ğınlık g~ınyor. 

_ Bu halde insan bir doktor 
çağırnınz mı? 

_ Paramız yok beye~endi, 
paramız ... Ben varımı yogumu 
harcadım. ' _ lşitilmemiş şey... Doktor 
paranız da yok ha? .. 

_ Evet yok. Bütün n~'"lluslu 
adamların ba.~:ı belen bir hal .. 
Ayıp d~l parasızlık... . . 

_ Halbu'ki sen onun gıbı }.~ 
. gfıçsüz takımından da derr I
s~ Galiba memuriycttcsin de. 
Ôyie iken parnn yok.-· Neyse ... 
:Rıırasl banıl. ltlzım dC1lil. Ben 

HAY ÇAPKIN HAY! ~I 
Çec.r7:n: BEHÇET SAFA Tefrika No. S4 . .J 

Şevketin hakik.aıtcn hasta olup 
olmadığını anlamak isterim . 
Gidip bana bir doktor çağır ba
kalım. 

Abidin bey, yeğeninin yorğan 
albnda. ve alaca kar.anlıkta gör 
dii<'Tü bembeyaz yüzünden .şüp -
helenmişti. Fakat doktor li.kır
dısı Şükrüyü §3.Şlrttı: 

- Do'ktor mu çağıracakmı
şım? Neden, niçin çağırayım! 

- Tulıa.f şey, Şevket hasta 
değil mi? Bir doktor getir de 
bakalım hasta.lığı nedir? Onu 
derhal eve kadar götü.!2!?ilir 
mivim götüremez miyim? Anlı
yay~ .. Ne olursa olsun, Ş~k~ 
ti bu evde bırnkamrun. Şu ıçerı
lci odanın haline bakın, bu ne 
pislik. bu ne süflülük! •• Masanın 
altındaki kirli tabaklar, kaııa.pe 
nin altındaki elbiseler bumdan 
görüluuor. 

- Tekir lıınzırının işi •.. 
- Tekir de 1'-Jmdir? İkinizden 

başkası mı var bu evde? • 
_ Va.r tabii... Benim kedim' 

de buralard dır. . 
_ Pek', yn şu kanepcnın 3:1-

tındaki kadın çantası d senın 

tckirinin mi? I Onlar böyle konuşurken Şev-
- Aman ... İyi ki gördüniiz . ket oir taraftan korkudan tit

Afüıh razı olsun. Bızıı.ı çama.,.ır rıyor, bir taraftan da Şkriiniın 
cı kadının çantası... Bu sabah tcviUerine gülmemek için nefc
tam iki sant çantasını aradı , sini tutuyordu. Dayısının gide
culamadı. Giderken gözleri do- ccğini umarken Ştikrünün gid:
lu dolu idi. He.nen müjde vere- 91 bütün ümitlerini suya düşür
yim. Zavallı l un bilir ne kadar 1 du. Artık yapacak işi yoktu. Ha 
sevinecek!.. kikaten bir doktor gclivcrirtre 

- Maşaalla.h, demek sizin ça- bütiin foyası ortaya çıkacrum . 
maşırc:ı kadın böyle yılan derı-ı HE:le vakit geçtikçe kızların da 
:Jinden Ç"clllta l:ullnnıyor!... r.lıdeshruıede sabrı tükenecek 
. .. - J\;?1ruı bcyefcnd~, şimdi falı:.o.kaşcrleşccekti. Yavaşça go~ 
boyle luks eşyaya sahıp olmı - ;eı ·ui açtı, yorğanın keııahnda.ı1 
yan fıkara kadın vnr mı? ba~ını uz.attı. Dayısı bir iskcnı-

- Peki, öyle olsun.. Haydi, leye oturmuş, kendine bakıyor
dediğim gibi derhal gidip bır du. Dik sesile: 
d.oktor çağır ban~ ... B~ Şevke- - Vay Şevket; sen dalğıTı°dc-
tın yanında beklıyece:;ım... ğilmiydin? 

Abidin bey bu sözleri o kadar - Ay sizmisiniz dayıcığım: 
sı:rt .ve J:a.t'i söylemiş~ ki Şük- Nereden çıktınız? Na geldi -
ru tit.r.cdi ve anladı kı bu emre niz buraya? Bilseniz ne kado.r 
itruıttan başka çare yoktur, kent göreceğim geldi. J..akat henü~ı 
di kendine: _ hiddetiniz geçmemiştir diye kor\ 

- Haydi hayırlısı, ~cdi. !Jok- Jt:udan eliniz~ öpmeye gelmemiş· 
toru bulmak bahanesıle bura • tim. Hele böyle yataklara Jü • 
dan savuşup gece yarısı don - ~tınce, hep nboc-t aı~sa•cb tizi 
mekten başka çare yok. Şevkev- gzdyordum. Ama ~ılacak 
le kızlar ba.'}larınm ~c"'o~ ı.,y.... \ 
sınlar. - Beni buk.ı.ch görceeğini hiç 

ünıit etmiyordun tabii... Bere • a.. 
ket versin Ahmede... • ' 

- Ay, size o Ahmet aptalı nu 
haber verdi? .. 

- E\-et, yirmi beş sopa yedik 
ten sonra .... 

- Yirmi beş de bizden yiye-
ct:.k, eder elli... 1 

- Artık ateşin geçti ya .. 
- Doğrusu sabahtaki kadar 

AKBA Kitabevi 
Bankalar Caddesi 

ANKARA 

Her dilden kitaı;, mecmua, ııa

zcte ve kırt.iye satış yeri. Her 

Hsanda kitap siparişi ve abone 

kabul edilir. Ş~ yoktur. yok. Biru iyice gibiyim, eğer 
yiirüyebilit:sem yann sahah eli· 1 ı 
nizi öpmeye gelirim, dayıcığım .. •-••••••----.w 

- Hayır, yarın sabaha kala·ı 

Telefon: 3m 

mazsın. Şimdi geleceksin. Heııı -----------
luu:talı.k masalııu bir tara.fa bı. 
rak ben böyle martavalları din· 
lcmem. Haydi kalk bakalım ..• 
Hem o ne ?Bit şırılb .işitiyorum. . 

- Ha, evet. .. Şükrünün kedı
si aralıkta .. Ortalığı kir:letiyor .. 

- Vny canına... Kedi ishale 
mi tutulmuş acaba? .. 

- Belki... Bu. sabah aldığı -
mız süt ekşimişti. Ona verdik 
te ... 

- Arkadaşın doktor arama
ya gitmişti, hala gelmedi. Ga-

Sehir 
Tiyatrosu 

Tepcl>a§Jntla. Dram !Hısmıncb 
nu okşam saat 2,30 da 

YAŞADIGlilllZ DEVİR 

liba geleceği de yok. Sen giyin 
bakalım Şevket. ~••am• DOKTOR •~ 

- tyi ama. dayı, ayak atacn.k ~A FIZ CEMA 
ha.Um yok. 

- zararı yok. Kamnın öni'n- Lokman Hekı'm 
de btr ot<'.;ıomı bu:1.1ruz. Fali a.t; 
bu ne sesler'! Su.""dan ~ lhor ' Da.htli: Mütt'b ısı 
B.ı kapı ne ka.p•sıdır ;·yle? • · 

( A rliX'~<-ı wr) 

o 



..,....._,,,, ..... - .... _ - - ... 

. llERGELECI IBRAHIM 1 
Yazan: M. Sami Karaye•----• 

/ Nelll .. lltfih• ı..üı ••~"-'· J 

• -Anl•plıyor .. G6rmUyor mu r ..... ~---------1111ııı, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
11111ı Yqarm suratım.. Yörük Ali 

- Sinirlendirdi artık.. GQre.. 
ee hlltim oldu demektir •• 

Dedi. Hakikaten Hergeleci, 
gttreee h&kim olm~ Yap.rııı 
leabı büsbütün bozum\lftU. Bu 
hızla humımn üzerine deli dolu 
aalmağa ba.şladı. Elmse vuru • 
yor, tırpan a.tıyordtL 

Hergeleci, daha brpanlara Ye 
elenselerc ~lamamıftı. Sıra 
~iyonlu. Bir aralık Hergeleci 
bir çift dalış yaptı. PaçaJan bu
Jamadı. BuDdan l8ttl'ade eden 
Y&H&J', boyundunıkladl. Fakat 
lıu seft>ı· hasmını kendine sok -
tnamağa çalışıyorrhı. Boğuyor 
ve altına almak i<'in ~ekiştiı ıp 
•lu~ıyc•r·•~U . Boyıındııruk r>?.ıd i
dı . Hergtılt"Ct, kurtulamıyordu. 

Yaşar, HPrplecinin ilk boyun 
duPUk manevnısını sezmişti. Us 
ta ve zeki olan Yaşar bir dahi\ 
bu, mukabeleye dilsmemek için 
Hergelecsyi u2'Ak tutmaia ve 
ltendine sokuJmağa meydan veı· 
memeğe çal~yordu. 

HergE"leci, mkı ve azılı bir bo
ymıduruk faalı yedi: Iı~akat Ya
şar, bir türlü hasmını çekerek 
ve bükerek altına alamadı. L&
kin Hergclet'ide hayır kalmedı. 
Lözlerl anadan doğma. dışarı 
.flriamUJb. Yaşar İMSf nedir bil
.Wyordu İntikam alıyordu. Fa
kat bu IW'4ffl' haldı idi. Çünkü 
tlergele<?mın oyununa mukabele 
ederek oyun almıştı. lstedigi 
tadar boğa.bilirdi. GüreJj kır<m 
'kırana. ıdi. 

.Ahmi?t H(jylenıyordu : 
- Na.~ıl. kortul bakahm 1$İm-

41! 7 

"Yusuf <ta· 
- Yaşaı da usta, herif! Bak 

eokuyor mu yanına? 
- Çaktı işi de ondan .. 
- Yaşır <'KJden wrtadır. Der 

1aal hasm11tm bo1Unduruk mu
·ll:abeleeuu qütı. 

Dedi Yaşar, bir çok boğuşJar
laı'dan sonra hasmını nffıayt"t 
bırakb .. Ve bu boyundunığıı Ril 
kerek bıraktı. Maksadı hMmı
D! hf\valandınna:k ve bundan is
tifade ederek ~ift paça kap
maktt 

senmıailn çift pac;a kapı~a 
gıren Hergeled, birden Yasan 
lc:arşıladı. Ve hem de boyundu
ruğu vurdu. Ya~ı paçalara 
~yle böyle ta.kılnw1tı. Doldura
mamışb .. 

.Hergeleci, tıaammı bQyundu
r.ığa alınca. :unansız bır intikafü 
alırmgn lı ı.?ıadı. J'evkaladc oir ı 
inatla ha.sanını bozuyot'du Ya- j 
şar bovundunıktan kuı t um ..... ~ 
iÇUı <_."lı pınıyordu. Fa knt ırnkiı.
nı mı V'.U-? 
Hergel~; luwnun. blı çok 

boğdulttan sonra ezerek bıraktı. 
l{tr iki -pebliv•n ~ birbirlenn -
den e-peyce; intJkam almışlardı. 
Fakat her ikisinin yilzü de ka
barmış Hiadmin morarmış ibik
lerinc: dt nmuştu. Hatta her ikı
si de serMemlt!Dlişti. 

. 11'. pehlivanın bu bo~undu
ruktan t!< nra eersem.Hıdıği bır
birlcriııe ):ıtıcumlarından belli o
luyoruu Yaşarın hücumları 
gevljemi~tı Hergel(-ci tle biraz 
saklnlcşmışti. 

.l'lıı pehlivan, beş on dallika 
lıu·tJırlC'r ne kesik ve neticesiz 
hücumİarda bulundular. On da
kika. sonra açılmışlardı. tık na
nı.yı Yaşar attı, Y aşaı· sırpı-

naril.k. 1 
- Hayd.ı Hergeleci be!. 
"icr•dt-cı de: 
- Hayda Yaşar he!. 
Diye mul<af)(·Te etti. Pehlı-

Y.uıJ.4rın .ıçıMığı belli ıdı. Ha
kikcı''tt n de bu naralnrdan sonra 
pe.hlivanlaı ~id<letli hücum1ara 
necfler Bütuu bu hi.di8elerin 
cerevnn1nı takip eden Kara.. 
Ahııtl't ile Yusuf heyecan için
de ıdilcr. Ahnıet: 

- Yusuf, boyunduruklar her 
ıJmıinı de bitirdi be!. 

Deyin\:e, Yusuf: 
- Fena bojtdı.alar birbirlenni.. 
l>ıyc sôylmdi. Cidden birbır-

lerinı g:ıddarca boğmuşlardı. 
. Hele yağ güreşinde boyunduruk 
çok zc rhl bir şeyair. Kunı bo
yunduruğa lwnzemez.. Y ağb 
boyunduruk pehlivanı Uaıha zi
yade hırpalar .. Alafrangada bo
• undurukJar bu derece zorlu ol
m. z Yag- kaygan olduğu için 
boyunduruk tanı ~ierini bu
lm. 

Boyunduruklardan sonra gü
reş av&kta epeyce w.adı. Hat.ti 
iki pehlivan bir saat kadar a
yak güreşi yaptılar. Ne olsa es
ki hızları kalmamıştı. 

* Buyuk Ya.']ru'a hasmının gü-
reşe hakmı olduğunu anlayınca 
işi hiisbtilün m\i,dafaa.ya dök -
mektcn başka çare bulamadı. 

Her iki pehlivan yorulmaık
ıa beraber Hergelecide gene 
can v. rdı. Beş on dakikalık bir 
~r ten sonra yavaş yavaş a
çılın başlamışb. Büyük Ya 
şar bunu hissetmişti. 

Kurn:ı.z Hergeleci, açılınca 
J .._. "--" .__,,,,.__ ~ 

-Hayda Y81Bl'bel. 
-Ha)dabe! 
Bu n&ralar Yapn de1fdivme 

~tmeğe kifi idi. Hergeleci, açıl
dığını hasmına ima ediyordu. 

Tophaneli Yusuf gül('r('k: 
- Ahmet, seninki açıldı. ı 
- O öyledir. O, yorulmuş 

iken bir de bakaTSın yavaş ya- ı 
\'f.U1 açılır. ı 

- P.en de böyleyimdir .. 
- Eh Siz hafif pehlivanlar 

hep böyle oluyorsunuz. Sizin 
ilikleriniz dolu .. 

Dedi. Hakikaten Hergeleci , 
ullreşi bindirmişti. Büyük Ya
~r için yapılacak yegane şey, 
güreşi beraocrliğe götürmekti. 
Ve yaıhut biçimine getirerek işi 
kavgaya dökmekti. 

Bir aralık Hergeleci, hasmı- ı 
na bir "ift dalış yapb. Fakat 1 
pa1.•alat·ı bulamadı. Yaşar bu~-! 
dan iR'tifade cdel'ek Hergelecı
yi bo~undurukladı. Fena hR.ldc 
\'C öldtireRiyc boğmağa ba~ladı. 
Epeyce bogdu ve bırakmıyordu. 

Etraftan bağımıağa l:~u~ladı-, 

laı~ y ~tiljir.. 1 
- Bırak. ayıptır. Güret; ya.p ! 
Yaşann taraftarlan da şciy

le ~~lcniyorlardı: 
- Giireş bu .• Dalmaaın 1• 

- ( wıireş kıran kıra nadır. 
- Pesetsin .. 

Emniyet Sandığı ilanları 
.................................... 

Taksitli Emlak Sahşı Sekiz 
Senede 0 /o 5 F ai~le Ödenir 

e.mtl 

Baskörde BIWlce m•baDeeinde ».
mirci Otınnnes sokafında eski 4,8 ye
ni 41. 43 'No. lı 

180 U8Ql -

üsküdarda İc:ıdiye Yaznınl'ı .o,,,..,.d, 597 :dra \'e 17 
sokai'ında Pski 14 yeni ıs Nn. J, parını:ık arsa 
.Kndıköylirıde eski Altunl1.ade yem Oç katta fl('kıı. 

. lkba\iyıı mnbullesinde Kotra soka- odalı Uç sot'ah 
lıındıı <.'ski 34 yeni 34,34 t'n yem 34 .ıh~ap bir e\•Jn 
No. 1ı tamnını. 

Muhammen 
~ ln""9tl 

'70 

'iO 

1 - Arttıı-nta 29/1/942 ~ılııu~ rasUıynn Perşembe günC ,,apılucı..k 
\P 14 tu1 16 ya kadar devam efiecektir. 

thak- arttırı ıa sonunda en yük!!Pk bedPl verene yııpılır. 
2 - Arttımayn ıirınek için mılhilmınen kıymetin ~ 16 ı:ı nıl!betinde 

pe) ak<:csi yııtırmak IAzımdır. 

3 - Arttımia bedelinin dörtte ·oiri peşin geri 'kalanı ~ekız seut!Cle 
sekız miisa\i taksitte• ödenir. Tak.!iUcr % 5 faize tfıb'c11r. 

4 - Taksitler öderıim:eye Kadargnyrl menkul sanriıta oınııcJ derecedı! 
ipotekli kalır. 

5 - Blnalann totoıı-atları sandık dahilindeki satış 1M1lonwıdn te5hlr 
olunm<ıkt.adır. Fa7.la tflfsılfıt :ıbnbk için ~ıılona miira'-'aat t.-dillr (258) 

Halıcıoğlıındalll Salınalma 
Komlsgı1nundan: 

Askeri ihtiyaç için 50 fon lıalyalı kuru ot ve ~ ton saman pa
ZMlıklıı satın alınacaktır • 

2 Kuru ot ve saın&flirı pazar)ıQ\ 23/1/942 cuu.a ıronu saat U de 
Halıcıoğlu 780 satııs almıt komisyonunda yapılaeakbr. 

3 _. Kuru ot ve samanın evsaf ve ~rtmtmesi her ıun komisyonda 
gc;ruleblllr. 

4 - istek.illerin belll gün ve ınntte komisyona M. temiı~ılaıile gcl
melı::rl, «Ktıl'u otun 6,5 Kr. samıının da muhammen fiyatı 5,6 kuruştur.> 

<48Cb 

Baş, diş, n~zle, grip, romatizft 
Nev raljl, Kınlllılı 11e Blltlln A#rılarınızı derhal il•: r 

lcabmda ıonde 3 kaşe ahnabHlr, Her yerde pullu kutuları ısrarla isa~ lZ 

Işı .ERi iLANI 
Nafia V ~k,lellnden : 

l - 1.-~llsiltmcye konulan ış; 8ti lıluw 1 ittihaz edi\en Anlı:nrnd.\ki M.ıh- 1 2 3 
m•ııpaşa Bed~tcnı büyiık lnıbbcleı i k<ı. un kaplamaımnn ikmali ıc:if\ir, 1 ı--... _,.-. ___ .,._,_,.....~ 
Ke§it bedeli <6002.00> liradır. '21---....ı.......:-.ı--~....ı..-!<-~-.--ı 

2 - Ekslltme 30/1/942 cuma guııU saat 15 de Na!iu Vekilletl Yrıpı \C 
:tınar t;ıleri Ekı<iltme konıisyoııu odll. ııı<la :ıç·ık eksiltme usuliyle yapılacak- ' M • 

··-~--=-~---=~~~~ tır. 

3 - Eksiltınc artname 1 'e buna '.1utf'ferrj evrak Y pı 'e tmar te\erl 
Rdsllğinde ve tstanbulda Nıtfuı l\tilclürJugllnde görül~hilir. İ • 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç"n 1.ı.tt Uılerln .4!'i0.15 dort yüz .. ııı Ura 6 • 
--==-~----..ı.....--;;;;;;,ı-..ı-.-o ıı beş kunıı:luk mU\ :ıkkat teminuı 'ı ı nıeleri ve bu gibi kuı şun ~!erin: 

muva!fakiyetle yapmış olduklnrııın cl"'lr i"I y:ıptıran idarelerden alınmış •• 
vesfka ibraz ebneleri IA:ıımd ır. (231) (312) 

.Kara Ahmet, dayanamadı. Ol
duğu yerden fırladı.. Meyd:ına 
uğrayarak Büyük Yaşann ü- , - w 
7.erine yürüdü. Seyirciler l>unu Dinil f8R28 Slfllfla komisyona tlaıUf 
görünce bağırıştılar: \ . 1 • 1 

- Ahrıı~i önleyin!.. 1 - Tahmin edilen mecmu ~çli 25.M>O lira olc:ın 15000 ;met.re cm~r-
C~-tZKU. yerinden fırladı. s~- trıc,ıı>li?.e mahruU çadlr benzinin 23/2. K~nun/942 Cuma günU şaat 15 de 

yircilerden ve taraftarlardan bır 1 paı.nrlıkla eksiltmeııi yapılacaktır. 
kaç kabadayı ~ mt-yda11a fır- 2 _ tik tıem1tıata 1112 ıu. ao \wruı olup ~rtnnnıeıi ber p lı.1ımleyon-
Jadıla~. A~etu, öntedılM'. Ah- dan 192 kuru; mukabll19dt: ahnabUir. 

met sDooyl~nıy~~du: . ., 3 - İsteklilerin belli gün ve s:ıatte Knsımpaşada bulunan komJsyonda 
_ gn.ı gw·eşsıu . (4~9 ) · 

· ha;ar bulunınnlıırı. .,. Biiytik Y:lı;;aı, Ahme<lın mey-
dana doğru yürüdüğünii ve 
S<'\ ircılenn bagırtısmı gorütJ iş!
di~cc boyunduruğu söktü. Çün
kü Ahmedin cartuı, purtuı 
yoktu. Mubakkaık bir şey yapar
dı .. 

Büyitk Yaşarın yaptığı doğ- ı 
nı değildi. Bir peb livan bu ka- ı 
uaı· g~ddarca sıkılmazdı. Hoş, 
gür~ kır m kırana idi. Ulcin 
bu dl!r~esi pehlivanlık ıwayıl -
nuwlı. 
A~, daha hüla bağırıyor

du: 
Cazgır, iki pelilivam ayırdı. 

Ortalarına girdi, Hergeleci sa. -
kindı. Fakat pos bıyıkları dim 
dik olmuştu. Küçük ve derin 

: gözleri parlıyordu. Fena halde 
kızdı~ belli idi. 

Cazgır, BüyUk Yaşara hita-
ben: 

- Yaşar, doğru gUret be! 
Deyince, Yaşar: 
- Daha nasıl güre~eğiz be? 

Paçalarııınw nu vereceğiz be ? 
Karsılıı.mıyruım mı be? 

Diye söylendi. Hergeleeci: 
- Bırak Cazgır, çekil sen! 

Ne karışıyorsun be! Ben, dal
dım ,o da boyundurklaı karşıla
dı. Hakkı be!. 

De<,li. ve, döneFek Kara Ah
metlt· karşılaştı. Kaşlarını çata -
rak: 

- Ahmet. ne o be 1 Hepten 
meydana yürüdünüz be! Ne ol
du be? 

Dedi. Ve Biiyük Yaşara dö
nerek: 

- Hayda Yaşar, tut! .. 
Diyerek ense bağladı. Herge

leeinin mercice hareketi doğru -
su şah~erdi. Her halde hasmı
na. güzıel bir sürpriz hazırlamış 
tı. Nitekim de çok geçmeden 
kokusu meydana çıktı . 

Hergeleci, üç dört dakika 
sonra hasmına bir çapraz top-
ladı; olduğu gibi hızla sürdü, 
ve bekletmeden çengeli yetiştir
di, aJuna aldı, ve sür'atle künte 
ledi. 

Hergelecinin bu oyunları üst 
üste bir şimşek silr'atiyle olu
y0;du. Müthiş bir hızla.. Ve, 
kurtulmağa imkan bulamadan, 
Hergeleci ayağa ·kalkb ve teınen 
nayı bastı. Fakat, iri sesle §Öy
le bağırdı: 

- Oldu mu boyunduruk? 
Yusufun, Kara. Ahmedin ağ

zı kulaklarma varmıştı. Kah -
kabayı basmışlardı. Çarçabuk 
hamnı yenmek böyle olurdu. Yu 

( Ar1mn 001·) 

ZAYİ 
Sahibi bulunduium 2032 numara

lı tak i otomobillmln İstanbul Bele
diyesinden aldıjım <Sn pUikasını zayi 
ettim. Yenisini alacaiımdan eskisi
nın bUkmü yoktur. 

HaskO,. Fıstıklı ~e No. 21 de 
•·'dm •il ôa"emlr 

lst11Hf Lınzıı amiri.il sıtmılma kıılsJ1111daı 
Beher kilosuruı 400 kurUŞ tahmin edılen 20 ton sarı sabuQ}u kösels 

alınacaktır. •Pazarlıkla eksiltmesi 23/1/H2 cuma "cClnl •at H de TQJ>hane-

de lst. L\'. Amirlili satınalma )toqılsyonunda yapılacaktır, İsteklilerin ~111!11.ıı=!~!!!!!!!I!!!!!~!!:=~~~~~~=:= .. 
teklif edecekleri miktar üzerinden teminatlarlle belll sııattt> komisyona !ili 
gel·ll<•lerl. (514 - !537) 

••• 
30 ton k:ıdur kuı·ü fasulya t\lınacekbr. Pazarlıkla eksıltn'ıesı 22/1/942 

~(!i'Şcnbe güııü saat 14 de Tophanede ı v. AQlirllii aatınalrna komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 7800 lira kat't teminatı 1170 liradır. Nümu
ne ve ev afı komisyonda görülUr. isteklilerin belli vakitte komiiyona gel-
meleri. (!i15 - 538) 

• • • 
iki adet 936 modeli Şevrole silindir kapalı yeni veya bulunmadıiı tak· 

dlrde az müstamel çaUakıız. kaynaksız ve arızasız olarak a11nacaktır. Pa
zarbkla ebiltmesı 2İ/1/942 perfenbe lfınü saat 14,30 da TOpbanede Lv • 
AMirliği satınalma komisyOllurıda ya,ın.acaktır.· lsteklilerln belli Matte ko-
misyona gelmelerL • (518 - ~9) 

• • • 
Kilo 
250 ARid salisilik, 

200 Urutropin skionlm 
ı 00 Banzonattol. 
50 Helmitol sinonim, 
Yukarıda yazılı iJAçlar pazarlıkla ımtın alınacaktır. ihale.si 2311/942 cu,. 

ma günü ııaat 1530 da Tophanede Lv. b1irliii "Satın alma komisyonunda 
yaı.ılacaktır, Tahmin bedeli 3575. lira 11k teminatı 268 lira 12 kuruştur. 
TaLplerin belli vakitte komisyona g.lmeleri. (511 - 457). 

• • • 
. · - Beher kilosuna 24 lira tahmin edilen 500 kilo Sallplrin Sinonim alın:ı
caktır. PnzarlıkUı. eksiltmesi 23/1/941 cuıtıa günü saat 15,45 de Tophanede 
ı.v. Amirllli satın alma komisyonunda ya.,ılacaktır. Tutan 12,000 lira ilk tc· 
m'natı 900 liradır. Taliplerin beelli vakıtte konüsyona gelmelf'rl. (510-456) 

25 Metre hoı-tum. 60 lık. 
ı Deve boynu. iki ajızlı. 

1 Lans. 
2 Çift erkek ve dlfi rekor. 

10 Su kovası. 
4 Kanca.· 
4 Kazma. 
4 Kürek. 
2 Balta. 

••• 

Yukarıda miktarı ya:z.ılı ynnguı mah~mt'si 21/1/942 c;arşaruba gUnil saat 
14,SO da Tophanede Lv. 4mirlili satın alma komisyonunda pazarlıkla satın 
alınacaktır. İsteklilerin ~Urecekleri numunelerden belenllerek alınacağın
dan taliplerin nümune ve teminaUarile belli saatte komi.ayana gelmeleri,. 

(453 - 507) 

Maliye Vekaletinden 
Gilmüş "100,, lıuruşlulıların tedavülden 

lıaldırılması halıkındiJ ı'-----------
ı 

GütnU$ bir liralıkların d•rp ve pi) Maya kili miktarda ~1karılman· 

üzeri.ne 1/2/' 941 tarihinden itibııren teda\•ülden kaldınlmıo oıan arün:ı~ 

yüz kuruslukların 1/2/9'1 tarihinden beri yalnız mal sandı.J<larlle TUrkiye 
CQmburiyet Merkez Bankasınca ve Merkez Bankası bulunmayan yedenle 
Zıraat Bankası tubolerince yapılmnktn olan tebdil muarnelAtına 31/1/942 
akflll'Dl nihayet verilet'ektir. l3u tarihten sonra meikOr paralar nakıt ol~-, 
rak hiç bir vc.-çhile kabul edilmiyecektır. 

Elinde gümüe yilz kuruşluk bulurıanların 31/1/ 942 ak~mmA kı;.dar 
bunları mal sandıklarile, Türkl~e Cümhuriyt"t Meıkez BankasUlda ve 
Merkez Bankam bulunmayan yerlerqe Ziraat Bııııkru:ı şubeleritıde tebdil 
eıf;tirmeleri ilin olunur. (8262 - 9838) 

KAGITHANE KÖYÜ MUHTARLIÖINDAN: 

GAZiNOCULARLA BAHÇE 
SAHiPLERiNiN NAZARI DiKKATiNE: 

mtltchaı;sıstarından tc hü edilen 
'Ilır. Tım. Şükrü Kultürçal ( 
.n kaydını y. ptıu .. k üzere· 
ıubeye mılrac tı (934) 

Betikbıf Aı. fllbeıinden: 
Aı;;;gıda 111111.l~ı-1 :;; azalı suba7 

.-c•·lP şubeml7.e n{iı acaatlan etm. 
dık lf'ri takdirde haklarında 107t 
yılı kanunun ınıtdd~; mahsusuna 
re muamele y:ıpıl:ı('.ı.ılt 

Piyade Teimeni ~. Azml 

> 

> > Hdit 4003'7 

> 
Kf'ı lm 4250'1 

Kcn al 47347 
> > Q, t1an 18368 

To~u TeğıT eni C"'mıl 444513 
KAtıUınne köy fidanlıjınuwa tol1•ırt:dan yetiştirilmiş muhtelıf ya 1ta > , Re~ t 41312 

çabuk yetişen akasya ve ems:ıli tıd.lnlH mukarrer bedel üzerinden satıla- Muhabere Ost Te,mmı CeW ıef2ı. 
c::ıkbl-. Arzu edenlerin köy muhtarlığın:ı mUnıcaat etmeleri ilıln olunur. Sllvarı A"teKmmi Sadettin 353 ================================:::".-:-_=..=-=-=--= Le •azım Asteıımeııi Nebil 39106 

1 Topkapı Malfepasindaki As. satınalma komisıonundan 1 
Le\ azı n Tcemeni ı\dıl 39040 
Hnrit:ı Asteaıncni N('o:~ti 30953 
.Levazım bt<"~enı N'. n~ 30385 
a. cı sıruYMua1111ele i\le. Muhittin 

1 - Birlikler için otuz \'e on ton~ı.ic iki partide kırk ton kırmıı.ı mıor- 32319 
d1tl('k orduca fiyat yüksek görüldüğünden tekrar pazarlıkla eksili.rne)e a. Ci s11ur Muan.el" \le. flllmi oı1" 
konulmuştur. ı · Hasan Tahı;lıı 

2 - Taliplerin teminallarile bfrlikt,-. 26/1/942 pa2aı fesi &!inil saat 1>11- San:-yii H:ırbiye Tf'gııı 1 AlAettln 
da komisyonumuza müracaatııırı, __ (559) 1 4i 022 

1 ~ Bidikl<r için ,.kber l<md•n beo par<&da k"k ton .... Y>i• ıın· ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•------.iiiiiiiiiiii~ 
zarlıkla SDtın alınacaktır. RADYO 

2 - thıılesi 26/1/942 pazartesi gllnU sat onda Maltepe Sabn alma ko-
mlEıyonu huzurunda yapılaraktır. T< liplerin muayyen ölan gün vo saatt-? 

20 
il . KA 

1
942_..,.,_ 

komisyona temlnntlarile birlikte mür:ıcnaUan. (560) • CI anun 
7,30 Proıram 

• • • 1 - Birlikler için doksan ton kuru fasulyeye talip çıkmadığından tek- '1,S3 Hafif 
Salıpazannda Yollama Md. de mevcut 8 adet akümülAtör satılacakltr. rar münakasaya konulmuştur. program 

19.00 Fasıı sazı 
18.30 Ajans 

Pa:arlık 21/1/942 çarşamba gilnü saat 15 de Tophanede Lv, Amirl.iii satın 2 - ihalesi 21/1/942 çarşaınb:ı gunu snat onda yapılacaktır. Tnlipleı in 7 45 Ajans 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 8 liradır. AkümülAtörler teminatlarile birlikte komisyonumu1ıı mUı·:ıraatlan. (562 ) habeıleri 
Yollama Md. de görüUi.r. Taliplerin mal bedelleriyle belli 83atte komisyona _,_ ... __________ .., 8.00 Senfonk 

ıeıınelerı. <
513 

-
517 

> • • • • 1 Askeri Fabrikalar Safı 11 alma Komisyo .u ila~ııarı parçalar 
8.la Evin saati 

50 adet büyQUk, 50 adet küçük hakırkazan müteahhit nam ve hesabına • 1 8.30 :Müzik 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27/1/942 Wı g{inU sa:ıt 14 de Tophanede Zeytinburnundakl Çorlu sllıih tar.1lrhnnemlz için tornau, tesviyesi 12,30 Program 
Lv. AmirliAI satın alma komisyonunda yapılacakbr. Tahmin bedeli 7200 marangoz, tekerlekçi, motörlil vesatt tımıir ust:'isı imtihanla ıılınacaktır. 12.33 Tiırkc;e 
u~ ilk teminatı 540 liradır. Nilmune ve evsaflan komisyonda görülür. Talip olanlar her gUn ZeyUnburnunda Çorlu ııHah tamirhaneııı MUdUrlü~u- ı plAklar 
tsteklilerin belli saatte komisYonn gelmeleri. (518 - 586) ne müracaat etmeleri llıln olunur. (363) 

1

12.45 Ajans 
• • • • • • haberleri 

4 x 8 - 10 X 4 eb'admda 5000 adet lata alınacakbr. P87 .. ırlıkla eksilt- Boludan Ada.paran istasyonuna 3150 metre rnikAhı kerest.e 13.00 Türkçe 
mesl 22/~942 pel'8el1lbe günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliff satın al· nakil etU.rileook plaklar 
ma komisyonunda yapılacaktır. Evsafı 1ı:omJsyonda görülür. İstff::lilerin Boludan Adapazarı istasyonuna nakil ve istasyonda vagon dahilır,dP 13 .. 10 l\:arışık prg. 
teklif edecekleri fiyat Oserlnden temiİıallarile belU saatte komisyona gel- teslim şart.ile nakletUrilecek 3150 metre m kabı kereste nakliyatı Askeri 18 00 Program 
meleri. (519 - 587) Fabrikalar Umum Müdilrliltü merkez salın alma komisyonunca 4 Şubat 912 18:03 Salon 

••• 

haberleri 
19.40> (Kitap saad) 
19.55 Fastl sazı 
20.15 Radyo 

l gazetesi 
20.45 l\IOzik (PL) 

1

21.00 Zitaa\ 
, takvimi 
2 ı.ı o Viyolonsel 

1 Soloları 

121.30 Konutma 
ZI.45 rcıAaik Tart 

mli7.fğ! 

22.30 Ajana 
habefolert 

~2.15 Dana mOıil 
22.55 Yaı ınkl 

Bir ndet maa teferrilat motopomp almacaktır. Pazı:ırhkla eksiltmesi 
28/1/942 pazartesi günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirllll satın alma ko
misyonunda yapılacaktır tsteklllerin katalot ve teklif edecekleri fiyat üze
rinden S 115 kat'ı temin:ıUarlle belli saatte komisyona felmelerl. 

Ç81'$8mba gilnü saat 15.30 da kapalı 1.ar!la ihale edilecektir. Naklettfrilc- orkestra.c;ı 
cck keresteden çamın beher metre miklloına 11 lira ve köknarın bchel' met- ====:::=======-:•::-:=:=-: 
re mikabına da 10 lira bedel tahmin edılm.stlr. Ş:ırtname 1 lira 74 kuru5 I 
mukabilinde komisyonda verilir. Muvakkat teminat 2598 lira 75 kuru tu ... 
Tnliplerin mezkfir g{inde saat 14.30 zıı kadar tekllfierinl mezkôr komisyo- ı 

(5J7 - 158:J) na vermeleri. 1578) 


