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Tel~a/; YEN/ SABAH 1.tanhl 

TELEFON: 20795 
Her Yerde 6 Kuruş 

Yeni bir muharebe 
sahnesi akla 
gelebilir mi? ------ ------,~ 

MİLLi ŞE 
Reisicumhurumuz dün 
lngiliz Büyük Elçisini 

kabul buyurdular 
Ankara, 20 ( A.A.) - Cumhurreisimiz ismet 
lnön o, bugün saat 16 da lngiliz Büyük Elçisini 
kabul buyurmuşlardır. Mülakat esnasmda Ha
riciye Vekili Şükrü Saracoğlu da hazır bulun· 
muştur. 

• • • C ,•' • r , .... • • 

eke salışla ı . diin 
5 durdurul 

":".' ' _., ... ..;..·- ... -• .-. . . ' . ., .. .. . - -
Toz ve kesme şeker fiyatlarına bazı zamlar 

için pancar fiyatları arthrıldı, 
yapdd1. Müstahsili 

faydalandırmak Hükumet 
çocuklara çok ucuz şeker verilmesini temin 

küçük 
ediyor 

Akdenlzde olsa olsa deniz 
/aaligctlerina imkan "ardır. 
Malta ada5ına havadan hı1-
cum y e. pılnıası düşünüle
bilir. Fı!kat bin defadan 
ziyade bombardımana per. 
vasızca mukavemet ıötıter
miş olan Maltayı para~üt
rülerle ele l'firmek .1.ıofoy 
bir şey gibi göriinnıiigor. 
A le/tide deni:. f aalıyetlerine 
gelince, lttgıliz donanması 
Uzakdoğuda belki çok meş
guldür; Akdıımizde belki 
bir /ta/yan donanması var
dır. Fakat /imanları terk 

1~cretli~evlet dai aha 
me~urla.- için i Gr~:n;:;!. h;:;:ı~!~u ~=~~~a HükUmetin Teblig"i---. .. 

v rdi 

l
ed"p, deniztt çıkıp da lngıliz. 
doııanması ile kıır:ıılaşacnk 
baL ayijit nercul•? 

)'azan: Hüseyin Cılhld YALÇIN 
~------

1 
Tekaütlük, mezuniyet, hava tebdili' 
işleri esaslı bir şekle bağlanıyor 

proıesını ıttıfakla kabul ettı 
Anknt-a 20 (a..a.) - C. H.P. Moclis grupu umumi heyeti, 

20/ 1/ 942 salı günii. saat 15 ~ reis vekili Sayhıuı m~bmm Hil
mi Uranın reisliğinde toplandı. 

Celse a~ılJıktan ve geçen yapılmıştır. Yapılan bu fiyat 
t.oplantının zabıt hülAsası okun yükaelllmesiyJe birlikte ka..;;a. ve 

Ankara, 20 ( .. a .. ) - Ua~H·kfilet:t('J(ı teh1iğ etlifmi-,tir: 
1 - Koonliıuı .... \ol\ h~\etlnin 263 ıımnal'alı lmrarilo \O 

n""mılekP:tfoki ~~~ m•'' Cudunu ~l ·1 ına.kc;ailil le hu sabah
tan itibaren ~..ker alım 'e c;,atımı mencdilmi~ H' m c·ut §C· 
kerl.•r beyana tilhi tutuhnu~hır. 

M 
ilıvcr kaynakları da, 
İngiliz kaynakları ?a 
hayret edilecek bır ıt

tifa;k ite ayni Pıtimn.l üzerinde 
dunıyorlar. Miııver propaga.n
dasırun fikrince, Almanlar Rus- Ankara , 20 (Yeni Sabah) -

1 
yaya karşı har~ b~l_ayı.nca Maliye ılekaletinde faaliyetta j 
Akdeni7..Jeki ve r. .. ıbyad:tkı hare- bulunan teknik bir komisyon, 
ketleıi olduğu gıbi bıraknu!?la1', iıcı·etli memuıfarın tekaütlük, ı 
bütün kuvvctl..:riyle Ru.slara mezuniyet, tebdilihava ve has -
hücum ctıni~lcrdi. Şimdi şark fank mi.iddetlPrini ı::.'!a~lı bir ~ek
ce besinde sük\ınfrl -~"~iden ~c- le boğlamak il.zere yeni bir ka
essi\s -.>dince Akdeıuz ıle J ... ıb- nun projesi üzerinde inclilteme -
yAdaki mücndelenm bırakıldığı lcrdt> bulunmaktadır. 

, .. . duktan sonra kürsilye gelen çuvalla şeker satışı da yasak -
lan ~u ucretli de\ let mem~rla_rı· Başvekil Dr. Refik Saydam, ıımmışbr. · 
n.~ hı_ç ol_m~7~ devlete ba~lı ıl~- ı görülen lüzum üzerine ~k<.~ Pancar istihsaliyle meşgul ~ 
tı_ga~ müe~-;e~lerde oldugu gı- satışı hakkında hükômet~e a- olnn çiftçimizi bu vesile ile fay. 1 
bı hır tckautluk hakkı da tanı- lınan tedbirlerden grup uımu- d:ılandırmayı ela miitalea eden 1 
nacaktır,: .Hazırlanmak~8: olan f mi yehetini haberdar etmiştir. hükUınet.in ~er pancarının ki- J 
~~\!n layıha.c:ıını~ ~e~lısm kış B~Yekilin beyanatına na - Josunu mıntakasına göre 100 
uı~lındf-n .so!lz:akı !~tıma dev • mran, bugünden itibaı·en satı- :rıara, 110 para ve 3 kuru§a rGsıno yetıştırilecegı umulmak· şı dur~urulan toz ve kesme 1 iblağ ettiği anlaşılmıştır. Hüku ' 
adır. şeker fıyatlanna bazı 7.amlar (Sonu aayfa s aiitun7 de) 

2 - Tkan·tle i~tignl eden biithn ha.kil<i 't• hiilmıi :sahı:s
Jar 20 t !l-12 ~h sabahı tiı-arethıuıt•, mal,'11.Z.3., (Liik?Suı, de1>0, 
anbar, fabı ika, \"'e imıdfıt hane., ~1~, komi->-' onC'u \"t' act'ntala
n n8UHm~ \C sair yerlerde n~' c·ut ~lrnrforinin <·iıısleriııi 'e 
mUdarlanıu \e hulundukL'ln ) oıieri g&.-.ferecek twraıına

mt'!leri 21 1 942 c:.ırsamha. ı.:;ünii ak.-ıtuımr.ı katlar bıılnndıiklan 
~~rin en bü~ iik miiUd~ t> n~·murun:ı m3l!huz mukolıillncle 'N't~ 
ceklenlir. 

3 - ıo 1 !Ht sabalıııuW.n <•nd :,.'lhlmı-; olup <1:.ı henüz 
m h,forilen1 teslim 't\~ a gösterdikh·ri ~>ı·rlere tım kedifmiyerok 
s.'\twı <'llintle kalıms olan sekt rft>r, ı;.:ıi:wı iarnfımlım H•rHoceli 
lw-~ n.nname~ ('ı den°:oluna<"llktır. 

yeıdeıı daha büyük bir azim ile Bu komisyon, diğer memleket 
yeniden başlaı :ası çok r.ıuh~e-: foı dcki ücretli memur ve miis
meldir. Son gUnlcrde Akueruz- l.ıh<lemlerin tabi olduklan hü· 
de denizaltı muharebesi Ye mü- kiımleri ayrı ayrı tetkik ve tes
temarli Malta bombard1manı ile bit etmiş, bu hükümlerden bi
göze çarpan büyük faaliyet zlm memleketimizde tatbiki kaA 
bunun bir delili addolunabılir. bil olanlar aynen kabul edilmiş· 
Bunlar tesadlifi hareketler de- tir. Tahmin edildiğine göre, ür.
'ğılffir, mulfoınıpcr-Jfazırlanmı_ş ı etli memurların ~enelik mezu -
bir hareket planının cmarelerıA niyetleri, maaşlı memurlarda 
dir. Billiassa., Alman ve İtalyan olduğu gibi, bir aya çıkarılacak 
dona:ı.~rn.Jan ba§kum::ı.ndanlan- ve hnstalık dolayısile iki ay va
nııı mülakatlarından sonra, Ak- :dte~i başnıa gelemiyeıı ücret -ı 
deniz lıavz.ru>ında mühim hare- lilerin vazifesine nihayet veril
keiler beklemen doğru olur. İn- ııtc·yeceği gjbi onlar da ha.t;talık 
gilrz donanmasının Uzakdoğu- \ tlı·\ rl lerinde mensup oldukları 
dn. meşgul bulunmasınm an.et· dairelerden muayyen \:>W te 
tiği fırsatı kaçırmamalıdır. j da.vi primi alabilecekl••r<l' Ay -

İngiliz radyosu da hc.m,~n he· rıea maaşlı memurlaı fa ayni me
men ayni mütalcnlan mudafaa suliyeti sırtlannıı yüklenmiş o.. 

--.--.-: HARP VAZİYETİ ..... :----

8 ASK/ N BA ANIN DIR 
1 Bu ani hareketler teşebbüse kuvvet ve dehşet 

verir, bu itibarla her tabiye hareketinde 
ı ____ b_a_sk-ının büyük bir ehemmiyeti var~ır 

Yazan: Emekli General KEMAL Koç ER 

4 - 20 1 042 "'abahmdsn t':\""W-1 ~tılını!j \ı mii~terilt-riue 
h llm Nlilmek ii1RN• ~ oJa. (,'llkanlmf!:i ya11i bayiin t.'liorlen çıkını.;; 
ve fnlml nıfo;-fori t•lin vannarmt- .:>laıı ~.,·ıkr mi~ter:i_,c \'ıtrdı
ğı g\inii tskip t':<lt"n K\inlln 'ak~nuırn lmdar i1'iud nm(ldoo l ·'· 
~h sekilcJc ıo n lıir lıe'.\ aımame i~ hildirilf'<'t Mir. 

5~- Tlirkiye ~ k<'; fabrikalan anonim sirkefinlıı fııbıifoı
Janntb \ eyn. <~ntindt'oki depolarda hul mau sekerff"r ,,..~-a.nna.

ıney tabi değildir. 
6 - \'erilen btı\ a.ııwunelf".J' \ t·ri~ııdc },ımtrol t•dileccl, \C 

l:ıeyruuıruue ' mıt'!İt>ri lfü•.ım b~;lf~i lıahle be~ aıuuırne vemm
ctilderi 'e~ a heyannam 'erip te ınen~utlanıu noksan ;... ·· ter
dlkle.ri anhu;;ılanlann icabeoon ~erleriııdt l\lilli Koruımıa lfa
nununun •I 1!")6 numar.ılı Jmmm.la nur.ultld ();) inci madttcsi 
nnıcilıinoe vali 'e Jm.~ıınakaııılara verilen ~"llahiyet dain~ndtı 
araıııa yaııılantk 5"kcr ı ıiktarlan t • bit t!ı< ileceli1ir. 

7 - ~erin tekr:ıl' satJ na ne 'akit mU a.ade oluııncağı 
Mfühar6 bildirilff,ek1ir. · 

-~~~~~~~~~~~'!.'!.~~~~'!.'!.'!.'!.'!.~~'!_ ......................... ,gll!l!IZl8ı,, 
ederek Alman ve İt.aly:ınlaıın\ ------------------------, 
kkdeni7.rle ve Libyada yahut ' ' 
başka bir tarafta faaliyete geç- K t l 1 T B askın, düşmanı ummadığı -

1 bir zamanda ve yerdo v 
karın tedbir almasına meydan 
vermeden ve baş kaldıramıyacak 
surette vurmalctır. Düşmanı şaş 
kınlığa uğratmak, darbesinden 

UR u 1 ~öe~~:ı~. pek iht imal dahilinde ur u uş '' vapuru 
Her iki tarafın :;özlerini elin· • 

}edikten sonra, göz önünde can- Ju"n karaya otur -'u landn·dıklan ihtimalin kuvvetli a j a ~ 
olduğuna hi.ikm~t.mck bizce ka
bil olnuyor. Almanların §ark 
cephe.sindeki vaziyetlerini bu 
kadar sade, bu kadar mekanik, 
bir şekilde düşünmek realiteye 
pek uymadığı zanrnndayız. Al
ınanlar Şark cephc.qinde taar -
ruzdan vazgcçmişlercür. Kış 
mevsimini rahat geçirmek zt.-... 
vahiri altında geriliyorlar. Bu, 
hakikaten, kış mevsiminin icab 
ettiği bir duraklama ve gcrilt~ 
me midir, yoksa boşa çık~n 
gayretlerin, tükenen hamlelenn 
ernreltiği bir ric'at mıdır? Bu
rasını derinleştirmeğ"e kalkma
dan, göz önünde tutulması la
zımgelen bir hakikat ile karşı!a
§ıyoruz. Ahnan Şaı k ceph~ı~: 
de nisbi bir ı:;ükfın, bir .ncv'ı fılı 
mütareke temin etmek isttXllk
lm-i halde Ruslar buna yanaş
mıyorlar. Onlar tazelenmi.~ bir 
azim ile, taze kuvvetlerle mü· 
cadeleye devam ediyorlar. Hat
ta ilkbahar taarruzunun şimdi -
de

1

n başlamış sayılabileceğini de 
gizlemeden söylediler. Ruslar 
AJmanlan rahat bırakroıyacak
lannı ve kış mevsiminde taar -
ruzda devam edeceklerini yalnız 
ilan ile kalınıyarak hakikatte de 
bunu gösteriyorlar. Almanlar 
müdafaa edecekleri ~ış hattı
nın neresi olduğunu bildimıe
diklerindcn ric'atleri bu hatta 
çekilmekten mi ibaret kalıyor, 
yoksa istedikleri noktalarda tu
tunanuyarak daha gerilere doğ
ru mu gidiyorlar, burası sarih 
surette anlaşılamıyor. Yalnız 
bazı nokta...lg.rda şiddetli müda
f':ı.alar yaptıkları, hatta mu
kabil hücumlara ve taarruzlara 
g~tiklcri görülüyor. Plan mu
cibince terk ve tahliye e~k 
mevkilerden bir or<lu böyle mi 
çekilir? Her §eY Alman kuvvet· 
)erinin Rus taarruzu, Rus bas
ikısı ve Rus zonı ile geriledikleri 

sıvışarak kurtulmak, zarardan .O·------------
ıneharetle sıyrılmak da baskın- H ••k A f •• f h •ı • /J ""' k d 
dır. Siyasi baskın, srımimi müA u um e , m us a Sl l o ug u a ar •• mus· 

zruuıını vermektedir. 
Alman ordularının Rus ecp

n esinde hiç de iyi btr '9~yetıte 
bulunmadıkları. fikrini bize ve-

ren şey Almanyanın düşma-=::-1 • ~ht>retine dayanılarak sayesin- h/ 1. d b h 
rının neşriyatından ziyacJe 1bi~=ı Kurtarma ameli- <le menfaatler elde edilen bir te İKi e il assa geliri 
zat Alman radyosunun sözleri- • d d• dostu ve müttefiki fedakarlık I 
diı· .Rusya<la §imdi bir müdafaa yesı evam e ıyor beklediği bir günde bırakmak [ • korumak • • her 
harbi vukua geldiğini artık Al- --o- V{.;ya onun karşısında cephe al- re erı lÇln 
maıılar saklamıyorlar. Bu mü- Nu"fus zayı'afJ yoktur maktır. {Sonu sayfa 2 aütun 1 de) 1 
dafaa harbini UC Alınan HÖzci.i- 1 
ıeri o surette tasvir ve hikaye Ank 20 c r ıııııııı. A k h b. · · b. r'---·------

Alın . ara, a .n.) - .. Yuna - 'I n ara mu a ırımız, vurguncu ır D N B A' 
ediyorlar ki, s anki an mil- ll!s~na yardım olmak U?.erc gön p f k' .. . .. . . , , , J8DSI 
h)!ini bazı hoşa git.miyccek ha ··ı dcrılen P.r?.akı yükliyerek dün asi i te zumrenın turemesıne kat'ıyyen mey-
berlcre şimdiden hazırlamak gece !stanbuldan hareket etmış d •1 . ğ• h kk d k. "' J' f' ı 
istediklerine insanın hükmede- olan Kurtuluş vapuru bu sabah an verı mıyece 1 a ın a 1 umumı ZVH ıa ya 
ceği geliyor. Ruslar vicdansız- saat 5 raddeleriıı<le Marmara a- s• •dd" b' k t• h• t• • • h d• 
ca hareket ederek telefat ver· dacnnın şimalinde bulunan Pulat ıngapur cı 1 lr anaa lD ma ıye iDi IZa e ıyor Cevap V8fİY0f: 
mekten hiç çekinmiyorlarmış, y~ burnunun şarkındaki diğ·er -ı --oo--
Dalga daJg-a kuvvetler sevkccle-1 bır burun üzerine bindirmek ı:ıu- tehdı'f altında A ' 
tek .aşkerlerini göz göre kır- relile karaya oturmuştur. Kur- vam Ankara, 20 (Yeııj Sabah) - 1 Boo"'azlar u··zerı'rı-
dınyorlarmış. ~us zayiatına. a- tuluş derhal telsizle kazayı İıı· ı Parti grupu tarafmdan kabul 
~lf.!,~. va

1
zifesinink dA~.!_1.ı~t. td.nbula bildirmiş ve batmak teh J lar ~.len milli korunma kanunu ta- J d k• s t 1 ~~yş oması o a ar gcaı.'1p ır likesinin mevcut olduğunu ha • apo_r:t !:Tlüstahkem k d dılatmın esasları meclis maha.- e f ovye eme 

ki propaganda dilinin incelikfe- t-er vermiştir. Bu telgraf üzeri- mevkıın mudafaa~ı ı~ın QmQrQSln Q fili ve alakadnr makamlarda -
rine biraz alışmış olan kimseler ne Trak vapuru ve bir digwer tah- hazırlanan mevzılerı yaptığım .. t~maslara göre, şu lerı• tekzı•pıere 
bundan derhal hakiki maksadı 1 • 1 1 t ·ı - suretle hülas a edilebilir: 
anlamakta zorluk çe..ltmezler. isıye gemisi stanbuldan süı·'at- işga e tı er U k Ş k k• Hükümct bir scnedenb"'ri bu-

onun irin, ba?.ı Mihver kay- le yola çıkarıldığı gibi Bandırma --oo--- za ar ta 1 . günk" •• b . . .. d 
" <:! Ye Çanakkaleden de diğer tah - . U arp §craıtınin doğurdu- ragmen og .. rudur 

naklarının sıark cephesindeki lisiye vapurları tahrik olunmus- Johor'da vaziyet müzakere ğu yeni durwnu ve miişkiilatı " 
Alman kuvvetlerini Rus cep- lardır. • karşılamak için bir tHkım ted- j 
besini istedikleri zaman kısmen edildi birlerin ittihazı ıazım geldiğine -o--
boşaltarak b~ka taraflarda Son gelen haberlere göre bu --<>-- ltanidir. " Bu haberler, Ruslar, 
harekete geçebilirle~ gibi tahlisiyelerin Kurtuluşun yanı - Su tesisatı Japon la Bu itibarla meclisin hühfunetc 1 
cro'"stermelerini pek baBıt ve sat- na vardı.klan ve vapurun kur - M. Çörçil, harp müza· istccliği salahiyeti vereceği mu- ngilizler ve hatta Ame-
,... tanıması için fenni bütün ted. rın eline geçti k ı · · · · ö ·k ı ı t f d 
h Al bı"r u,o""riia mahsulü addetmek b• l ere era ıçın üç gün hakkak addedilmektedir. nü- rl a 1 ar ara ın an """{ 1 ır erin tatbikine başlandığı bil- ·· d k" ·· ı d • 
ıztıra.rıİıda kalıyoruz .. Alman ar dirilmektedir. İnsanca zayiat ayralmasını istedi muz e ı gun er e wnumı heye- teyid edilmiştir,, 
Şark cephesinde çok meşgul- yok. vapurun kurtarılması im· Muharebe e· [A.A. telgraflarındr.n te sevkedilecek obn milli ko-
dürler ve cepheye ç~k e~em- kam vardır. ırmanya hülf'ısn cdilmi~ifr.J runma kanunu tadilatının mü- Berlin, 20 {a.a.) - D.N.B. 
miyct vermek mecburıye~e· ki zakereleri esnMında. hararetli ajansının diplomatik rouhabi· 
<lirler. Rus cephesinden müh~m fOP.ra arına da Londradan bildirildiğine göre, münakaı;;alar olması çok muh- ri yazıJor: 
,·uvveller çekip Mısıra, Li~- yapılmaSı düşünülebilir. Fakat Avam Kamarasında şarktaki temeld_iı:. Burada temns ettiğim "Almanya, bilindiği gibi 
ı11.yaya, Suı·iyeye yahut başk __ a .b, ır bin defadan ziyade bom bardı- 1• nf ı• ka 1 etf ,. ciddi vaziyetin müzakeresi için n::ı~af ılın mutabık olduğu ve Sovyctler Birliğinin Avrupa 

d mana. pervasızca mukavemet g.ıyretıer sarfüdilmiştir. Nnsyo- butun memlekette herkesin an- topraklarındaki sarih emclle-
tarafa hücum yapmayı uş~- göstermiş olan Maltayı Para· ------<>-- nal liberal mebuslardan Gran- lanınsını istediği nokta Rudur: ıini ve İngiltcreııin bu husus-
meleri kendilerinden beklenmı- şüi.çülerle ele g€çirmek kolav ville Singapurun müdafaası için Fevkalade zammılarda fevkala- taki muvafakatini t esbit eden 
yecek bir ihtiy~~ oiar. Bu- bir şey ı>ibi görünmüyor. Alela· Amerikan tayyareleri Ilzım gelen hava yardımı mcsc- ele tedbirler lazımdır. Bwıların Mo~>ltovn göıtiŞmelcri hak-
ll\l yö.pabiIDıek için Rus ~~phe- de deniz faali 1etlerine gelin,·c, bir Japon kruvazörünü lesinin derhal müzakeresini tek- bir kısmı alınmıştır. Diğerleri- kındaki doğnı haberleri alır 
sinde muhtemel Rus hucum- İngiliz donanması Uzukdoğuda batırdılar lıf eden bir takrir vermek iste- nin alınması da gccikmlyecek • almaz ilgili bütün hükfımet-
larma ve tazyiklerine ka:r:şı aşı]- belki çok meşguldür; Akdenizdc mış~e de reis bunun nizamname- tir. !eri haberdar etmistir. Bu 
maz, müdafaası .kolay bU: ~-ed belki bir İtalyan donanması var- [A.A. tclgr:ıflnnndnn ye uygun olmn.dığını bildirmiş- F~cn barış ~çindeyiz. Fakat mün:ısebetle v Moskovacln ' 
çekmiş olmaları ıcabeder lu böy- dır. Fakat limanları terkedip, hülfısa ,edllm!~.] tir. Daha evvel an1elc partisi hakıka~te harbın t esirleri bura- H.usy~un Bog~zlar iizer indc 
le bir şeyden çok uzak bulunu- denize çıkın da İngiliz donanma- !Japonlar, Mnıez~~nuı . ~c- mebuslarından Bethick Lawrcn· lanı. bızlerc kadar gelmi tir. kı eskı cmellerınin ıni.iznk 
yoruz. d . sı ile karşılaşacak babayiğit nup batısında İngılız ne at ce Başvekile meclisin ruznamesi Hiikfımet, lrnrbin tesiı krini 1 edUdiiTine ve velt"ı ·1 

Akdenizde olsa olsa enızl nerede? JI (Sonu Sa. 3 sa. 6 da) hakkında bir diyeceği olup o! • mtimkün ınr~rl.<!be a•altm k için ... 
faaliyetlerine imkan v~~dır; Büsevin Cahid YALÇIN '- J (Sonu sayfa 8 ıUtun 8 de) (Sonu sayfa 3 al.ıtun 5 de) 1 
Malta adasına havadan hucum ~.,...-... ·------~ 

•• muayyen zum· 
tedbiri alacak 
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B~Nii 
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öSRAöL SAT HLAR 

[Nakil ve iktibas ha.kkkt mahfuzdur.] 

1'azan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 61 
Sem.iz bir kediden başka canlı 1 
ma.hlıik bulamadılar. Eğer gün-
lerden beri ta:kip ettikleri kadını 
içeri virerken görıncselerdi, al
dandıklarına kanaat getirerek 
derhal çıkı"' giderlerdi. li'akat 
meçhul kadının içeri girip bir 
daha çıkmaması böyle bir ka -
Daat hastl etmelerine mani olu-
70rdu. Evin ikinci bir kapısı da 
yoktu ki kadırun o kapıdan çık
tığına hükmetsinler. İçlerinden 

- Bana. inanmıyorsanız ku
yunun dibine inip baka.b'Jirsi -
niz. 

-Seni söyletmek için en kısa 
yol dururken başka çarelere baş 

Yakalananlar örfi idare 
mahkemelerine verilecek 

birisi: 
- Arkadaşlar dedi. Her tara

fı aradığınuz halde kimseyi bu
lamadık:. Fa.kat iddia oderim ki 
bu bina boş değildir. Bur.ada 
mutlaka qizli bir oda vardu:'. Bu 
odayı bulabilirsek, aradıkları -
mızı ele P-eçiririz. 

J<.;sasen hepsi ayni fikirde bu
lunuyorlardı. Bina içinde tekrar 
araştırma yapmn.ğa başladılar . 
Yine bir§ey bulamadılar. Tam 
çı~np gidcceklerı strada, avluda
ki kuyudan şüphelendiler. Bır 
de ""idip bakWar kuyunun ke -
narlarına muntazam fasılalarla 
kazıklar çakılmış. Bu kazıkların 
yukarıdan aşağıya inmek; aşa
ğldan vuk.a.rıyıa. çıkmak için mer 
diven vzifesi gördükleri anla -
§ılıyor. 

Nihayet aradıklarını bulmuş
lardı. Bu derin kuyunun dibinde 
suya benzer birşey görünmü -
yordu. Fakat içiude insan da 
yoktu. O halde, kuyunun dıbin
de, yeraltı ·bir odaya açılan bir 
kapı veva bir kanak bulunduğu
na hükmetımek icabcdivordu. 

• 
vuracak değiliz. Kudurmuş alev Vali ve Belediye Reisi Do~tor 
leı· içinde kaldığın zaman bülbül Lfıtfi Kırdar dün yeni teşkil • 
gibi öteceksi!ı. Ne çare ki o va- edilmekte olan {laşe bürolarıt• iaşe Büroları 
kit iş işten geçmiş bulunacak.. ru teftiş etmiş ve bürolıına 
Haydi, söyle! mümkün olduğıı kadar silr'atl.s t k • } ""' t 

- Böyle sımsıkı bağlı olduk· faaliyete geçebilmesi için lizJm e Ş l a ) 
ça birşev söyliycmcm ! gc'~n emirleri vcnni~tir. 

- Çeneni de bağlamadık ya... İa.c;c Bürolan bir kac gürıe t a 1 f 
- Beni serbest Oll'a.. •• ıı .•• ,i . ı , kadar faaliyete geç~ekliı-. Bu anı m anıyo 

ğmız adamların saklandık!aı ı bürolarda. çalışan memur ve 
y€n göstereyim. Onları kuyunun mustahdcm ın:;ı.-a,.<;ları ile dif'er 1 A"tr fsQt beyaımamelerf f 
dıbinde zannetmekle hata edi -ı ma ;raflar 1o.şe Umum Mü..:i.J- Vilavete şimdiye kadal' nwh-
yorsunuz. füaü tarafından verilecektir. telif mües~elcrden gönderilen 

Ev sahibi, şaşılacak dereced0 -------------------------------
tabii ve sakin konuşuyor; yal- ı 
vanp yakarmağa başlamasını 
bekliyen hafiycıeri J1ay, c~~~:n 1 
hayrete düşürüyordu. Bu ka.:tar 
soğukkanlı bir adamı kurıı teh
ditlerle korkutarak söyletmek 
hiç te kolay bir iş değildi: I 

- Serbest bıraktığımız vakit 
doğruyu söylemezsen karının 
ve. çocuklatının da yanmaları • 
na S('bep olursun. Ona göre dü
şün, taşın; bize madik okuma! 

Dediler. Ev sahibi, yine .sakin 
bir ~sle söz verdi: 

, .. n 
vejetaa·n 1 Kaçakeşya - oları 
y ğ arı aranıyor 

-00-- f 
Ticaret Odası bu hususta Dün çok miktarda mant.I 

bir rapor hazrrladı fatura eşyası bulundu 
Son günlerde Vejetalin yağ- Dfin Fiyat Milralrn.be Büro-

larınm t~ıxrn.ınin bozulmuş ol- suna bazı yerlerde mühim llıik -
duğu yapılan b:w. şikayetler- tarda kepek f'.ehıiye pisküvi. e
den anlaşı.ı.naktadır. . kl ' b 1 'd ~ ·hbar 

Alfu'rndruların bu hususta nşte sto an u un ugu ı 

ağır işçi beyannameleri tasnif 
olunmaktadır. Vilayete verilen 
ağır i~çi beyannamelerinin mik
tan şimdiye .kadu 14 bine yilk
selıniştir. 

Bunlara günde 750 gram ek.. 
mek verilecektir. 

Ne kadar un tasa.rnıf 
edilebilecek? 

Toprak Mahsulleri Ofisi kar
ne usulünün ihdasından evvel 
şehrimizde bulunan fırınlara 
ekmek im.fil etmek için günde 
3800 çuval un vermekte idi. 
Ofis karne usulü sayesinde 
günde 600 çuval un tasarruf e
dilelıilcceğ·i kanaatindedir. 

Ka~:ık elmıck mi satılıyor! 
Vilayete yapılan ihbarlardan, 

bazı mıntakalarda fırıncı ve 
bakkalların halka fihiş fiyatla 
\re karnesiz ekmek sattığı ihbar 
o!unm~tur. Vilayet bu husus
ta derhal faaliyete geçmiştir. 
Bu gibi kimseler yakalandığı 
takdirde derhal Orfi İdare 
m1hkemelerine sevkolun:acak
tır. 

Kaçak manifatura 
eşyası 

Merkez Bankası 
piyasaya alhn 
çıkaracak 

Son "Ünlerde altın fiyatlan
nın 32 liraya. kadar yükseidiği
ne şahit olmaktayız. Bu vaziye
ti ~ören ala.kadar makamlar 
Merkez Bankasının piyasaya 
bir mHdar altm çıka.rmaBını .is
tem.işlerdir. 

Bu suretle altın fiyatlarının 
birdenbire düşeceği tahmin t7 
clilmektedir. Merkez Bankası
nın vaktiyle 8 - 9 liradan top
ladığı bu altınların piyasa.ya ar· 
2edilmesile yüksek fiyatla altın 
toplayan kimselerin zarar göre
cekleri muhakkaktır. 

·ALTIN FİYATLARI 0 

Son günlerde yükselmekte 
olan albn fiyatlarında dün cüz'i 
bir azalma görülmüştür. Bir al
tın liraı 3175 kuruş ve bir gram 
külçe altın da 446 °kuruştan mu
amcle görmüştür. 

----l'>ll«.----

Maarif Müdürünün 
tetkikleri 

Diin Maarif Müdürü Muhsin 
Binal Teknik okulları müdürleı1 
rini ve muavinlerini kabul ede~ 
rek mektepleri aıakadar eden 
meseleler hakkında kendileri ile 
görüşmüştür. 

Hayriye Lisesinde 
Dün Hayriye Lisesinde soba 

1."Urumları tutuşması yüzünden 
yangın çıkmıştır. Ateş itfaiye 
tarafından söndürülmüştür. 

n -lldnclktımm ı.gg 

i Halk Doktoru t 
--. 'W'" 

Lahanada kaç türlil 
Vitamjn vardır 

M emleketimizde lahana, 

dan ucuz bir seb?.C ka),. 
madı. Buna da şlikredclim vı 
mooınun olalım. Çünkü halkı
mızın en önemli ihtiyacını bit;i, 
r•yor. 2.enginlerin de işine yarı,. 
yor, fukaranın da., hatta birçok 
hayvanlanınızın da! Herkesin 
zannettiği gibi değersiz bir gı. 
da değildir. Çok faydalı çok b& 
reketli bir kış sclw.esidir • 

Mide ve barsaklarda fazla ga.s 
yapbğını bahane ederek bu ne
fis zerzevab gözden dilşürmeğe 
çah.şanlar n.J"tb?. Çok yeme
mek: şarttle lahana. pek miikem,. 
~el bir s~bredir. 

Evet, eski .zamanlarda lahana· 
ya karşı gösterilen ~evgi ve rağ 
lıc.t uzun müddet unutulmuştu. 
Mide ve barsaklarda ziyade gaı 
yapması ve kokusundan dolayı 
itibardan dilşmüştiL 

Fakat her şeyin hakiki değ& 
cini. yapılışında olan gizli cev• 
hc,rlerini, faydalarını ve hassa. 
!arını ]{ci}feden 8.limlcr, bilglıt 

for lahananın imdadına da ya 
tişmişlcrdir. 
Yapılan esaslı tetirlklcr, ince 

lemeler, tahliller, denemeler la 
hana.da türlü liirlü (vitamini 
l<:r, cevherler, madenler bulun 
duğı.ınu meydana. çıJcannıştır. 

Son zamanlarda. Aınerikadıı 
~u (ilim ülkelerinde) herkes la· 
lıang.ya dUşkUn oldular. Çeşi( 
çeşit pişirme usullerini icad et. 
tıler. 

Avlunun bir köşesinde elleri, 
ayakları bağ'lı ohrak ya.tan ev 
sahibinin yanına gittiler: 

- Kapısı kuyunun dibinde bn 
Iun:ı.n odada ~akladığın adanılıı
n çtkarıp tize teslim etmezsen 
seni. karını ve çocuklarını bir o
ateçe vereceğiz; sonra da evi 
ateşe vereceğiz. Evle birlikte ca

- Söz veriyorum ki aradığı
nız adamların saklandıkları ye-1 
ri göstereceğim. Şavet gösterdi· 
ğim yerde onları bulamazsn~ız 
bana. kanma ve çocuklarıma ıs· 
ıcdiğiniz fenalığı yapabilirsiniz. 
Fakat baii-landıklarını ta ınııu 
ettiğim k~ımın ve çocukları • ı 
mın da çözülmelerini şart koşu· 
yorl!ID. 1 

Hafiyeler, ev sahibini serbest 
bıraktılar. Sonra gidip karısıııı 
ve cocuklarını da çözerek y?al· 
.:ıa getirdiler. Çocukiann ikiı:;i 
de erkekti. Birisi on, diğeri on 

va1,tıklın tetkikata göre bil- edilmiştir. Her birinin ayrı ayn 
dlğiroiz ve lnıllandığımız Vcjl!· adresleri tesbit edihniş ve araş
td.i.11 yağı şı.r~d.ıye k:ıcln.r Hın- t•~na1ar..ı b8:~Jamnıştır. Fiy~t 

1 cliı:tan cevızı :kabuklnrından '.Murakabe Burosu her ne surctiel 
iınal cdilm.ekte \eli. Avrupa har olm~a olstm evlerde, m~~
binin başlıımasındın sonra ln- larcla VP. sa:r yerler<lc ~.,.! :tıPn 
gııtere, must.~mlekelerind~n _t;u ı yiyecek ~giyecek maddclerinı I 
mP.dclcnin ihracını menetımşıtr. 

1 
anı.ştırrnaha devanı etmekte -

Bu vaziyet kar~ısu {fa ba.z.ı J dir. Bu r:ibi muhtekirler şehri-
yağ: fabrıkalannın zcytin~ağı ımiz pivasasınd'.'l. bazı ma.ddel~ -
ile yi.ıksek asidli ı amuk yagını rin -azalma.sına sebebiyet ver· 
birbiriyle kurışt.ırarnk kımyovt mcktedirler. 

Dtin bir mağazada kaçak pa
tiska ve dalın. bazı giyecek eşya
larının stok edilc1jğ·i Fiyat Mil
rakabe Bürosuna bildirilmiştir. 
Büronun alakadar memurları 

dilkkiindı yaptıkları araştırma-r " 
d!l. sandıklar içerisine yerleşti- A n k 8 r 8 ' 
rilmiş külliyetli mikatrda patis-
ka ve daha ·bazı kumaşlar bul- • 
n:uslardır. Suçlu hakkında. ta- H a b e rl e n 
kıb:~-b~!~ \.:::::O ·- J 

Kırk bohçalı gibi duran bu 
mübarek sebzeden eski zaman 
ada.m\annın yaptıkları türlü tür. 
ıu ilaçların ve sağlıkların kıy .. 
metleri, değ~rleri, faydaları şiın 
di d3.ha. iyi anlaş1lmışbr. 

Yüzde (80) ölçü (a) vitami• 
nL. .. Yi.i:ı:de (80) ölçU B 11 vıta.. 
mınL Ytizde (5) öl<;li B/2 vita· 
mini. Yüzde (600) ölçü (E) Vi• 
taınini vardır 

yır cayır yanarsınız! 
Dediler. Ev sahibi. soğukkan

hhkla sordu: 
- S·ıkın yıanlış yere gelmiş 

olınıyasınız? 
- Yanlış yere gelmedik. Şim 

ron ile arkadaşlarını S<?n saklı
yorsun! 

- Hanği Şimron'dan bahse
diyorsunuz? 

- Fazla söze lüzum yok. Evi 
ateşe verdiğimiz zaman hanği 
Şimrondıan bahsettiğimizi an
larsın. 

- Aldanıyorsunuz yi~tler ! 
siz beni B~rı.i İsFailden zaııa::tti
niz. Halbuki· ben, su katılmadık 
bir}Aısırçocuğuywn. 

- İstersen devletli sultanı -
mızın 'kardeşi ol. BE>ni İsrail hay 
dutlarını himave edenlerin mer
hamet .görmekten nnsıpleri ola
maz! <bize doğru cevap ver de 
senin, kannın ve çocuklarının ha 
yatını ba~lıyalım. 

itti yaşında. bulunuyoı·du. 
Ev sahibi, karısını ve çocuk· 

larmı göstererek: 
- Bu zavallılan görüyormu

RUnıu, dedi. ÜQU de dilsiz ve sa
ğırdır. Ne benim söykdikler1mi 
d~ye.rlar, ne de bana kendi me
camlannı anlatabilirler. Kendi 
ken<lilerine işr.retle konuşup an
laşırlar. Hazır yi.yip iG-IDekwn 
t,a..şka ellerinden birşey gelmez. 
Hani, onları zorla söylctm~~e ı 
kalkışırsanız. sarfedcceğiniz bü
tün emekler boşa gider. Esasen 
Virnvunun kanununda sağırla -
ra dilsizlere, körlere işkenc~ 
yapmak yasaktır. Ecter icabenn 
se. bu zavallıları if;kcncesiz öl
dürebilirsiniz. B11 takdirde, ba
na büyük bir iyi' ik vapmış olur· 
sunuz. Şayet kitubı.,ızda bic 
mücrime iyilik yapmak. hizmet
te bul1Jnma.k ya.'!';ılı ise karımı 
ve <'ocuklarımı hi~ tercdciüt et
menen öldürün! tııte onları mze 
teslim ediyorum. 

(Arkam var) 
~----------------------------------~--~ 

HARP VAZIYET/ 
(Baştarafı 1 incide) 

Bu tarifi, son bir asrın olay
Jarile izah etmek mi.imkündür: 
Japony·.ı., Portarturda Rus d~
nanması amirali Rojenstvenskı
yı baskına uğmtmıştı. Fransız-
1.ı.r, 1914 de Belçikanın bitaraf
lığına hiirnıet edileceğini san
mışlardı. Halbuki Schlieft'en 
meşhur stratejik planını çok 
önce yapmış, bunun tatbiki ha· 
lcflerine nasip olmuştu. İtalya, 
30 yıl, ittifak manzumesi ara
sında ve ona güvenerek memle
ketler fethetmişti. Fakat. asıl 
baskını müttefikleri aleyhine 
yürürken yaptı. 1ngili7.lerin Scd
dılbahirrlen c:ekilisine Muhl
mann, Çanak.kalemize dair telıf 
ctııği eserinde ''mükemmel bir 
baskın,, diyor. 

Baskm, teşebbüse kuvvet ve 
dehşet verir. O sebeple, her tô.
bıye vo sevkülceyş hareketin· 
de baskına önem verilir. Bugün· 
.KÜ baskın, ufak kuvvetlerin ge
cenin karanlıklarına bürünen 
dar çerçeveli bir hücumu değil
dır; sahası çok geniş, tesiri bü
yüktUr. 

Polonya harekatı sırasında 
Alman - Rus uzlaşmasında, bi
lemiyorum, ortaklardan hangi· 
sinin marifet ve mehııretinden 
kuvvet alan bir baskındır. 

İyi tertip ve tatbik edilen bir 
planla Norveç kıyılarına ayni 
7..amanda çıkış yapanlar, baskın
da üstad sayılabilirler. 

Japon karakterini ve 70 yıl
lık Japon hayatını komşuları o
lan Amerikahlar herkesten iyi 
bilirler. Japonların gcniı:~lemo 
politikası da meçhul değildi. 
Paer harbur baskını. iki Japon 
murahhasına Vaşingtonrla veri· 
len sert bir cevabı takip ediyor· 
du. Hem, bu baskın (Überra-ı 
schung), uzun meı-halc1eri nlan 
muazzam bir dmıamnaya refa
kat eden hava. filoları tarafın· 

dan yapılmıştı. Japonya, Çine 
dort ouçuk. yıl muharel>et1en ::>c.ı.ı 
rıı. iı...,qı Hun etm.ışti. ıtuıya, ha· 
bcşislana kur~ı tedip harekatı-! 
mı. Lt:\.c:>sw cı.Ligını soytemü;ti. 

Japonlar, pasıiill.te tam mana 
sile seyruseier serbestsıne sa
l ptirıer. Denizde basıun 1ırsat
lu.rı daima bulunabuır. Japon ar
madaları, çıkarmaı.arı destekle· 
mek mrere birbırind.~n bın;erce 
mil uzaklardaki adalar ve lcyı
lar karşılarında rol almışlardır. 
i1atta, Amerikan yakın suların
Ua. denızaltı ve uçak faaliyetleri 
var . .lt,ercli hayatlarında da fev
kaladeliklerden zevk alan Ame
ı i.kaJıların, bimehaba geliıjtıril
ıııeleriııe devanı edilen teşebbiıs-ı· 
leri nasıl ve ne zaman baı:ıkınlar 
la önliyeceklerini bütün dünyıı. I 
basını sabırsı~ık.la beklemek
wdir. Filipin garnizonu, henüz 1 
takviye almıştır, saV'aş mak
td. sebat ediyor. Bir yandan 
adalar işgal ediliyor, öte yanda, 
yollama kervanları akıp gidiyor. 
::>ingapur etrafında kanlı çar • 
pışmalar muhakkak gibidir. 

Çinlilerin Pasifik harekatına 
nıüvazi ve onunla mütecafik ta
arruzları bile yerinde ve zama
ııında yapılmış bir baskın ma
h1yetini haizdiı', hıç değilse Ja
pon kuvvetlerini orada tesbi~e 
yaramış, belki de Çin cephesmın 
takviyesini fü:tumlu kılmıştır. 

Japon lrnvveUeri ya.yılmakta 
ve dağılmakta, tabiatile bir çok 
bdlgelcrde zJ.fa uğramaktadır -
lar. Birmanya cephesinin kolay 
lık.la beslenmesi ve buradan gc
nış ölçUde bir baskının çıkarıl
ması kabildir. Bu suretle, diğer 
cephelerin yükü hafifletilmiş, 
ödevleri kolnylatılmış olur. 

Baskın hasanmdır. Burada a
talarımızın bir sfüUoü tekrarlı· 
yahiliriz: 

"At binenin, kılıç kuşa.nanlll" 
dır,.· 

bir terunUldeıı g·cçird kteıı son- -----
ra sun'i olarak Vejetalin yağı , • d 
imai cttikle!ı haber alııunıştır. Kaput bez enn en 

Bu suretle imft.l edilen yat~lar ambalaj yapılması 
tamamen VeJct.a.lin yağına bGn yasak edildi 
zox.ektedir. F'ala.ı.t lezzeti \"e 1 
kokusu bildiğimiz Vejatalin ya.- ~abn.nc1 memleke .~re i~~~ 
ğm<lan farklıtlU:. B~~lc o!ma~·- edı!f'fl A ı;ıaP!1rımı_zı!1 JUt b~zı ile 
n rağmen sun'ı va0 far VE>ıe-' ambala] ('(lılmef'mm men mderıj 
talın fiyatı Ü7..erlnde; satılmaktr. s0nr:ı amh.,ıfıi1 aı· kamıt b"7inrienl 
dır. ı .. ~ llU!iU!H.a ucu.rct vüB.-j y-ırnl oltta idi. Bu suretlemE'.m
Sl tclkikat yapmış ve ke~fiyeti 1 leketimizden mllhim mikta!'da 
Ticaıct Vekaletine bildirmi'-'tir. kanut b" ·rı;n bar·~ e1tr"lr..ldı""1 n! 
Aıınacak cevaba güre hareket rıa:-mrı it 'hara alan Gümrilkler 
ecliiecektir. Bacıırl.ödi .. 1:iğü kanut h0 zi ile A.m 

bata ilı mallnrı.n ihrRcını rla ;;11-

E eıed~ye• bu .. içe İ reti lwt'ivede mC'·rntmi.$tir. Am-
a bcılij ma'zemelN•l bundan son- ( 
hen'jız ra vaLanzı memleketlerin alıcı 

.fh'~ı> ı::ırı tarafından tedarik e
hazırlanmadı l ililecE>lrtJr. 

Belediye Muhasebe l\!üdürü -k: !)i.o::lic'l.P Kubıfü apartımamn~a 
Muhtar Acar, Ankarada muh - dtnı rolm I=unımlarmın h.itu~ması 
telif vekaletlerle temaslarına de : t?.ünden y<•!\flın ~ıknııştır. At.es H-
vam etmektedir. (uiye tarı:ı.fındnn söndürülmüştür. 

Belediye Muhasebe Müdurü 

Kız okuflan arasında 
Voleybol maçtan 

Kız okulları arasındaki voleybol 

m:ıçl:ırına dün Eminönü. Halkevi sa

lonunda devam cdilmiı ve birinci 

maçı T:caret Lisesi tıelmecUğindcn 

(,,:u.mlıca lisesi hükmen kazanmıştır. 

K~z ö~ctınen okulu ile tncnü Kız 
Hsesi arasmdP.ki maç da haklın bir 
<..ytından sonra 15 - 5 ve 15 - 6 Kız 
Öğretmen olrnlu kazanmıştır 

Kömür geldi 
Geçenlerde kömür tevzi mües , 

&:sesinin Zonguldaktan mühim 
miktarda kömür getirdiğini yaz
nııştJ k. Müessese bir kaç gün ev 
ve! tekrar Zonguldaktan kömür 
gc:ti.rtmek üzere bir vapur tah
rlk etmi5ti. Vapur dün şehrimi
ze Y.i'ılliyetli miktarda kömür ge
tirmi~tir. 

Ankara seyahatinde, bilhfü,s.ı\ 
lllemur maaşlanna yapılması, 
lıilltômet tarafından tetkik edil
mekte olan Z3.1'!1 işiyle meşgul 
bulun1ı1akta.dır. B lediyenin yı.:- r
nı sene bi.ltçesinin hazırlanması, 

Tabldot Onbasısı! 
~=======:::::.:4===~ 

bu rne.sele ile çok yakından a.a-
kadur<lır. 1 

Belediye Muhasebe Müdürlü • 
ğtlnde yapıl::ı.n hesaplara ı a:~a
ra.n, memur maaşlarına yüzd"I 
yırmi nisbetinde bir zam yapıl· 
nıası kararlaştırıldığı takdil'Je 
Belediye bütç~sinin bir milyon 
llı·a yükseltilmesi 1 ~ m gelmek
tedir. Belediye bu 1 ı:çc fazlalı
ğını kar;-µlama imkiı.."1.ları Uzerin-
ue de tetkikler yapmaktadır. 1 

İhtikar vakaları ı 
2 inci asliye ceza. mahkemesi 

tlün 2 muhtekiri tevkif etmiş 
ve diğer birini de cezalandırıruş-
~. ı * Galatada. bakkal Petro Kli~ 
nopolos biranın şi;:esini 22 ku
ruşa sattığından dün 25 lira pa
ra cezasına ve 7 gün dükkanının 
kap:ıWmasına mahkfun edilnuş
tir. 
* Nişantaşmda kuru kahv~i 

Mehmet Paşo kahveyi mahlut 
sattığından dün tevkif edilmış -
tir. * Çivi tellallığı yapan Serkis 
hayvan çivisini saklamak sure
tiie ihtikar yaptığı anlaşıldığın· 
aan dün sürgün cezasına mah -
kilm e<l.ilmesi istenmiştir. Şahit 
lerin dinlenmesi ve kararın veril 
mesi için duruşmn. başka gUnc 
bırakılmıştır. Serkis tevkif edil
miştir. 

1 

CJOÔAl'J. 
ile 

·rabl~ ot Amirinden dayak yediğini 
iddia ederken şahitler bir şey gör
mediklerini söyleyince "deli olmak 
işten değil" diye derd yanıyordu 

Dün B::ıkırköy Sulh Ceza mah
kcrnf'si ına'-11U~U da, ı.;ahidi de, da
vr.cısı da Bakırköy Emrazı Akliye 
ve Asabiye h:l.\ötııhanesi müstah ~ 
cıc111lerindeı1 olan bir hakaret ve 
darp dav~ına baktı. fildise şu: 
-.Da\•acı Muhittin hasta hanen .n 
'l abltiot onhasısıdır. Eczacı Sami de 
cl)·ıü zamanda tcıbldot aınir:dir. Sa
mi, getir götür kabil'nden ufak te
fek işlerıni cyabldot Amir:• sıfatile 
ayni serviste çalışan hademelere 
gördürüyor. Muhittin buna evvela 
ses çtlrnrmıyor. Falrnt tanddüd e
dıncc o da onb:ısılık sıfatına daya
ııurak bir gün ayn.i maksadla çnğrı
l;m hademeye colamaz! İşler fazla 
"ilmiyeceksin!> yolunda bir emir 
vererek Samnin tjini yaptırıyor. 
Banu haber alan ctabldot :lmiri> 
ıvay! Bu ne Küstahlık, çağırın şu 
Muhittini bana!> diyor ve -iddiaya 
gl)re- Muhlttln eczacının odasına 

ı;i&ince Sami hemen yerinden fır
lıyor ve tabldot onb~ısu oı bir 
gü7.el pataklıyor 

&Horoz çok olan yerde sabah 
geç olur,, darbı meseline pek UY• 

;;un olan. Amirleri müteaddit ctabl 
dot> davasının müdafaa şahitleri 

Bcyndi. Toüatı yiyen de bizim on-· 
b~ı Muhittin Efendi i<il. · 
Haklın Samiye bir diyecet'l olup 

olm:ıdığuu sordu, maznun: 

- Yalan söyluyor. Böyle bir şey 
val'id değildiler. Cevabını verdi. 

Sırasile dinlenen hastahanenin 
totoft-afcısı, eczacı kalfası, Uı.bora~ 

tuvar memuru bir şey görmcdikle~ 
rini söylediler. 

.Bir hasta balacı Bayan da: 

- Efendim, dedi, vak'ayı gör
dum, yemin ettiğim için doğruyu 

s3yleınek mecburiyetindeyim. öl
ciüğüm gün iki elim yanıma gele~ 
tek, hem Sami Deyin bil' tı<lrıaı 

di.vmesi kabıl midir? Muhittiniu 
ı.erkeşliğinden fena halde mütees
:.ir olın~ olacak ki ben koridordan 
eeçerken şahidi oldum. Elile &öyle 
&rka~mdan hafifce iterek chaydl 
beni günaha sokma> diyordu. 

Htı.kim burada şahide bir -sual 
daha tevcih etti: 

- Peki bu itişte dövmek kasdi 
var mıydı? 

Şahit hasta bakıcı iki elinJ yu
karıya kaldırarak cevap verdi: 

- Haşaııı 

birer birer d;ntcndi. Hfidisenin ye-o Bu şehadet.ten. sonra karar ve:.. 
giıne kahramanı tabldot hademesi rılmck üzere muhakeme b~ka bir 
hüviyetini söyledikten sonra: gUne bırnkıldı Da·..ıR edilenle şahit-

- Evet. dedi. Sami Beyin ufak Ju gitmişlerdi, tlnvacı mahkeme 
tefek işlerine hen bakarım. Bir gün koridorunda bir <ı • /:ı bir yukarı 
Muhittin Efendi iş ·n c:ok. Artık dolııı<ıyor ve öniıne gelene: 
yetişir bu iş. Gitmiyeccl.isın diye e- - Olur şey değil, hem beni «da
mlr vcrdi. Ben de Sami beye mese va açç, hepimiz şahidiz• diye kış-
1ey· anlattım Biraz sonra cc-1:aha kırttılıır. Sonra da huzuru hfikimde ele le 

Aydın günlere 

1 
n~in civ;ırın°dan geçiyordum." B; bir şey gbrm!'diklerinı söylüyorlar, 

1 

tokat sesi ve arkasından da kan- Deli olmak i.5ten değil! 
tarlı bir kilfür duydum. Ses Sami Diye dcrd yanıp du.rızyordu. !k:::==============o=;======::::li lm._wır:z_,.-=:.-.-m=~,........,.,_,,...,....,.....,...,..__..,""""'""""=-:&::!ı_.,.,e,,,_,ır::=:=a 

Lokman Hekim 

Ziraatte hamle Hayırlı evlat 
~ 

Y. k h il . Babasım bıçakla yaraladi 
ıyece ma su e-
• • Kasımpaşada oturan Ha.sall.t 

rının arttırılması dün oğlu Cemili yanına: çağıra. 
• . db• l rak nasihat etmek istemiştir. 
ıçın te ır er lJabasının nasihatlııe sinirleneıı 

alınıyor Cemil bıçağını çek~rek baba.<ıını 
yaralamıştır. Cemıl yakalanmıif 
yaralı babası Beyoğlu ZükUı 
hastahan~ine· kaldırılmıştır. 

Ankara, 20 (Yeni Sabah) 
Öğrenildiğine göre, Ziraat Ve
kaleti, mısır, patates ve darı 
g~bi yazlık mahsulleı le fasul
ye, . nohut, mercimek ve pirinç 
gibi yenilecek şeylerin çoğaltıl
mnsını temin için gerekli ted -
birleri almaktadır. Bundan baş· 
ka çiftci.,.in muhtaç olduğu pnl-ll 
ltik \'e uç demirleri fazlaca ya.p
tmlncak ve mevcut makinelerle' 
gelmekte olan ziraat ô.lctleriuiıı 
clağıtılınası.na devam olunacak
tır. 

ithalat eşyasının 
sür'atle nakli icin 

1 

---00-

Bası-aya tetkikat 
yapmak üzere bir 
heyet gönderildi 

.Ankara., 20 (Yeni Sabah) -
Türkiyenin ithalat kapılarından 
biri İskenderun olduğu gibi 

Bir şoför metresin; 
yaraladı 

Taksimde Doğramacı soka.· 
ğında oturan Bayan Nazmiya 
ile beraber yaşayan şo • 
iör Asım arasında kıs • 
kançlık yüzünden bir mli· 
ııakaşa çıkmıştır Hiddetini 
yenemiyen Asını bıçağını çeke
rek Nazmiyeyi yüzünden ve ko· 
lund:ın yarnlamıştır. Suçlu yaka4 
lanmış, yaralı hastahaneye kal • 

· dınlmıştır. 
~~---~-ııc:~~--

0 0" Grubu sergisi 
Bugün Güzel San'atlar Aka • 

demisinde D grubu san'atkiir· 
J{l.nnın 3 üncU resim ve heykel 
sergisi açılacaktır. Serginin n.çıl 
caktır. Sergi uzun müddet açık 
ma merasimi saat 15 te yapıla.
kalacak, memleketimizin her ta· 
rafındaki bu gruba mensup sa· 
natkarlar:ııı eserlerini ihtiva ede 
cclrtir. 

ikincisi de Basradır. Türkiye ... "\ 
için gititkçe ehemmiyet kesl:ı6; -.

1
! Yen 

1
_ Sabah den ve miktarı gittikçe artan 

Türkiyeye ait ith-alat eşya.sının 1 
naklin~ sür'atle temin ve iktısa- ~~, 
di vaziyeti tei:kik için Basr..ı.yn.i A50NE BEDEL 
Hariciye Vekaleti, iktısad daire- 1 ı TUrklye Ecnebi 

si umum mülHirü Bedri Şa- ; &l!NELIK HOO Krı. e100 Kr,. 
mo.n'ın riyasetinde bir heyet 1 e AYLIK 750 ,, 14so • 
gönderilmiştir. 1 1 AYLIK 400 .. 800 " 

Devlet Domiryollarının bir 1 1 AYLtK 1&0 ., aoo " 
delegesinin de dahil olduğu bu ı 
heyetin seyahati bir ay kadar 
sürecel..'1.ir. 

TAKVİM 
Kuım 75 GÜN 21 AY l 

Asılsız haber ! 
1 1361 21 1357 

Muharran Son Kanun ilci Kan. 
-·-00--

Piy, lSaya altın çıkarıla
cağı doğru değil 

Anlcara, 20 (Yeni S:ıbah) -
İs~hulda çıkan (Son Telgraf) , 
gazetesi bugünkü "(dünld.i) niis
hasında, Cilınhuriyet Merkez 
Bankasının p:yasaya .altın çı
kaıt~cağı hı.klonda bir haber 
ne ;ı·eı..nıiştir. 1 

.__4_ 1942 8 
ÇARŞAMBA 

Gilneı dğte Cklndl 

2.11 
7.21 
Akpm 

12.00 
17.11 

7.14 9.45 E~ant 
12.25 14.56 Vantf 

Yatıı 

1.36 
18.46 

lmııak 

12.26 
6.37 

Eutıl 

'lıluatJ 

-DİKKAT-.Bu hususta mnlUmatına mü- ' 
r: ıea.at ettiğimiz Cümhuri~ çt ı 
l,"'crkez nrınkam Umum mfülü-ı Gazı>ıemlıe gönderilen yazılar 
riı Kemal Zaim Sunel, böyle hir neı-.-!Xlllsfrı e{llmesin iade oluıı-
şcy·n kat'iyen mevzuu lıu.hsol •

1 
1,1111 ve zlya~daıı mes'uL.yet xa-

nrıdığını blld:rnıiştir. a-... b.ı.1 ...... E-ı.1 .... u_ıı_1ez_· .... • __ ._....,.....,,,_......._ 
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binde İngiliz 
ayıpları pek 

çok dedikoduya 
aebep old1L M'ıb
ver ;propaganda 
~ynaklnrı asır
iardanbeıi de
nizle.re Mkim 
olnn İngilizle
rin bu hikizrıl
ycti artık el
den çıkarmış 
olduğunu kldia 
ediyorlnr. Bun
lara göre lngi. 
liz donanması 
harbin başlan
gıcındanberi o 
kadar ağır ka -
YJplara marw: 
kalmıştır iki A-

tnniliz deniz 
kayıblannın icyüzü 

' 

10 Saffı harp 
zırhlısı, 
3 Muharebe 

kruvazöril. 
17 Kruvazör, 
24 Destroyer, 
24 Denizalb ~ 

M.h k a da AFRI. l7°A'DA 1 RU Me'l'lurlarm zammı 1 V3r um n : l'- s y A'D A Mareşal Keitel karşısında durmadan 
heyHtinde f adil31 artan pahaıııık 

3 Eyliıl 939 dan 1 Eylul misi ve 
941 e kadar, gani iki gıl 1 monitör 

davam ediyor T rablusta mih er sovy(ltler beş =i~~~n :a~u ~~v~e: Yazan' A. c. SARAÇOCLU 

içinde I nmli:z Jonan,,,,a•ı kaybetmiş• 
:o- lerdir. üslerini yine Alman tilmanini bReis

1
i iıe göraşmeterel H ::~~a: 

$0/fı harp ,emisi,kruvazör ( * 
· mu7ırip ve denizolh olo. f H iç şUphe 
rak ntt kadar tekne kag • . ( yok kı. 
belmiştir? Bıı Harpte ( 1941 Ağusto
kiiçii.k telaı• halamından ıf sunun sonun
Jr6Uizlerin evfJ•ılc.i harp. ı( dan beri lngfüz 

ltatyan Genel Kurmay 
başkanile bir ordu ku· 
mandam yer değıştiler 

b b 1 d aş ıyor ğurduğu zaruri, zor ild1Badi om a an 1 dag .. ıttılar Bud~pcşte, 20 (a.a.) - ~·e d.urum~cnçokmütoossirolan 
--oo- şal Xeıtel yarın sant 13 de naıb muayyen gelirli sınıfı. memU!"" 

---oe>-- taraf ınclan kabul edilecektir. Ma lanmızı ıni9bi bir refaha kavuş. 

> ten :ziyade kayıplar kog- hayli harp va-
, det1ni1 olmasının sebebi bitleri daha J 

donanması bir 

Roma. 20 ( a~.) - ltalyruı 
Gc.ncl Kurmay başkanı Orgene
TJ.l Mario Roc.tta ikinci ordu ko
muta.:ılığına, ikinci ordu komu· 
t.G.nı Orgenenı.l Vittoria AD>bro
&ioda ltnly1D Cl'ncl kurmay B:ış 
kanlığına tayin edilmiştir. llcı· 

Orta Akdenizde 
bir İtalyan 

muhribi hasara 
tığı adı 

Rus kuvvetleri 
dünMojaisk 
§ehrini geri 

aldılar 

l't)Şal akşam Grand hotelde .,ere turmak için gereken §clka.t ted· 
fine tertip edilecek müsamere- birlorini alırken vckayi de mm 
1.crdt- ha.zır bulunacaktır. ki bu zamları memurun değil 
Perşembe günü öğlede.o. ronra cmafın cCbine akıtmak istlyor

m!ll'eşal Keitel Bwiapcşted.en ay muş gibi acaip bir seyir takip 
( nedir? Jmybetti. Me- r.uaca:k:tır. cdJyor. 
~ ..... ~.-...~ sela Japonya- Mareşalin, Ba.cwekil ve Genel Vfı.kıa hüküınet pa:balılığ\ 

lmmıay reisiyle ·yap:ı.!:ağı mu • durdurmak için de bir takım 
ıucrikan filolaruıı.n yardımı 
ile bile Pn.sifikde yenı duş
tnan Japonyaya karşı harekette 
buluna.nınmaktadır. 

Acaba bu iddialar ne dereceye 
kadar doğrudur? Gerçekten ln
giliz filolan faaliyetlerini felce 
tıı,iratacak <lerccede ağır kreyıp
lara maruz knlmışlar mıdır? 
Yoksa bu iddialar dü,.c:ınıan pro
llag.a.nda. kayna:klarınm uçurt.. 
tukları b::ılonlarda.n mı ibaret -
tir? 

Çözülmesi güç bibneee 
Bu suallere kat'iyet ve \1.ızuh

la cevap vermek müşküldür. 
Zira her iki taraf dn. birbiriyle 
kumıvacağmı göz önünde bulun
durarak muhakcmeımiY.i ona gö
re yilrütn '.!k ieabedcr. Sonra 
barı) lıali de bulunduğund:m 1 
dü.cımanm duşma~a hayır dua o
den duçar olduğu Jı:ayıpla.n da• 
inıa snkl yBJ?'elmiştir. .Mesela 
h~ halinde bulunan bir mem
leket öahrı.)~ hali •harp yüzün
.bir numaralı Cilın.u Harbinin 
daha başlangıcında., İngiliz bah
ti}'C3i zamanının en yeni gemi
lerinden biıi olan "Audacious., 
aaffı harp zırhlısını kaybetmiş, 
15.kiıı İngilizler bu •kayıplarını 
düfjr.ı.andnn uzun müddet gizle
ıneğe muvaffak olmuşlardı. 
'R.Us - 'Jn,pon harbinde de Japon
!ar bir günde altı zırhlılarından 
ikisini "Ha.t.suse,, 1lc ":Yaşima,, 
saffı harp gemilerini ıkaybct -
~lcr, fakat bu korkunç layı-
1Jl harbin sonıma kııd.nr Ruslar
dan giZli tutabimü~erdi. Buna 
lllukabil :meşhur "JuUand,. de
:rti%';iım: biudıı:r Alwı«nlıu- «ayıpla
rını sakladıkları halde İngilizler 
~atan gemilerini, isimleriyle. bo
gıılan mürettebat sayısiylıe açık
tan açığa ilan cttılcrdi. Acaba 
bu harpte de İngiliz :amirallık 
dairesi ayni açık itir.ıflar siya.
Betini mi gütmektedir! Yoksa 
dUşmanca da malUnı olan kayıp
ları itiraf edip mUhimlcrini sak 
lamaırta mıdır? Bilmecenin çö -
2Ü.lınesi gUç o\an ta.raflarından 
biri de bu noktadır. 

Bı"tinen hakı1aıtlor 

B ütUn bu meçhuller arasın
da biz euctecilerin bildi 

ğimiz bir şey varsa o da ajans 
haberlerinin kaydettiği kayıp -
lardır. Mcsclfl. lngil.izlerin 
:·aood,, muharebe kruvazörü 
ile Almanların yepyeni "Bis
lnark., hattı hnrp gemisinin 
battıklarını katlyelle biliyoruz, 
Zira her iki taraf da. bunu açık
ça kaydcttilerdi '· 

Gene İtalyan vp Alman 
lar tarafından muhtelif zaman
larda hiç olmazsa on defa batı
lılmış olduğu ileri siirillen İn
giliz tayyaro ann ge.'11.lsi "Ark 
lto·raı., ın nihayet batmış ol-

l duğumı biliyoruz. Çünkü bunu 
tlgilizler amirallık dairesinin bir 
tebliğinde itiraf ettiler. Demek 
Oluyor ki bundan evvelki 1tal
~an ve Alman iddiaları do;,<"rru 
d~di. Hülisn kısaca diycce
ğı?. ki her iki taraf gi?Jcnmc.~i
tı.e iınkün olmıyan Jmyıpları iti
~ etmekte, fakat sakl~nm~s~ 
~!ay zııyiatlarım belki gvJı 
~\{bnaktruiırlıır. Maahaza bu 
lDde İngilizlerin nisbcten da.ha 
~ık aözlü d:ı.vrandrklan da bit 
'laıkikattir. 

İkl yılda İngiliz kayıbı 
"YL nıı cth.nleden olmak ü?.ere b:r 
li\giliı nıccmuası. yeni Ciha..'"1 
1,.,_ ilrbinin başlangıcı olan 3 ey
~l 939 tarihinden 1941 )'llı 
:rı.l&'tosunun sonuna kadar, ya
ttı iki yıl içinde İngiliz domm
~ ~nın kayıplarının bir üstesi-

\>ermcktedir. J..ondmlı mectl!a ayr:c.a bu iki yıllık kayıp
~· la bir nımıaralı Cihsn HD.r
~i~nsındn, gene iJti yıllık, tn
~ kayıplan aranında bir mu-

l°'Se <le yapıyor. 
~~ listeye göre İngiliz do
~sı 1941 l!Jh eylülünün 
~. ~gıcına kadar iki yıl için-. 

1 
l 
2 
9 

S3 
29 

.Saffı harp zırhlısı, 
Muharebe kruvazörü, 
Tayyare ana gcmisl> 
Kruvazör, 
Destroyer, 

nın harbe gir- 1 
mesinden sonra "doğan güne!], 
memleketi,, hava kuvvetleri tara 
fmd::m batırılmış olan "Pri:ıce 

of Wallcs,, safiı harp ?Jrhlrnı:~, 
"Rcpulsc., muharebe kruvazö
rü; Akdeni?..dc bir M1hver denız 
ait.ısı tarafından torpillcnen 
meşhur "Ark Royal,, tayvare a
na gemisi, daha geçenle de düP
mnn t.arafmdnn batırılmış ol
duğu tn~liz nmirall•k dai!'V'<rl 
tarafından gemiler müretteba
tının a.kraba ve t.a<:llfıkat•r" a
cıkten açığa ilan olun:ın "Nep· 
tune,. ve Sidncy,. kruvazörlerile 
bir kaç destroyer, 941 eyliilün
den sonra batmış olduklarından 
yukarıdaki listede gösterilme
nı~lerdir. 

ı. •• .1<0..ı .... ..ı..1 .fCJ.J. va..t.u.elcrı ıe 

b~şlamışlaı'C1ır. 
Şimd:ye r..aclar yeni Genel kurj 

may Başk:ı.nı Oı gcııere.l .Aınbro- ı 
::)!onun kumandasında buluna·ı 1 

i'dnci ordu, Yugos!avynya gi~ 
rl!l'"Ck Hırv::ılista.-ıın ve Dalmaç
yanın bazı b"51gelc.rini ırgııJ et-] 
.ııişt i. 29 1.kkanunda, Duce ılC· 
ııeral Ambrosioyu krbul .: • .mi~ 
ve ~eneral Du1,,-.ye. i:;ga a 1t.ın -1 
da bulunan arazıdcld vnziy<:t 
nakkında nuılii.nuı.t "( "llişU. Bu 

1 
gJrüşmede, l'.1 • . Mus:ılono, orge-

1 ncral Ambrosioda.n. S..!"P komü
nist ve ihtilıilcilcrinin fan liyeti-, 
m (''l.bu'k<''\ son,_ r..:ı\,r:-r ..... ıı i1- ~ 
temişti. Şimdi bu işi ikmci or
dunun yeni l::omutanı orgenc1 ' 
hlarjo Roatta, ÜZCl'Ule almış b~(· ı 

[A.A. tcl"'ı·a!lenndan 
h.ıliı ı edilıui11t.r.) 

tııgiliz scvyar kuv\•etleri Eln-
1 w ' gey n dogıısuııda faaliycac hu-

luıınur:ılardır. Tayy2rı>lcr, orta 
A.kdcni;:dc . ~üyiik.. ır Mibv 'r J 
ı,etml gen s m e h-.Jeum ctn i~ -
leı <.lir. Gemiye refakat den bir 
lJUbrip tuıpillE'n!Ili tir. Trab • I 
!ust:ıki askeri l1cclcfle1· dl" bom
bahnmıştu. Mihver tnyyaı de-1 
rı, ? :~ • .lta üzerine hüc.:umlarrla 
tulunnnı.şlarsa dn az hasar ol - ı 
mustur. 

J,Jm"'n tchli~e göre. Sire -1 
n:ıikde liman tesislerine: havu a-1 
·anlan yap1lm1st:J.r. Tobrult tı· 
lar•n . bir fog;!iz gem{si t:P.hrıp 
edilmistir. 

ltaıvan kbliğindc. '"'lubil\ • 
tla. 1ngiliz l.ücumlarının rüı:ıkür. 
ttlldıi•fü, Milıvc.:· Uı.:vvaroleri•ıin 
'l'obrnk açıklarında ·bir 1ng1liz. 
1:1:i.tdır. 

[A.A. tclgrnflıınndan lllkat hakkında hiç bir şey yaz- t c d b i r l e r e 'ba.' vur-
hlillısn edilm.stir.l mayan matbuat maı'C!".al Kcite- maktan geri durmuyor. Llücin 

Rusya.da m-:.ıbarebeler devanı elin hizmetleri hakkın.da uzun yüksclişe doğru giden bir mad-
cdıyor. ~ovy .. ter .Alınan ordu- makaleler neşretmektedir. dcr.1in fiyatuu tesbit için resml 
6uııu garbe dogru sürmelttedır. ----------~- mnknmlar tedbir alınca bu .se-
Aıms.nıar, resmi tcbligc göre, p • f • k't fer o madde ortadan yok olu-
nb~r z..1.~ iat veriyorlar. Rusıaı, ası ı l a vcı diği de bir vMcııulır. Me.se-
ikı büyüle şehri almışlardır. Beş ıa I• iyııt Müraknbe Konıisyo-
Aıımın tüıneni dağıtılmış ve (llaştarafı ı incide) nu oduna narh koydu ve bugiin 
baUli. ;mba edilmistir• hntunın kesildiğini, Singapu- İstanbulda odun zümrütanb 

A'1uc'ın telılıt::,>i, K".nmda Tco- ~mQu gibi isıni var cismi yok bir ra ~iden demiryolile münaka- ~ 
c!os"::utın şimalinde Rusların ge- IH.ta nilıavet verdiklerini. müs hale geliverdi. 
ri atıldığım, Donetzcle müdafaa tahkom mevkiin müdafaası Gene ayni düşünce ile hUkQ .. 
~1uharebelerinin oevnm ettiğinı, için hazırlanan mevzileri iş- metçc bir gıda. ilWlddesıne el lro-
muvaffcltiyctli hava lıa.rekil.tın - gal ettiklerini ve imha muha- nulunca o madde piyMadan eli· 
cia lmlunulda..,"uııu blldiriyor. rcbclerinin cereyan eylemek- nl eteğlıti çclrmektedir. Hsngl 

Bir I ... ondra teJr;ıı:ı.fına göre, 62 te bulunduihınu bildiriyorlar. dükkana mliracaat etsen.iz. han· 
Alman aRkeri Rus cephesine git- Johor su tesisatının japonlaı'lll gi esnafa <r~ vursanız: 
ınek istemediklerinden Liledu eline P"eçtiği haber verilmek- - Yok cfendiın, bitti efen 
i t.lrşuna dizilmişlerdir. te, Siııganurun susuz kaldığı dhn.. den başka bir oovap e.Ja.. 

* • J ngiliz mO<'ınuasının neş-
rettiği listeden anl:ışılı

yor ki bu yeni harpte İııgihzlcr 
saffı harp zırhlısı, muharebe 
kruvazörü ve kruvazör bakı
mından geçen Cihan hnrbine 
nisbetle daha az tekne kaybet -
vnelcrine bedel son lıarpteki 
dostrover ve dcniznlb gcmilc.'ri 
baknnından Y.ayiu.tları dahn a
ğırdır. 13 eylül 941 tarihinde 
intişar etmiş olup ancak elimize 
dün ~eçmiş olan l..ondra ıucc
muası bunun &'.bebini de şöyle 
izah etmektedir: 

"Destro··cr sınıfı gemilerden 
zayiatımızın ağırlığını Ameli -
kadan satın ' almış olduğumuz 
(50) destroyerin Britanya bah
riyesine iltihakı keyfiyeti bol bol 
telafi etmiş olmakla beraber 
bunun sebebi tetkike değer bir 
mevzudur. 

Şayet biı 1914 Cihan H.ar
i>indekinden fazla muhrip ve de
nizaltı gemisi kaybetmişsek bu
nun sebebini ağır -konvoy 'Vazi
fesinin bu sefer doğrudan doğ-t 
nıyı>. bizim omuzlarımıza yük -
lenmiş olmasında aramak la
zımdır .. F'ilvaki 1914 harbinde 
Fransız, İtalyan ve jaİlon do -
nanmaları müttefik sıfatiyle bi
zim safımızda harbcrliyorlar ve 
konvoy vazifelerinden lıir kıs
mını başarıvorlardı. Halbuki hu 
son harpte Fransız donanması 
harp harici kalmış, ltaJyan ve 
Japon don:mmalnnna gelince 
bunlar yalnız safımızdan ayrıl
maJda. kalmamL9, lt:ılyan donan 
mam aleyhimizde harekete geç
miş, japon filoları ise bitarsfl 
kalmışlardır. (M:ccmuanın inti
şarı tarihinde Japonya henüz 
Mihver safında mevki alıp İn
gilizk>rc ve Amerikalılara harp 
ilci.n etmcmi.ştir.) 

Maahaza Hritanya donanma
sı İngiliz yurdı.mun müessir 
-kalkanı olmakla de\'am edece -
ğinde hiç bir lugilizin şüphesi 
yoktur.,, 

D. N. B. Ajansı 
lzvestia'ya cevap 

veriyor · 
(ll ·bra.f1 1 incide) 

lanlara rağmen bu haberlerin 
müzakere edildiğine işaret et
miştir. 
O zamandan beri ynpılan 

hafifletici demeçlere ve yclte
tenilcn yalanlamalara raı.,';ınen 
bu haberler Ruslar, İngilizler 
ve hntta Amerikalılar tara
fından tevit edilmi§tir.,, 

"Bu suretle bu haberlere 
inanmak için bütün sebeplerin 
mevcuıt olduğunu zannediyo -
ruz. Bu haberlerin basın atemin 
de uyandırdığı tepikiler Tjirk 
mahfillerinde layık olduğu il
ği ile karşılaıunıştır. ,Türk bası
nı hükllınetlerinde en büyük 
ihtiyatı j!ÖStenniş olmakla be
raber Türkiyenin mukaddera
tından mes'ul olnn devlet adam
larının, eski emperyalist arzula
rı hatırlayarak Sovyet iddiala
nna rahnen Sovyetlcl'.in tc.ma
vüllerini ilgisiz bir sW'ette kar
Şııamamış oldukları dikkatli 
müşahitlerin gözünden kaçma
mıştır.,, 

aunuyor. 
~~-~------~----

Avam «anı rasu1da , 
( H::ış~:ıfı l lncM-~) i 

madlğmı, harp vaziyeti b.klnn-J 
c!a beyanatta bıııu:ırnak üzc.ı e i 
olduğu şu sırada Uzak, ·k V<ıZl· 
yetı etrafmda duyulan en ir-cl. r.i 
''C vaziyet bozt:lm:ıdan bu bu
susda müzakerc!er yapılmasın
daki ehemmiyeti müdrik olu~ 
u'imadığmı sormu~. Çörçil ceva-

-
• • 
çın 

IV1ihver 
bahar 
hazıtla ıyor 

--o--

ben "Uukşark harbi hanımı- pr~' ; c,. o..vlr.:·"-! ...J r 
d.ı gösterilen endisclere iştirak c:::. • • ..~ ~ti. eı·uen 
ederim, bu ihtilafın muhteme! büyü öfçf de 
nefü.esi ha.kkındnki en bü_.,,ilk - /:. - ~ -itimada ca iftitfık ederim., d:!- J ayoa .. anılaca 
miş ve umumi harp vaziyeti !ıdt _ 
kmdaki müzakerelere ii~ :-. -ıı 
~~ı~usım teldir ('vleı~i .tir. lrulgar k1iaların111 
~zlcrme devam eden ÇO!\;il: / 
"Eğer miizakcrc1cr net i ·esini~ lrfhSCB.liB gÖnde-
hük:1mete meydan okuyan Nl' • .... • 
\'aziyet ortaya çıkacak ol ırsa ı ılecegı aııtaşılıyor 
lılÜ?3.kereJerin iki"ci \'Cya üc"in-1 Muhtelif knvnaklardtın ah ın.. .... 
CÜ bir itimad t:ı.kriri tevdii u;in mnlfünat ve habere n(nc, '1ih· 
lazım gelen tedbirleri ntacnğım., v.:.:r de\"letlerinin ilich:ınm hazır.! 
demistir. Tnyvn:ııc meydanl:ın-1 ıı;; ·ardır. Fakat bu. halktaki 
run miidafaasına temas ed<>r l_;cc; 1 u .. mevl,j at bozuld ugwıu düzelt
:vekil bu müznk~rcler ic;in hir u:ek için kullanılıyor. Mmı viyat 
çok kolaylı!dur drrpiş cdildiğinı Loz 1 111Zilnun ~beplc..t şunlar· 
\.C müzakerelerin aleni olır..nm ı -o a{f 
lazım gelrli'1i kanaatind<' bulun., dır: 1 - Rıısyada ınu\· ak O· 

l;ınulıruunnsı 2 - Ameriknnın 
duğunu soylemi<=tir. Bunun Ü?.e- harbe girrn~sf, 3 _ t·•sc müş-
nne Grnnville söz al,..rak: ı 

"Curtin tarafından Va ·n..,. • kuıatı. .. 
ton nezdinde yapılan tc• "bb::!> ·ı lıkbalıar te~ebbüslinde tabi 
ler ka~ısmda Ba$V<>kilin fngil • dc.vlctlcrden buyiık ökudf' i::>tı
h.rcden P.ark cephesine vvru-e- faıiP. ed.Ler('k fazla aı;kı>r temin 
ler gönde~....=.;ne dair t n t omnnc.."1.ktır. Bu arada. Çc.kler-· 
verip vermiyecc';;uıi sormuk hak Öt:n " a ·er alınacaktır. 
kma malik.deail miyir!,. d nıis. t<.i ı~. Macaıiarın büUin ı:ı
rcıR bir lwrc <'lalıa nizam " c· km mEmba.lannı kullanı1!ak is
ti hntlrlath"h i~!n mumıuleylı 11: C'~t~ır. Bu ga.rlll!.cl ıı ~e su-ı 
ısrnr etmemiştir. Tct E> ıstifade edilecegı henuz rnıı 

f'abirr.~t dNT~.,111•\ olac:ıl lüm de<'Fi!dir. Mualıaz& ~ırh:~t:ın' 
Mister Çördl kabinesinde de- dan çekilen Mih er kuYvdleri 

ğışiklik yapmağa knrar vermi;,- ycrıne Bulgar ıtıılan limn.e c· 
tir. <liıcc-klir. Bu tt- cbbils Ye lıa • 

Tnymis gazetesi dh;or ki: zı lıJ;lar:.n nt: o!duğu ncn.k ilk 
"Ilaı::Jayacak olan biiyük mıı.c bah-ı.r yaklaştığı zaman görülc-1 
için Cör:çil takımını f:eçme rt;Ô ceh-tfr. 

H:lrkof tnnrruzundıL kaydedilmektedir. mıyorsunuz. 
Mosko~ .20 (a.a..) - Sov - * · -. Bir M elborn telgrafına. gô-

yet t~bliğ : re, Avu.stralya malcaımları Ma Ne 1>luyoruz! Hülrumetın 
Birliklerimiz Mojaisk şehrini ıezya.da vaziyeti va.him görü- necip '8Cfkati, mahrumi-

acri almııilardır. yorlar. yete acau b" d . 
1' 1kincik:lııuuda 16 Alınan a.ıınuı.yı ır yur vazı · 

Avustralya kıtalannm iis- fesi sayan az nuıaelı mcmurmı 
t:ay,•ar.:.si auşürülmUşüir. Biz tün düşman karşısında çekil- asil ferağatl karşısında bazı cs-
5 tnyynre kaybettik · dikleri bildirilmektedir. Ja- nafımızda görillan bu vurdwn 

llnrkuf f2arrozunda ponlar Tavoy tayyare meyda- duymazlığı. şu va.mkai nakdiye 
Sovyetıer. Ha.rkof doğusunda nını işgal ctmi§]erdir. Ordu ve .sar•asıw nasıl mazur görebili-

büyük kltalarlıı. harekete geçr.ıi.<J hava kuvvetlerinin mtiştcrck riz? 
lt!rdir. Almanlar, Ruslan dağıt- tebliği bu haberi teyit eyle- Fedakarlık, ve fcrağat gün _ 
tıkhrını bildhiyorlar. mektedir. leri yaşıyorsak bu fazUetJen 

~"'in tebliğine göre, Fin topçu· SİNGAPURDA. yalnız hüklıınctten, memuröa.ıı, 
su Rın t~hkinu.ıtuıı şiddetle bom Tokyo, Singapura yapılan halktan değil nil1ayct yurd ve 
bal'dıman etmiştir. hava akuılannda 20 İngiliz dcrd kardeşlerim.iz o!uı_.:ıları I.K.-

avcı tayvarcsinin diişUrüldU- wn gelen ~cwarüırı da ıstcmek 

Vu aun yok - ğünü, askeri hedefle.rin bom- ha'klnm.ızdır. 
bardımnn edildiğini bildiriyor. Kabahat Fiyat Mıir.lkabe 

(&ştarufı 1 uıci sayfada) 
BiR IANYADA Komisyonunda mı; derd, rnuh-

Mnclı as radyosu, japonla- tekir ruhlu bazı csnnfın doymak 

lazım gelen tedbirleri almnkta 
bir d::ı.l:ilm tccrcddtit etmiyor ve 
ctmi;·e~ktir. Bu tedbirlerin bir 

rın Birrnanyaya girdiklerini bilmiycn aç gözlülüğündo mj'9 
30 .kilometre ilerlediklerini, Bu ukdelerin biran evvel çözül-
bir şehri aldıklanru haber ver un.esi zamanı arbk gelmiştir • 
miştiz. Bu mıntakada. mu- Esnaf ziyanına mal satmaz. osını:nm tesiri ani olacaktır. 

Bazı tcdb:irlcrin ise neticelerini 
almak ancak zamanla. kabildir. 
Mc.'>ela: zira:i istihsalin artması 
~"bi.. Burada şu kanaat bitkim -

harebeler devam etmektedir. amenna!. Lakin hepimizin c1-
ele verip kalb birliği yaparak 
fırtınaya göğüs veıımaııiz ge
reken şu devirde, tıaz.ı rulıu ve 
k~nı .. bozuklaruı. yurtdnşların 
günlük rızkmdan yüzdo yüz 
çalmala.n.na da müsaade edile
mez. 

dlr kı, Umumi Harpte olduğq 
gıbı bir vurguncu .zümresinin 
'\rücudun:ı. mcyı:hn \ erilmiye -
co'k. bazı zümrclcıfa umumi 
mcnfnnte mnğayir haııcketleri

* Stokbolm - Dün bUtUn 
fsvcç'i müUıiş bir soğuk dalgası 
kd.p!amıştır. Şimalde Alvros kn
~ba.sında termometre diin sıfı
r.n altında elli derece göstermiş· 
Ur. 

:ı~e es~-müsrunah3;.eclilmi.}~ecck- bilhassa alımlarını bir elden idare 
tir. Dıgcr lııızı z_uınrclcnn ~e etmek, devlet daireleri arasında 
umumun menfaatine mug11yır daha sıkı bir koordinasyon t&
stoklur yapmasına, mcsc18. şah- mın etmek de vardır 
si ~t:i":çları iç!.n, mal, .erı:.ak Kömür nakliyatını~ kış mev 
top~asına musaade cdılıru - siminden b!>Qka m iml d 
vcct.ktır ~ C\'S er e 

'hfoml~kette her türlü istihsa- yapılması \'e b~ı hususta yerli 
li ertt.ınnak için esaslı tedbirler ye .ecnebi .ge:ım. v~anndan 
alınacak, istihsal kaynaklan ınu ıs.tifade cdilmesı duşunülmekte-
a\ :-e.ıı zümrelerin menfaatine dir. 
uyl{un olarak değil, umumun Milli Korunma. Kaııununun 
nrcntruıtine Före tanzim edile. son tndilütını şu suretle hülasa 
ccktir. Tüccar, çiftçi, fJC}ıirli, edebilir~: .Müstahsili oldUI,"ru 
sall'-atkar, sanayici veya amele- kndar mUstchliki de, bilhassa 
niıı pnrolası şu olacaktır: , gcliıi muayVe nzümrclcri koru-

almz amme menfaati .. rumak için her §ey yı>..pılacaktır. 
.Abnması muhtemel tedbirler Herkesten fedakarlık ist.cnecek

meyanıııda bütün clevJet sat.1§ ve tir. 

Seker satışları 
(Rı i.arnfı 1 iu :l de) 

metin şeker üzerinde aldı•':]. ted 
bir cümlesinden bıri ~a.r...k 
mali vnziycti yüksek olnııyan 
halkın küçük çocuJdarnıa çok 
UCUZ bedelle seker \'Crdrnes.tni 
twtln cdc.c~ği de üğrcnıhniştir. 

Başvekilın grup uıaumi hey 
etince iy~. knı~ıl..ı.n..uı bu bc.>•a -
~uru mu~p ruznam~yc ge
çılerck mılli korunma kanunu
nun hükümetçc "tadili istenilen 
maddeleri üzerinde Çalışarak 
bu hapta. bir proJe haı.:ıı laml§ 
olan partı gruım komisyonu 
n:az?a~acının müzakeresine go
çılmiştir. ( Rad:JO Ga;l tıwi) h.tedi;;.i kadar s<>rbcsttir. Bu st>r 

t.estjyct Loyd Corca bile ,.e.ril-

memistir.,, 1 - o_ feran~Jn• ~- 1 " 
Yarın akşam S A R A Y sinemasında 

Maddelerin birer birer okun
mnsım milteakip gerek projede 
ve gerek csbubı mucibe mazba. 
tas~daki esaslar rclsliliçe lt:üJ 
bnlmde umumi heyetin reyine 
nrzedi1:niş ve bu csaslaı m itti
fakla kabu icdiJdiği anln.şılmış
lır. 

timire Sun gazetesinin bir mu- t j m halefet 
habirine ynpılnn ve ş:imo ~ k.ı.-
dar meçhul kalmış olan bir t;... et:tti.i y cek 
meçe taalluk etmektedir.~· Cı\ A. tc~"rıdl ıntlnn 

",Bu dcnıcçin metni. hcııü h:ıı: 33 edılın,.'s•ır. J 
belli olmamakla beraber, hvl' 
tianın tefsiratından ~nla§IldıÖJ.- Rio - de - Jneirod:m bıldi'ı·ıl-

IIOJ.LYWOOD Yıldıila.nııın aşld.an, lük.li ve zarafetleri 
~·nama yıldızlan ıusd duğariari> RekabotlerL. Kıskançltlt
fan... Ve zafere doğru yiiksell"'1erl. ••• 

Bütün Bunlanı 

YILDIZ YAGMURU na göre, Edf'nin MoskoıTa mü _ uıginc gore, ~J::ilı\·erle diploma.
1 zakercleri hakkında verilen h 4 tik mıinas_beJc in kesilmesine 

bcrleri teylt etmektedir.,, nıuhalü olan Şilinin c-osterd~fti 
"İzvestia. gazete:,; Mnc Mur- sebep böyle bir karar vukuuııcla BOyülı HolJywood m:ıcernsı !ilmimto göreceksiniz. Baş rollerd~ 

rav'ı Alman propagandaS'lnı totaliterlerin Amerikaya muh- LiNDA DARNELL • MARY HEALY 
kolaylaştıroığından dolayı mu- temel taarruzlarına kaışı koy-

Bundan sonra Eskışehlr rue
busu Finiu Sazak'ın, vaktiyle 
knldınlnıış olan şehir ve kasaba 
mulıtarlan ile idare meclisi 
~~taba"' B?.ası hakkında Da. 
hilıyc Vekilinden mütafoa sor.un 
ve ruznanıcye dahil olan takriri 
okunmuştur. 

alıe1.e etmekte ve iftira ile töh· ıunmn maddi imkansızıığıdu. ve J o H N p A y N E 
cnetlcndirmektcdir. Mnc Mur- Arjantin ise arazisi dahilirıdc ! 
ray, Sovyctler birliğinin ta.raf- ya.hancı büyük camiaların bilha;; '- ' / 
sız rnemlckP.tler :için teşkil eyle- sa İtalyan cruniasırun mevc-udı- + ••-
diği, sözele tehlikeye dair olan yetini ileri sürmektedir. - • 
Berlin yalanlarını tanuunladt;:ıt · Amerikan radyosu Şili hliku- ' c~nrctı bir devir yan:ıtan .. : KuJ:cU tarihe şerefler d:ıfltan... Aşkı' 
ve Hitler Almanyn~ma beklen- metinin Mihverle münasebetle _ bir efsane ... Zekası bir t.lcm olıın kahramanlar tilml 1 

medik bir yardımda bullıl\duğu rin kesilmesi fikrine artık mu . 1· Ü R K Ç E ... 1 

için muaheze edilmektedir . ., lıulcfet etmediğini bildirmiştir 1 N Ki LA"" p KAHRAMAN J 
"lzvestianın, Mac Murray'm Yine bu cUmledcn olarak Ossc 

deıneçı hakkında tefsirntı ve Al- cia.ted Press gazetesi konfcran-
manya tarafınd3:11 Boğ-P..zlar .. ü- sa mensup yüksek bir şahsiye. YARIN AK..5AM L A l I::::" 
zerinde eruellcrı olm~kla tolı- tin batı yarım küresinin Mih - • .ı;;;; SİNEMASINDA 
mctle»dirilen Sovyetlcr Birliği ver devletlcrile diplomtik rnii - Esrarengiz \'Uk'alann kaynadığı bir dilnya. 6 .. , __ 
resmı• "]'arısının dıkkatleri elçi ll!;Cbetıcrin kesilmesi lınklcınua- ran bir Jifüsiln )'U..5!L11d1frı of~no di~'UJ'L 0•• •,.J~~-~ltl.5'fl-

.... k' 1 48 - ~ "' •• rOUMU·W l",at"WVC: 

Mac MÜrrayın tesbit ettiği nok- ı mraı·ın saatten n.z bir zn. ıı---ı:il,;;-;.:J~u~gı~t=>i~r=ş~e~rc:f::=n:1~f'.y&uıı=~J)~11.~p;~,ıc:U~!!'tı~r.=-. __ ,.._-~---
tadan başka tarafa çevirmekte manda ittifnkta tahakkuk etti- lıün H b" d 

t d ı l ;ıeregıruw · · söyledigw inı" yazmak .. ~. ya ar ın en heyccruıını_ - Aşk dan lrudretini_ 
gösterdiği acele ~ .~ı:. .~recctwe ı.« 
bilinen Alman goruşunuudog- dır ClA LOEJJE COlBERT- RAY fdlllAı:D'd.ın1 ruluğuna yeni bir delildir.,. ------------- n Jil 

"Amerikanın Sof yadaki es- * Tokyo - Diyet meclisi 27 Azamet alnn 

Takrir salı~binın ve daha 662 
alan bazı hatiplerin mütaleala
ı:n.a cevap . veren Dahiliye V;e. 
~imin de dınleruncsinden donra 
... u n:ıcvzuun teşkil edllecok bir 

::ı-z:tı komisyonunda incelenme . 
smı teklif eden ve Dft ı..:1· v 
kil• <UU tye e-

• ıncc de muvafık görülen tak 
n~ umumi heyetçe kabul edil
.m~ ve nı~nmooe başka nıad
d.e o!~dıgından cclseyo .son V6 
rılmiştir. 

Yeni Başvel1:alet 
MüfJteşarı 

Ankara., 20 (Yeni Sabah) _ 
~aşvekfilet müsteşarlığına Ma 
lıyc ,Vekille~ mü.steş:ın Cema 
Yeşıl; maliye &n~"1.rlı 'hna 

1i 
b 

Denizaltı gemisi, 
t~1 ~!onit.nr kaybetmiş oldu-

li. u soylemektedir. 
lı;q. a~hUki 1914 - 1918 Cihan 
~~1rı31nde İngilizler gene iki yıl 
~ aP-.:~Yani 4 Ağustos 1914 den 
"'~ 1916 yılları zarfında:'ı 

"lzvestia gazetesinin Sovyet 
haberler ajansı tarafından tef -
sir edilen bir makalesinden Tür
kiyede hususi bir ilgi ile malu
mat alınmıştır. Bu makale Ame
rikanın eski Ankara büyük elçi
si Mac Muray ta.rafından Bal-

iti elçisi Earle'nin Sovyctlerin Sonkanunda tatil dolayısilc inkı. A Ş K U Y A N 
Avrunaya karşı intikam proje
leri hakkındaki if~atını mazur tda uğrayan işlerine yarın ~ 
göstermek için yantığı bir de- v.un edecektir. Hükfunct mec • ... l\luazzem e 
meçte manasız hale konulmuş- lislere 8 milyar 657 milyon ycn-J L A L E S J NEMA S J N D A 
tur • ., liK adi bütçeyi takdim edecektir. m_.__,,l'ruruz lmctın ve ynrın :ıf ~ 

1 1 ~'l)a •:ti .U' bO , l t>.C(•J.. il". 

RKEN 
ma ye tetkik bürosu reisi Esaı 
T~k~J~: maliye tetkik biirosı 
rmslıgıne vnrid:± umum n ··a·· •· +-=- . lU U. 
ru ~au Hakkı, nakit i~leri u 
~um miidürlüğiıne de h~lerı 
ı~· vck5.l t etml'kt" ola z . 
S rrnen'in ~ · ,. .. n • 
dik ' • \ a ıktiran <'t 
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HERGELECi 
')ıl. .,..-~"' , .,._ • • ,_ ,Y ;~;.r.f';,.~.•: .,_-.-.. 

Yazam M. Sami Karayel ____ _ 
7.30 Program 
7,33 Ha!it 

parçalar 
US Ajans 

haberleri 
8.00 Hafit 

kulübU 
19,SO Ajans 

haberleri 
19.f5 Serbest 10 

dakika 
19.55 Şarkı ve 

türküler 
20.ıs Radyo 

gazetesi 
20.45 Bir marı 

öğreniyoruz 

21.00 Ziraat 
takııimı 

21.10 Mahurdan 

DiKKAT 
Yeni açılan 

RESTORAN 
[ Na'lr.il ve ilcti6os lıakkı ma/ıfuzdor.] SPLENDIT LALA 

llllf, .Alımede: . r 
- Alunet, bu Hergelecl, çok 

aakar be!!:. ' (Şehir Tiyatrosu -ı ı) d• 

MACAR ÇİGAN D RlESTRASI 
- Kafası kızarsa. böyle ya

par .. 
- Çorluda da Koca Murada 

Jıöyle yapmıştı değil mi? 
- Ne söylüyorsun sen? Mar

ma.riı;de Rüstcme yaptığını 
görmüş olsaydın çıldırırduı. öy 
le ç:ı.buklaşmıştı ki, Riistem gi-
bi hızlı bir adam, ne yapacağını 

~:fı~elecinin Gümüşsu.yuı 
f güreşi böyledir. Hem Koca ~u-
radı, Hem de Biiyiik Ya.şan ust 
"1Hte m:ığ'iiıp etrniştir. .. . 

· ıı .. r, ele,:nlıı baı;k:ı gw·e~len· 
ru t.ı. iye ruz. Frı.kat ya.kın ta
rihnn;7.c.: .!it oldu;;ru cihetle zc:ın· 
1ı· (p, c ba.~ım güıcıılen ılc 
) .ı~lLX. . , 

a.r..u: iki gür!'~ini ılaha bılı
Jl<•rUL. Bunhır ıhı ihti ·arlığmda 
hulLuı H..ır11jd ı !< vri sonları ba.; 
p<:~ıu,~anlarınJarı NHkt:;ih J~
yuı '.\.' hır de fjaıt~uı !~ .... in b•.l:' 
pehiıı·~ıılamıdan ı:-e.~huı: Ya: 
rük Alı iic Ht;rgelf:~ııun gurc~ını 
b,;1.b:-ı..r~1ız muhterenı. Suyolcu 
Me:unet b.:y.len diııle<lım. Bi
naenalf. \h. ne cı;nı~iimsc onu 
y~?".c.caiını. Ilu gJr~~\cr çok en
t.r rf saudır. 

Yul'ilK Ali, 1-I..rgelcci ile gii
n,t1;;i zaıaan elh beş ile a.ltmı;ı 
ya.« arasında iıniş. Hergelecı, / 
ılın~ ve otuz heı; ya.:;larında \'ar-
mı~. . . 

Nakı~lı Eyiipil Hergelecııun 
gün,şıııi tarih muallimi \'e lstik
l l Lis<:si müdürü aziz urkud•t· 
ijlm Ekrem b<-ydı>n naklen yazı
yorum. Bu giir,·ş Balkan Har
bi.nden c'vel olın~. 

Ht-r;;clt'Ci, Nakı:;lı Eyüple, 
ı;ürcştiği zaman altını.~ yaııla
•ında olmalı idi. Güreşi bırak
mııı meydandan ~ekilmiş bir va
.ı:iyette bulunuyordu.. . Nakk;ıı; 
koyü Ç;ıtakaya tabıdır. \ e, 
Nikk.ııılı Eyiip, bu köylüdiir .. 
Nakk~lı :ı<;yiip, devrmın 

en na.ındar baı;pehlivanlarındm: 
dı .Müter,ddit ve muvaffakıyetlı 
giireşi!'ıi vardır. Mağlfıp ve 
galip halleri mevcuttur. Nak
kaşlı Eyiibün devrinde baı, peh
livanlar şunlardı: 

Sarı Hafrn, 
GaY..banPli Ali Ahmet. 
Kara Emin, 
Sıbilili Hüseyin, 
Milıaliçli Hasan, 
Kara Mustafa (biraz gpı;mi~ 

d<"1ri .) 
Gümrüklii Cm> l, 
Kızılcıklı Mahmut, 
Nakk3"lı Hiisnii, 
Bııl"t!ıİıılu Ethem (B!raz 

get;mİH <1.-vri) 
Helkı daha akla gf'lmedikler 

vım.lır. Şimdilik aklıma gelen-
1.-r bunlar.. Benim bu.o IH ıçınde 
pehlivan olarak tı<,gcnctiğiın bir 
iki ki"i vardır. Bırisi Gazhııneh 
Ali Aiımcltiı·. Ali P.hmet, sağ:
=~. Allah oıı:ı daha uzun ömür 
ver··in, Bandırmada oturuyor -
mus. 

Aı; Ahmet. HPrgelecinin kli
çi.ığütlür. 've, Hergeleci, ayarın
da bir p.:hlivıı.n<iır. Kafasıyle 
Pt'1 ~en ve ha~nunı gören bir 
pelılivaııdı. Allm"' ikı okka ge- ı 
liıdi. l"akal çclık gıbi kuvvrlli, I 
lıııh, ı eml:ınli bir pehlivandı. 0-
ıHuı bir ~"k ı:,-Urc~lcrinde bulun · 
<luım. ı ı,ığruım son devrin en us
ta ha;,pehlivmılarnıdan idi. Ona 
b11 sütwılardnıı lıimlarımı yol
bnın. 

N ak ka~lı Eyüp dP sonradan 
daha pehlivan oldu. Top sakal
lı bir ?.nl1ı. Uzun VP ince yapı
lı idi. Usta bir pehlivandı. Bil
hassa paça dalışları meşhunln. 
NJkk:t~lı gyüp pehlivanın Kı· 

zıkıklı Mahmut ile de Yıldız<ia 
başpehlivanlık ayırt güre~leri 
vcı.rdır. Kı7.ıl<'Iklı Amerikauan 

• y<"l'li grlmişti. Yay gibi bir peh
livandı. 

Kız~lcıklıya Yıldız güreşinde 
eıı 1Jyade Jay-<UJan pehlivan 
N:ıkk.uılı Eyiip oldu. Kızlcıklı 
Naklmshyı yenPmedi, Nakkaş
lı neticede pesetm.işti. Fakat Kı
zıl, ı!dıyı korkutmuştu. 

Ben. bu güreı;ten sonra Nale • 
ka.\ilı ile beraber Beyaıo.ıtta peh
livan lralıvesinc geldim. Aşçı E
min efendiye yemeğe gittik. O 
vak il !er Emin efendi lokantası 
kii<;iik bir aşçı dükkaru idi. Fa
kat böyle olmakla beraber E
min efen<linin yemekleri meş
hu•du. Az yemek yapardı . He
men hP.n.t-n bir iki tencere, lakin 
enfes yemek yapardı. 

İete Nakkru;lı Eyüple oraya. 
gitmi~lik, arkodaşlar da vardı .• 
Nakkaş!ı Yıldızdan gelirken a
rabach tek la.f söylemedi. Ko
nnşa<· ı-k hali kalmamıştı. Çün
kü )!ÜreR çok wrlu olmuştu. 
Hi~ unutmam, Sarı Hafız Nak
ıkaslıya: 

- A be bu ne hal b&!. 
D<'yincc, Nakkaşlı, ellerini 

gil$lererek: 
- A be, ellerimi kapatamı -

yorum he? Hepten böyle açık 
ve gerili kulıJı. 

• De:! i.. N a.~ıl kalmazdı. Kızıl
cıklı Malımut gibi bir pehlivan-

Yörük Ali 
parçalar 

8.rn Evin saati 
Arlmdaşmıız lıl. Sami Kam- 8.30 Müzik 
yel, Snltan Azizin lıeşpcbli- 12.30 Program 
vaııla.nndıın olan Yörük Ai·J 12.33 Fasıl 
ı:ıln meşhur güreşlerini pek ıarkılan 
yalmula bu sütuııJarda an- 12.«5 Ajans 
tatmıya ba,şlayacaktır. haberleri 

13.00 Fasıl ~ar kılar 
Bar kılan 

la saatlerce pen~e pençeye bo- 13.30 Karııık prg. 
ğuşmuştu. 18.00 Program 

21.30 Sağlık saati 
21.45 Oda mwılklıı! 
22.~0 Al:ıruı 

Nakka.şlı aneaJt ve ancak yet- 18.03 Dana 
miş, altmış sekiz okkalık bir peh orkestrası 
livnndı. Hııllnıki, Kızılcıklı 8Ck- 18.25 Konıışmn 
sen be.o okk.ılık vardı. Ayni za· ı8A5 C0<·uk 

haberler! 
12.45 Dans mil:ılill 

22.55 Yaı·ınk; 
prognnı 

manda ,ı,ı hızlı ve darplı bir. ______________ _ 
pehlivan<l1. Mlithiş bir boğuşma 
yapmışlaı·dı. l:füha•sa, Nakkaş- 1111. : 
lmın paca dalı~larına Kızılrıklı l1llilll 
sıkı ve boğucu lıoyundurukhırla _ 
mukabeie ederek ezmişti. 1 

..,, 
2 3 H~r ne hal ise yem_eı;ı: otur- j 

duğumuz zunan Eyubwı ılk 1 
lokma gırtlağında kaldı. Yuta-! 
madı. Boyunduruklardan gırtla- ı 2 
ğı diiğümlennıişti. Eyiip, cesuı· : 
bir pehlivandı. Hi~ yılmazdı. 14 Bu. sebepledir ki, Yıldız @reşi- ı 
ıa anudane bir mukavemetle\5 
yapnrn;t.ı. 6 

-1 1 

1 '• 
' 
' • g 

Güreşten Aonra Kızılcıklı Malı ı 
7 mııtla. konuşmu~tum. Zaten 

' 
! 

c !!I 
. lil 

9 ~j 

4 

1 

! 

1 

' 

• 
' 

1 

' , -

-
5 6 l 8 9 o 

1 11 i ' 
1 ' 111 ! 1 

:~31 1 

. 
' 

' M I ' ' 
' 

1 
1 ' •• 

.aı ,g ' ' 
1 ı Ilı l!l ' 1 

' ' 
'i'.l 1 • t .• , 'El 1 
ı 1 

il 11 

SOLDAN SAGA: 

1 

1 
1 
1 

Allah rahmet eylesin, ilk Avru- 1 g 
paya giderken Kızıkıklı Mah· ı ı 
muda ben rehber olmuş ve ter
cümanlıl: vazifeıüni yapmlştını. O 
O vakitler ::lirkecide bir pehli
van kahvesi vardı. l,;·imdıki Kon 
•·alı lokantasımn yanında kii
cük bir kahı·e .. Hafızın kahvesi 
derlcı-dı. K.~ılcıklıyı ilk ola-, 
rak or~tla "örmüştüm.. UzLın J 
boylu .. kara yağız, düzgün vü
cutlu .. wlekli ini. Çalımına hay
ran olmuştum. 

Kızılcıklıya Yıldız güre~in -
dt:n sonra ~ormuı:Jtum: 

1 Uzuk ~arkta bir <Jrir., vth:udd;ı 
dola-=ıı. l - Hayvan yuva~ı, kendi J 
gtirü~ill', tcn1enni edatı. 3 - Bir h<ls- j 
t~lık, :i::ıl~·ı"I.. 4 - Ka\·ga, .Bre.ıilyJ.

da bir ~t. "ı..;r . 5 - tnan•~· 6 - Y•:-c.!İ.n, ı 

nota. 7 . ~ebiyata ~it. 8 - Jı~"l u1~1 k 1 
zaman paı'"tası,. ~ı-ıır1ık, 9 

7

- Hoı·'e, 
hayvonıa .. a vertlır 10 - ' :ıkın1arı-

- Neye Nakkaı;lı Eyübü ye
nemedin? 

O bana vık baklı olarak ı;u j 
cevabı verdi : 

' 

n·,17 .. t(Clli;tlik. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Bir i~ki, nakliye \.·a~ı~~n. 2 -

Şel'ef. 3 - T:ırihi °'eı-, erkek:• -· ı 
l"-adın i"ıni, n1ahkeınelerde 15örülü r. ; 
5 __:. Gcnh;lik, ar'.lu. 6 - •Odun· l:c-
1.ünef:inin ıJk hecesi, bh· c·mir, "<011 -
~ .. ızlıık. 7 - Kö1nürden <;ıi.;1r1 ir,qde. 
C - Aı·kn, törpü. 9 - AJ.>ı·:-ı uygun, 
bıı· nf'\"İ kumaşş. 10 - R:r i~l~·an 

~hri. 

(E1n>elki bulnuıcilııı,. lıalli) ! 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

1 F ı 1 i L ı ı p 1 N,L ;E IR 
: A I S A IL ET • ' A IR IA 

- Güteşe giremezdim. Av-ı 
nıpada, Amerikada nam a.lnıış 
bir pehlivanını .. Görmiiyor mu
sun? Bütiin Aımerika sefareti 
l!'rkanı gilı e><c geldi. Ve bir çok 
Anıerikalılat da .. Nakka~lı filanı 
diye gecme .. Bilirsin bizim peh
livanlar adamı iki dirhemlik ye
rinden yenerler. Bu seocple yal
nız -müdafaa gfaeı,'I yaptım. Ve 
hasımmı ezmeğe çalıştım. 

1 ' [X'<lı. Nakka~lı Eyüp, tam 
lm•;ınıında iken ihtiyar Heıge

'''-' ilrı Çatıılca köylerinden bir 
yPrık tutuı;m.uşlar, Hergeleciyi 
zotla ırueydana çıkarmışlardı. 

T iA • ı • I Ç il A ı T E Ş 

Heı·geleci, yağlanıp m<'yda -
na. çıkmış, iki taraf kapışmışlıır, 
Hergeleci, Nakkaşlı lı:ylibii a
yaktan yenemeyinc·P altına dii~ 
müş ve Evülıü bir yan kılçığile 
~armadan açık dfu;iirüp yen -
(mi ~il 

Bu gür·eşın Hergeleci ile E
yüp araı,ında cereyan ettiğini 
işitmekle lıeraber bir dP eski 
bBşpt"hliv:ınhtrdan Nakka'}lı 
Hüsıı iiden ~unları diıı!Wim: 

Ntı klu:;lı Hiisnü, Eyübiin ih
tiyar Hergdeciyi mağlfıp etti-

ı 1 BIA, D 1 E T 1H IAIN\E 
5 H iE'BIA ill E 8 ~ IB ' L 
6•T i 1 \R AIN ll ıEI B ı E 1 

7 C .• O A K A 'R Jll E\R 
t ı E tG E·• ı A I K 1 1 NiMi• 
19 F ı A il A R ~U Z n T E ! 
,o AILI l IK !• S 1A MIAil:lJ 1 

ZA Y ! 
Düzce Orta okulundan 26/7 /937 

tıırihinde aln1ı3 olduğum mezuniyet 
dıplomanu zayi ettim. Yenisini alıı.ca- J 

ı;ıından eski!:iinin hilkmli yoktur. 
332 numaralı Fevzi CingJ 

1 

ğin' sö,·Jüyor. Bcllü bu güreş ı ı I' 
ba:;;ka bir ı;üreştir. Asherlih işleri 

Fakat bunlara Hergelecinin '------------güreşi demek doı'Tru değilctir. ı 
Altını~ ya~ında bir adamı peh
livan addetmemeliyiz.. Anlas -
lan giireı; şiiyl~ olmuştur 

1 

Nakka~lı Eyiip meydana çık
ııı:ııştır. I>arşısına ~ıkacak baş 
i:mlunmumı~tır. Herg,.l<>ei de se
yircil~r mey«nında bulumııuı; -
tur. Ağu!Rr, beyler rica etmiş
lerdiı·. Zoda ihtiyar HeraeJeci 
yi •oymuslardır. O da hat.;· için 
m,·vtlana ~ıkıp tutuşmuştur. Bi
nacnaleyh , yukarıda da yazdı
ğım ve~hile bıır>lar Hcrgelecinin 
güreş lıavatıııa dahil edilecek 
mlisabakalardan sa.yılmamalı -
dır. 

Ben, Eyüple, Hergelecinin 
bu güreşini vaki olın~ bir mii
sabaka olarıık yazmış bulu.nını

yorum. Hergelecinin ihtiyarlı -
ğında Eyüp, Hergeleci ile tu
tuşmuştur diye not kabilinden 
okuyucularıma bir havadis ve· 
rir gibi yazıyorımı. 

Not: 
( .ArkaM IXll") 

Beyoğlu Yerli As. ıubealnden: 
Samsun As. hastahanesi Dahiliye 

müteha~sıslarından terhis edilen Yd. 
'lbb. Tğm. Şükrü Kültürçal (53f92) 
ın kaydını yaptırmak üzere acele 
şubeye müracaatı (934) 1 

Bcflktaı Aı. ıubeıinden: 

Aşağıda isimleri yazılı subayların 
dCele şubeınize nıt1l'acaatlan etme -
dikleri takdirde haklaruıda 1076 sa
yılı kanunun maddci mahfusuna gö
re muamele yapılaca~ı 
Piy~de TCıİmeni l\T. Azmi 

• 
> > Halit 40037 
> 

> 
> Kerim 42507 

Kemal 47347 
> > Osı11an 1636& 

Topçu Teğmeni Cemil 444513 
> > Reıat 41312 

Muhabere 1.tst Teğmeni Cel61 20f39 
sııvarı ASteğmenı Sadettin 353 
Levazım Asteğmeni Nebil 3910tf 
Leva71m Tel!menı Adil 39040 
Harita Aste&meni Necatı 30953 
Levazım Asteğmeni Namık 30385 
8. el sınıf Muamele Me. Muhittin 
32319 
8. el sını! Muamele Me. Hilmi otlu 
Hasan Tahsin 
Sano.yli Harbiye Teimcnı AlAetUn 
4"i022 

ŞUBEYE DAVET 

F•tlh Aıkerllk ıubeılnden: 
S. 8. He. Me. Re! oilu A. Ce!Al 
(32898) 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Her akşam seanslarına devam 
etmektedir. Birinci ııınıf r :at2ıalı. 
Öğle vakti tabldot 75 l:cınıa ve 
al!ıkart yemekler 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuları ısrarla is·.eyinlz. 

* tstanbul Beledlyeal, 111ez1>o!ıl 
Miıdürlüğünc ıönderdiill blr emir~ 
2 aydan küçill< lmzularm kesllın.ctr. 
sini ~tir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğündenl -
P.• u >uı r.ı nı e,, 

t~<!~ll EksUtrn'l 

Cinai Kr 

'p!l;...Ofa•\ y;ıt:ı~l l\.O!l.!JI( l• 1tJ 

o,g 7,5 

teminatı 

lira Krf,. Ş•ktt l Suti 

1 

> 

• h•l: ~· 
Xv l 

bil,v 

No. ~ 

l l1Vt· 
,.;~•ıir, 

1 ır.uc1b.1 et yuk. rıcta cJn5 ve 1niktarı ya7.th 
nıal/.C'me a~:ık td<~iltr c.· .1. :1!!i• ,, nal ıı;u, ktır. 

2 - 1\1ulı,;11nP,er: lx!ı!t i 1 r 7 ~ 1-ııuvnkk.1t tC"~in::ı.tı hiL.asındn y:ı:ohrlır. 

3 - f;ksıltı-rıe :!7 'l 'P4~ ı,,;;ılı ,ihııi srı t 111.30 d:ı Kabut;:ı;şta Lt·\·azı111 bi

rı..ı ... ında n1iil~< \{nil ı .t "-t:ı ıı111h.l)•••\ kı)hn yonu:ıda yapılac:ıkhr 

1 - Nüıounelf'ı :-:117. 

5 - İ~tcklileriı. 1_·~1-;ili.'T"' ~;n t.1yJrı ıJlunan giln \·e 8flalt~ 

vcnıne paı·asile bi ·Hk 1: ı . l-"•ı ,t<>m1syoı..n mÜı"\('aatlan. 

fr'(> 7 .~ r:ü
(6·12) 

kuru fa:suly\? :? ·, 1. 1(~2 Pa?.aıt•:sJ t:tıııu ı::aat 15 Öl' kc:ıpah :t .ı.rOa ~11-

! 

nn<..:ıktır. j 
2 - llk tı~ıcıin~tı 41<•73 lln «13 kurı:~ olup şartnal)ıesi hrr gün ko ... I 

ınisyondi.ln pnro:-.ız t•laı. !(. lııuıhilir. 

Bir saatçi alınacak 
Jstaı1bııl Elektrik, Tra111vay ve Tüııel 
işletmeleri , llnıum 11.Jüdürlüğünden; 

tdarf'on1l'z Aynz.pa.~:ı ;ti)lvt>Sİnt• İf,ıtih.1nda giisl<'rC'<.'C·Ji ehilyetc JÖre gllrt 
de a liraya k:ıd.-...r ücret veri1ı .. 1et< ~tıı·,·tılı~ i1ir Ôl~l~i .ılın;ıcakb.r. 1 

*"~·kerlikle al:ikrısı bulunın;l;.·:1n ı: h-" ül~~rin ııüftı'-> hiivlyet cüzdnn1 1 ll~" 
ntl>~ lr.t'l~ıclı, ~J<.ı'.·1ık r

0

ı.ı-uıı.ı, iki fotol!,r,•ı \"t" şimdi.ve ı~ ıdar çalıştıkl.~rı nıC-
C::'-..~ .... t~lt•rch'ıt ı : otri.11 1c\ır1 hi·~mt". n,CtlJati 't'!-itk•,Lır !le birlikte :?'i/1/~ 
.ıa:.Jhlnrte a<ıt 10 da iıltı'ııienin :\!eh··ı h::ını zenıin 1.:ntınthıki Zat İ~lcri .,,.c SiJ. 
Mtfitıllrlüğ~ine rııüracıı:.tl;11·ı 107.unıu UildfriJir (607) 

1 İstanbu~ Be~ediyesi İlanları 1 
T;ıhmln B. ilk TPm. 

UU.00 

62fı,fll) 

He,yn:...ıtta '!\-iP1 c-ırı ;:;<' m lı:lll~in n Tacirhone !:Otl• 

ğında 21iR ıneı oıı.l<ld1 6 nıctre mnrabbaı s~hc:ılı çc;ıul 
ars·ı~ınııı tı~ı. 

.\rn .. vutkoylhı<l _ titi.nel }:l .• ·i r:cJ; :ıgında 65 J:-~pı na' .. 
1'ahrıin bf'<.h_·\lpı·ı ılt- ıı~. 1· r;1 n.1t n"ıi"t..ırlal'l yukilrtd:. :vazıh gDyrl rnctı" 

kul1l•r SDtılın.ak i.h-_ı·rt- ııyrı :ıyrı ı-t('•k ou l tlrına.Ytl konulmuştur. Şartn;ın1eıcd 
Zabıt ve ?.Iu:.tn1t'lat J\.Jiidürli.:J~Ü kcılt_·ıtıiııde vi)rülebilir. th.ıle 29/1/04~ pcJ"" 

:-;cmbe r:;ıini.i -;lat 14 dr 1)·--11111~ Erı<·ıiınf'rvte :v<•pıt.ıcaktu·. T;:ıliplerin ilk. ter0l' 
at r· .1kbuz 'f'j" ;ı ı.ıc.:ktuı•l.ı.,rii,_. lh;:ılc gf! ılil n)Hayy<'ll saatte Daıİnl Ent·ü·nentW 
bıılunn;al.."n·ı. (3~:1) 3 .- J'.'ltc!dılcriı_, 2'+P(ı ~;ıy1 ı ko.;r:ıutılJn '..arif.:ı.tı dahilinde tt1nziın edecck· 1 

lerl tcnprılı t'•klif ıı"l<·Ku" J~,r·ıu havi k.;pah z.ırflarını en g~ belll gün ve.===============================
sno.ılt.cn bir tinc,t ev' t•hr.1-: k.ııl;-,r Kear~tr''J-ı;ı~adi:l bulunan komi:~yon baskanlığı-
na n1aı<bu4 ınuk~ıbilintic v ·ı '' t:lt-lt (451) Ceza g41/742,"':'44 

• • • ...t 

KARAR H0L.6aASIDIR 

T'.lilli k.on.tııı a. n ouuunc. n•\1hul1:'at:"t..·n '"t:ı;lll. Desw ... teıa Ç;adwal{ rtla .,, 
1 - 'f~thmin L'C.Hler: .. rı ı c.:•tıu bed<'li 25 .... '"lOO Hra olan lSOOO meh·e eınpc.x-

1 
nu~naralı lliikkilnda tiitU111·ii til:;ıre~ili: n-.c~··11I Kır:ko!' n~ Artln Sııbo -jııl 

ın<::ıplize mahrut.i ('<ıdıt l,.,,zinın 2312· K.Jnun/942 Cunıa gün.O ~•H~t 15 6"' K·ıpıh çer~ıri.'1 KaJp;.J,rıJeor ~·C:1ıirlPŞ"i 174 nuırı:ı:uda inli~ci Adem 0~!11 Envet 
p3ı.arlıkla eksiltmesi y:-ıµıl·-H ;-ıktır. "" 

• ç • _ .. • haklarında t.,bnbul A~liyf' :.! incf ~f'ln •;·ahi c-nıcsindc '"<'reyan cdeı ınuh:ı 
2 - İlk tenunatı 191:.& lH·A ~O J...urıı~ •ıltıp şartnaınesi her gun.. komısyon- il kcrı1es.i. neli<·C'.sinde •u(·lunun fiili E."Lit o}(iıı~uııdan milli korum rı k:::.rı tı• 

dan 19
2 kuruş mul<uhiliııde- ~l•nabiJlr, . - , nunun 31 \'l' 59 uncu nH~dd~ll'rl n1urih;:ıce yiı nll be~er lira para ccıs.9 

3 - İsteklilerin ht'Jl. Jıı,ür ve r-tı.lttt· K'.;u,ıınpc.u;ada: bulunan k<•mısJJ4)nda j öörın<'lerin~ ve 7 t:el' gün ınu<ldetı.~ d~ dükk:1ııının kapatılmasına ve hÜ' 
hazır bu1unmaltll'I, (44fl ) 1t e • 1 küın kal'il<·--:-Hi!inrle ücreti SU\'lııy:t tdt ü~ınrık fı·terc k<ır:ır hüldsasının Yeııl, 

"&tOuh gaıetC>~indc nC.~r{"(filı)lC~ine l-tlt•/9.J.1 tarihinde karar verildi, (61j) 
1 Tahnıln ctlllt:'rt bt.-dcJı 1:~..'5(1 J;ra •Jlan 5 ton adi be-.lirin 24/1/942 I =============:-::===============:::::::::, 

rumal'tesi günü sa~t 11 de Kas1nip~ı~'\tla l.tulunan Deniz LevHZım satın alına 
11 
_______ 

11111
_..,____ •-------------, 

' -]lOITIJ:iycnunda pauırlı!;{l y:-.pllncatır. ' / ~ ' f b •k 1 S f 1 K · .,. j 
2 - il k teıniıwtı ·9~:J.7ö• lü> ~l·ır· :-•ı tnnmP'i her gün i• MOti dahi- Sıerı :ı] rı a ar a ra ma omısya· u 1 a:ı arı 

linde n"!ezk(ır kon1isyondan c•~<lt>l~i ... :ı.l1rı.1hilir. • 

3 - tı;t"'!klilcı-in 2490 $;ıyı~ k~nıı!ıt.ır• i-t~iği vesaik le birlikte belli gün! Zeytinburnıuıdaki Çorlu ~J.l:Jh Wu,.ıh;,Hıcı~ lz için tornac11 terviye(f 
ve tınatte adı gt.."(,·t>ı 1;;omı!-lyon:ı ıuıtl"Df ,;,fl: rt Jlfln olunur'. .,579z, m•ı'fl.og-oz, tekerlC'k('i, motörlil ve..:ıait w.r .• !1· usı...-1.st lıntihanla alınacaktıJ!i 

T~liip olanlar her q:ün Zeyt.inburnunrta Çr.rlu sit\h tan:irhanesi MüdürlJ~il' 
--:•mmmm:ı111121mmMmliill•ii11ilil•lllE•aımm•• ,ll!ll ı ne n-:uraeattt Ptı"":"ıel,.ri ilin olunur. • 

1 
• (363) 

On iki kalem 1,1e com'<1n 4.000 rrıetre mikAbı ça·m veya köknar , 

kereite ahı.acak 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Küçük tasarruf 1942 IKRA . ., I fHERI 

İ 1-Jt-y'E>li un-ıı..rı,iyPSl "~rilr>ın<.'dii!i t:ı ~ılirde parC'a parç;~ da ihale edileb~ 
lir. 

Tahnıin cdill"n bedeli "2' ... .rıutf' lir,, oı ... n yukurda yAzılı kereste J ' 
kert FabrikHlar Umun1 müd\irJüi:ti ıncrkez ~atı11alına komisyonunca " 
1/942 1ı·;11ı b'"iınü 'laat 15 te na,_;.ı·lık"L ~ı<.ıl~ ~ih:··t.'1<iir. Şartname ''J;) 
lira ·•so .. kuru~·tıır. K;ıfi tı·ınir. -tt ')tlo·· Jir.ıdır. '''~ 

~000 Kg 
20,10 
4000 
3000 
3000 

" 
" 
" 

••• 
l\.f:ıtnı n:'!. 
Şc·hriye 

Sad~y .. .i\ı 
Kul·u U;_\•Jn 
Sa hun 

5ClOO '' Toz ~l'kc-r 

• 

T;.:t .. n:ıin f.-<lılı:-ı: bc,_1eli •·ı:.tt40'' ı;ı-;ı ıJl;ı~ _.._ık .ı·d:ı. : 2J.ıu fJ kalem eı 
AsJCeri frıbıikalJr urnum mii<lürlUğ!l 11 r 1 <':'. _,,ıuıal".'ııa komisyonı.; ' 
-4/2/942 ('~U'idni>a gUnil saat ırı te- p·ıı:.ırlıkl;t ıhale edilf'«.'ektir. Şartn. 
parasızdır. Kat'i tf'nlİnat '2376" 1irdı1ır. 

Hey'eti uınurniye:$İlli l;irden vernı(•k ını~..,k·:in olm;ıilığı takdirde !l:J- 1 

eyrı <la ~h:ıle t..'<lilebilir. ''39/" 

l lstanbt!l L· Y z ım emirl ği satma1ma k~mlsy ır.und~n 1 -Beher kilosuna 400 kuru._ t:ıhınin t.'<iılc.•n :!O ton .:.aı·ı sabunlu kL· , I• 
alına\.•aktır, Pazarlıkla ,.L;si!tıne~ı 23/l/942 cıınıa günü .:rı~t 14- de Toph .ı. 
de tııt. Lv. Anlirliğl S<ilıııalın·ı kor.ıis:'-t•r.unda yap1J;,1,_·,1;..tır. tsteklil• J 

teklif edecekleri miktar üz~riııclC>n tc ıı ııatlitrıl. belli sucıtt.e komfs~· J 
gcı..-.1cleri . (51'1 - 537) 

••• 
30 ton kadar kuru fı.ı~·ııly:ı :•lınaı.:;.ı ·tır. P:11.nrllkla ,..ks!Itmcsi 22/1/ t1 

pr,r~1;-nbe ıtünü t..'lot 14 le Tophanede ~-v, Anıirlı~.i s.;tınalınn komisyon ın~ 
d<-4 yapılar.<..l~tıı·. Toıhınin beı.lell 7800 liıl't kat'ı tcıninatı 1170 liradır. Nü:. ~ 
ne ve eYsafı komü•yond:ı göJi.1Hir. tsıc!dt~tTin iıcllı \·akıttı• kıJıni~yona ,.. 
mdcri, (515 - 53G) 

• •• 
İki at~ct 930 modc:li Şe\o'ıble !>ilindıı· kı<DO!!l yeni \icy,t l:ulunmadığı l.L 

<llrde nz ınüı:;tar;.)cl t.ıtlak.:>11, kayn.ık.;_ız ,.c :ırız.1~1z .. •larak :ılınacaktır. 11 

za;:iıklı cksfltr.lcsi 22/1/042 pc1ş'l!•1bc gür.il snnt 14130 da Tophanede 1 
Aı,1:rligi s:~lınrılına konüsyonuıu.J.1 yapt..i.tcaklır. İsteklilerin belli saatte l .,. 
misyona gelmeleri. (516 - 539) 

• • • 
4 X 8 - 10 X 4 e:b'odınd;ı 5000 ndct lrıt:ı. alın~caktır. P:ı:.:arhldn eksil' 

mc:-·i 22/~/9.f2 P.?rşcrnb~ gün(i ı:ı:arıt 15 de ~rotlhJncdc L .. ·. 5:1!1irli2:i satın sl~ 
ın..l komü:yonunda ynpılacakt,r. F.v~rı 'kvıo!syonda görülür. trteklıleriıl 
~kliıt edectR.leri !iy:ıt ü1.el'inden teın1n~li~1rile belli saatte li:omJsyona gel· 
mol<•ri. (5ı9 - 587) 

• • • 
Diin.kil mi!İıalıabeınin birinci 

sütununda sehvi tertip olarak 
iki yanlış vukua gelmiştir. Bun
lardan biri saltanat yetlşle
rinden yazılmıştır. Halbuki 
saltanat binişlerinde olarak: 
tashih olunmalıdır. İkincisi ga
yet bariz bir hatadır. Okuyu • 
cularımın kendi kendilerine bu 
hatayı tashih ettiklerine şiip -
hem yoktur. Bu da, ikinci Sul
tan Mecid, yazılmasıdır. Malfun
dur ki, tarihimizde ikinci sultan 
Mecid yoktur. İkinci Sultan Ha
mit olarak tashih olunmalıdır . 

DOKTOR . hesapları 1942 
HAFIZ CEMAL 1 iKRAMiYE PLAN~ 

1 adet 2000 Liralık= 2000.- L\81 
3 > 1000 > = 300().-.. > 

On adet müceddct katnyon Nlınncak.tır. l!t>p:d bfr markndan oırrıa 1 

§ay:ını tercihtir. Bulunnmadı"1 surclte l·crd, $ı.:vrol~. Fargo, lt!dk, Diamorıt• 
S;.üdebeykcr markalal'dan olacn:\ ve her kcrnyona :ıit 1cdek r.arça!arı bc-
rnbcr verilecektir. Pa7.tıl'lıkJa ek'"<;iltnır~~i ::c:/l/:>42 Pn::::ırtcs: cu:ıil G:l:ıt 14 dt 
Tuph~ncde ı~ . Lv. ftn1irliği s-tın alma koıni::;J'0!1Ur.C.a Yllt'ıl:ı:c:ıkt:r. şr.rt" 
namP..sl ve her kamyon için veı·ilnıc~ı m:.ıktczi vede!~ r:ı!';a li:;tcsi kom"' 
yonda görülür. Tuhmln bedc~li 50.IJOO lira i!k te:mlnall 3750 [radır. 1stc'.d i .. 
Jer;n kataloi:: ve tcminatlarUe bf_JUi ıı:rttı k!lhl;!~·ona gctncl.:ıi. (JC4 - 45;>) 

• • • 
DtMttuc. lt lira t.ıhmhı edilen ?.C~~ adet c:hin!~k rılı:i<'<"•ı:~ır. Paırıt" 

bkla eksiltmesi 26/1/942 paz~ıı·•-c.,.~ p,,ti_ııil s~ct 11,30 !1 '.1 Terı:"· . .,,..ri,. f~L fJ•." 
lm ırliğl satın a'.ıma kon~i~yonı.n.ia yan•ı;tCUlt.·. H•.;: tr ..,.·.,. ~ •·2 )fr':t • 
kuıuşı.ur. Nümunesi komiı;ynı~a gvrO!Ur. T~J:p!crin b:::ıa \"t'ı'k·t, • kc.ın1!...vo"" 

.S.K. 
( 

2 > 750 > = 1500.- • 
8 > ~00 ~ = ı500.- > 

Lokman !-tekim lff:Şl~ELE~; .. !~ : ~~ : !~~~:= : 
gelmoler!, (5ı2 - 516) 

11
2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağusı;,,, 2 lkin- 50 > 50 > = 2500.- > 

tahill:;eı M!itehllS31S1 200 > 25 > = 5000.- • ı· 
Divanyo1u 200 > lO > = 2000.- > Satıit'ıl: A. C,.-.m•h-dı'ict lkrttço{iı• Ntırı.,at " - • ı :llmm•mommamaı 1 

citeşrin tarihlerinde y pılır. - · · · · -

-~ '••••••••1a•ı1:1=aızı:m:::ıa=====m:mıı:ıı::::z::=:il;'lıı:.;ll Cuıt •At v•: (tJ. 1.-"<ll' GO-:-aıytır ..,, /.\ ı:,,., ... ,.f(' n 


