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Amerikan 
kuvveti Kurtuluş battı 

Batiin if, ••••••lcl•dır· 
Naıl ii, lliAver •••l•lel
lalıul. pıtutıl•r, .-cırtılu, 
•lmtılu ı•.Ullcia w.-ı ... 
ınala 6aşlt1'1ıfı lıalıl• lra•i~
t•r• 6ittilcçe scflornloşır Itır 
m•nzara ar:ıedigor. Zafer 
çalışanın, Jagananın, ~~ımr 

ve zengin olanındır. 

Süvari Rıdvan ve Baş Çarkçı Tahsin 
hidise -etrafında izahat veriyor~~ 

~· 

Tipi ve fırtına güzünden karaya oturan 
~uaa: nthte1m()abld YALÇIN vapurun baştan kayaya bindirerek delindiği 
A merikanın lngıltereye h [ • 1. f [ d ~ [J 

yardım edeceği ha~r ve amu enın ı('Ur arı ama ıgı anlaşı ı 
verildigı zanıaıı, l.:un-

ver gazetelen bunu büyiık ----- ::-1 
'bir ıstihza ile karşılcf.DllŞlardı r -, 1 
,Amerikadan lngilteı e~ e ne za- B ğ J 1 1• maıı yardım yapılacaktı? Bu- o az ar mese es 
nun ıçın ayl:ar ıstcrdi. Sonra bu ---00---

ALMAN BASi. 1 
MAHUT İDDiADA 

ISRAR EDİYOR 

maJreıne Avrupaya nasıl nakle
dilecekti? Mihver propa.ganda
BUWl seve seve her lisan ile dun
yaya verdigi teminata göre, A
merilra.n yardımı İılgiltereye 
gelmeğe başlaymcaya k. ar, 
liıgiltere açlıktan ôlecektı, Al
man darbeleıinden yıkılacaktı 
ve lngilteıve malzem~ ~~e-
eek her gemi denizlenn dıbıne ı --00-

göndeıilecekti. I 
Hakikat bu Mihver ~tıhzıı:-ı B R GAZETEYE GORE 

1annı kati surette tel.zıp etti. ~ 
İngiltere, .Amerikadan yaı dım 
~linciye kadar ayakta k~ı~ı. " lngi iz'Brin S YYB ·ara 
Amerikadan cephane ve silah 
taoıyan emilerden bir kısmı ganış imtıyazlar werm ş e!du-
denizl dibinı boylamalda d 
be aber lıuriltereye gıt • ğundan şüphe 8 1 emez" 
tikçe da lruvvelıennleğe yeti.ı 
eecek kadar yardım geldi. ı Berlin, 21 (a.a.) - Bu sa-

Harbin cereyanı ve bundan bahki Alman g~tA:leri de, 
llOnra alacağı şekil hakkında dün akşamki g ;ı:\:tf l ·r gı >i 

Geminin bütün mürettebatı dÜn · 
gece salimel) ıeJırjmize geldiler, 

tahkikat devam ediyor 
Yunan stand kı felaketzede

lere sis ccek maddeleri götürmek 
m.ere limanımızdan hareket e
den Kurtuluş vapurunun bir ka
~ ncticesı kara.ya Qturduğunu 
ı<ısaca bıldirınişlik. 

Vapurun imdadına yetışmek 
Uzere evvelkı giln saat 14 de li
manımızdan ayrılan Tra.k vapu
ru dün gece sa.at 22.30 da kaza
zede vapur mürettebatını şehri
mize getirmiştir. 

Kurtuluşun suva.risi Rıd' an, 
Çarkçıbaşı ı Tahsın Bilgin, tc1-
6iz mem.uru Necmı. Aşar kendi· 
leı ile götiişen b r arkadaşımıza. 

hadise hakkında şu tafsilitı ver 
mişlet'dir: 

· Bu ayın 19 uncu perşembe 
giinii saat 18 de Yunanistana 
müteveccihen hp.reket ettik. Ge 
ce yansına kadar iyi giden ha
va birdenbire değişti. Şiddetli 
bir tipi etrafı kapladı. Yolumu
z.a müşkWatıa devam ediyorduk. 
SabRhın saat dördünde şiddetli 
bn sarsıntı duyuldu. Baş taraf
tan ~oşan bir tayfa geminin ön 
bordodan del· nerek su almağa 
ba.şladığını haber verdi. Vazı -
yetin vahametini gör~ süvari 

(&mw Sa. S ~ u. 5 <k) ------.. ~ 

MÜHİM KARAR 
doğru bir gori4J sahibi olabil - Taas ajansının Biı ı~sık Dcv-
mek için harp içindeki tecrübe- letlerin sabık Ankaı a Bu- Hu·. k Q met. em r ,-ne 100 
Jen unutmamak c•n bırmcı şart- yük elçisi, M. Mac Muı ı ay'm 
tır. Şimdi Amerika. harbe gir- demeci He alakalı tekzibini • ı ı · · ı • 

1-..&....-.@0ctikte~n--~ 4.A=arla~• k~y~erı~me::,11ve~~~2~; ~! !ıOJ1 Xn ır.a verı wor 
dair rakamlara müstenit ma- bUyuk elçıaınin D\ şahedclerl- Bu para. Mitli Korunma Kanununa göre J<uru· 
lfımat verdikten sonra, MHıver ni tamanıiadıgı v ... bu bak.ını-

ICLER ACISI! 
' 

ATINADA VE 
SELANIK'TE 

Çocuklar çöplük· 
lerde kemirecek 
kemik parçaları 

arıyorlar 
--00--

Atinada bir kilo Et 
300, bir kilo zeytin 
yağı 500 Franga 
ZCJr bulunuyor 

Loodra., 21 (a.a.) - Dally 
Telgraph gazetesinin Beyrut 
muhabin Arthur Merton ya
zıyor· 

Atinadan kaçabılen bir Rooı 
doktorunun anlattığına göre, 
Ywıani tanda açlık ve sefalet 
fevknlade bir tekil alzıuitır. Bil
hassa btiyi.lk §ehlrlerde yiye -
eek satan mB.ı:,"8.zala.r bombo§
tur. Hemen. her gün Atinada 
ve Selanikte, kemirecek bir ke 
mik bulmak ümidiyle bir çok ço 
cuklftnn çöpleıi kan tırdığı 
gijrübnektedir. Cılız kadınlar 
Yeı11en 80'1nml 8lyah ekmeil a
labilmek r için kooperatiflerin 
kapılannda Slra beklemektedir. 

t 
Nurueen.r.t,e No. 17 

f'•lpt/r YBNI 8ABAB .W-11111' 

TE"LEFON: 2()798 
Her Yerde 6 Kuraı 

MAIS ZIMLARI 
Biitçe Encümeni kararmı veı:di: 

100 liraya kadar eyhk alanlara 
.. zde 25 zam esası muvafık görüldti 

( Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor: 1 

Askeri muıazzaf ttk mü1deti ttç seneye ç kanldı 
* Biiyuk Millet .Medisi bugi' ktl to lantısında um rı r, 

mülhak ve hususi büt ~lerle idare cd len da.ıreler e, Belooı
yeler ve sermayesi bunlar tar f ından venlmi müesseseler 
&ra81l)daki ihtiliffarın hükil ı yoliy ha Ji hakkındaki ka
nunun tefsiri mevcut olmadığı mazbata ile ask rlık kanunu 
nun 5 inci maddesine eklenen ve muva?.za.fl k müddetini U 
seneye çıkaran Jayıha kabul dilmiş yedek subay ve askeıi 
memuı ıar hakkındaki muadd l kanuna bi · fıkra ilavesine 
dair olan layihanın birinci nıi..me.resi ya ı mışbr. Mecl 
cuma günü topl nacaktır. 

"Refah,, ıapuru tah: ı <atı 
* Refah hid sesi üzerine hul:iımet e ıf. ·l~nn mura· 

caat edilmek üv.ere iki Vekil hakkındaki tahkikat euakıru 
tetkik etmekte olan~~ ki ilik Mecl komisyonu hemen be. 
men tetkiklenni bitirmiş~ hasırlıya. ğı nıazbata.nın ilk kJ8. 
mını yazmaya başlaıllışu ı. Tahmin edıldiğine göre, bu maz
bata Meclislıi tabiinden w 1 umum! h • ete kedilt.'<'f'kt 'r, 

Maliye Veka ·af'ndı t aymlar 
*Maliye Ve-kaleti BUt<>e Umum MUdurü Hulusi ......... ...., 

Müsteşar Muavinligine, Müste ar Muavini lluro.n Varidat -
mum Müdürlüğilne, Bütçe ve ia!" Kontro Umum Mtid 
lük Muavini H- di Bütçe v Mnlı Kontrol Umum llüdi.irl · -
ne Bü~ ve Mali Kont.rol Mildllıii Ekrem BUt 
ıve Kall Kontııol Unıum UdUr tlmvfnBline Van
dat Umum Müdürü İsmaıl Hakkı Tetkik Heyet Rei ligine 
tayin edilmişlerdir. 

bynaklannın istihr.aları ııe dan bır ifşaat t~kıl ettigi laqlk teşkilat ve el koyma masrafları 
•ttnya ufukları gene doldu. ~ fikrinde bulunm ktaıd.ırl r • k a r ı ı 11 .x. ı o 1 a r a k s a r f e d il e c e k (8onu .. yfa 8 aQtun 1 de) ı ~-·---··---------------.. 
bt bundan evvellrl istihza ve Völkischer Beobaclıter di- • 
IBtihfaflannın nasıl boşa çıkmış yor kı: Ankara, 21 (Yeni Sabah) - Hüktimet, icabında lüzwu göre- ı- . 

1 Glduğunu hatırlarsak bu defa 'Ac ıi'.ı rıiçın Sovyetier ba- ceği mevcud ziraat &letlerini ve tohumlannı lüzumuna göre sata.- ·------.. ,-HARP VAZIYET ..... _______ _ 
~-"'- ih · atlı d vranmak i T k B ~ ı ·· bileceği gibi ödünç veya kira mukabilinde verebilecek, büyük ve • -.-------~ tiy a ve s tçe, ur ogaz ~U'J uze- k" tik b h · · · · edecek 
meeelevi objektif suntte dü- rinde Mol tolun 194'1. nt~ uç aş n.yvanlann alım, satım ve kesmwıı tanzım ve 
filnmek lüzumunu takdir et- rinde Berlinde ifade cllr'etin- ı bunlşra el .koymaya salib.qeti lmlUnaCaktlr. • ee 
mekten gen kalma.yız. de bulunduğu nıyet.lerini terk- Mıllt Konınma kanununa gö· o ı · 

Amerika acaba lli.n ettiği (Sonu .. )'fa a •Ut n a deJ) Yugosf aYyaJa ~ kurulac&k tevkillt ve el koy- nem 1 
cJıereCede mn•uawr ietthsaıltta ma masratJarı kareıhiı olanık 
bulunabilir mı? Bulunacağı ka- htıkfunet emrtı\e hazinece ceman 

bul edilse bile bunları Avrupa- yetl~ri deittştiğini derhal. teali \ Macar va Buıu~r 100 milyon liralık bir sermaye 
ya yol.lamağa vakit. kalır mı? edenz. Muazzam Amenka or- ll verilecektir. Bu sermayeden sar 
Vakit kalsa bile bu kadar çok dulan bir iki sene içinde fabıi- fUm 1 • ld • fedilecek paralar, muha•bei ·a 
malzeme için icabeden gemiler kalanla ı az1a d 80 Brl ga I umumiye, arttırma ve eksiltme Slngapur, bu dunga IJlçüsiJndelll 
temin olunabilir mi? Bundan zun senel~ı ~ım:~ ~: fi kanunlarile Divaru Muhasebat ibı 
l»qka, Amerikanın on milyona labilirler. İşte Amerika bö~le mılrakabealnetAbidetfldir. Yeni muazzam harbin bili Cephe/eri 
yaklaşan bir ordu teokil edece- bir harp yapabilir. M~le şu- Mareşal Von Bock mili! konınma kanununun mer'i- ı~ın mühim bir can damarıdır 
jin1 de anlıyoruz. Ordular fab- dur: Amerika bu kadar uzun yettt- bulunduğu müddet mrfm- C\' 
rika1arda imil edilemiyeceğine müddet harbe devam edebilir ordular grupu komu· Ja resmi daire ve müesseselerin 
göre, Amerika icabedeıı zabi1ile- mi? De"am edebılm~k i«in ıc:ı.I? J tanh.x.ma tayin e...ı·ıld"ı yekdiğerlle olan alım ve Hatım 
ri nerede bulacak? Ordulanna eden parayı, ic bede maneVJ . & .,. muamelelerinde arttırma ve ek· 
ae zaman talim yapbraca-k ve km"\ı:eti kendisinde bul bilir mi? siltme kanunu hUkUmleri kısmen 
bunları dünyanın dört tarafına Eğ b ıı tasdik Al ) y veya tamamen Vekiller Heyeti 
nasıl ve ne ile g:inderecek '! vabı e~er~li;~~r~rdumın ı:S~ man ar agos• kararile kaldınla.bilecektir. Ve. 

Bu sualler içinde cevabı en ve ne zaman yetişecegi sualini lav HiikG.metl üze• nleeek fatura ve vesikalar, '1-
Zôr olanlar orduya taalluk eden- sormağa mana k lmuz. Ordu .. d t .ki • • ki.yet ve ihbarlar, evrakı mUa • 
ler gibi görlinüyoı. Filhakika ne zaman hazır olacaksa. kat'i rın e azyı ennı bite suretleri, her nevi nıhat, 
bir ordwıun sadece kalabalık müsademe ve muharebe () r.a.- a tt ehi rllsum ve vergilerden muaf ol -
bır insan kütlesinden ibaret ol- man verilecektir, denllir. Ame- r ır ar duğu gib milli korunma kanunu 
mıyacağı maliımdur. Bu. ordu rika öyle cografi bir vaziyette- ııa göre kurUlmUf teşkilAt ve 
aaaıl ve ne zaman yetişecek? dir ve zenginlik itib rıyle öyle Hitler General Rom- müewselere karşı taahhütlere 
fAU>itler nereden bulunacak? bir üstünlüğü haizdi ki yalnız mel'e Demir Haç girü,miR olan müteahhitler kazanç 

Bize öyle geliyor ki, Zihinler- harbe ~vam etnıeHi ile düşman- vergisi kanununun 8 inci madde-
de tereddflt ve tüphe tevlit eden lannı iflie ~ttireb'lir Amerika nişane verdi sinin B fıkrası hilkllinlerinden 
&mil meeeleye tatbik ettiğimiz için sadece hazırlanmaga devam muaf olacaklardır. 
"llçüııUn şahsi olmas1ndan ileri etmek ki.ildir. CA..A. telgnflarmdan MilH korunma kanunu htıkttnı 
plmektedir. Biz harbin behe- Düşmanları onu gidip de ken- hllllsa edilmlftir.l leline mubaJif hareketlerde bu-
mebal çarçabuk bitmesini -le di memleketinde arayamazlar Alman kumanda heyetinde lıınanlara 'SUÇUD mahiyetine g6-
neticenin hemen alınmasını isti- ve er.eme?.!er. Fakat Amerika yeni tayinler yapıldıiı haber ve. re 25 liradan 10.()()() liraya ka
yanız. tık zamanlarda Cham- kendi memleketinde hazırlana- nliyor. Berlinden bildiri?dlj!ine dar ve 'I gOnden 10 seneye kadar 
berlain, birkaç sene sanraya ait bilir, bazırlanmağa va.kit bula- göre, Başkumandan Bitler, Ma· hapht eezuı verilecektir. ~ye 
llazırbklardao bahsettiği zaman bilir ve düşmanlarını gidip ken· reşal Von Bock'u, şimdiye kadarı Vekileti istediği takdirde bu 
bir çok ki§inin Adeta tüyleri ür- di memleketlerinde mağlüp ede- Von ReicbeQan tarafmdan i41a- suçlara baktırmak Ur.ere hususi 
periyordu. Harp o kadar süre- bilir. (Bonu &. 1 Bi. .. tk) mahkemeler kurabilecektir. 

Yazan: Emltff 6111rıl KEMAL KOÇER 1 

H arp hedefler1D1 alyul de- r= 
~ler değil, bizzat hal'-1 ı----• 

bin mantıkı tayin eder. Ameri- Pası·f,·k'te 
ka bahriye nazın, ilk ve önemli 
hedefin Avrupada oldujunu a-
çıkça söyledi. V qington gö
rütmeleri, bu hedefleri önemine 
eöre sıralamJ§ olmakla bera
ber, ~bir eey sızdırmadı. 

Han>, üç mıntakada bUtiln 
dehşetiyle &tvam ediyor. Her 
iki taraf için de bu sahalarda 
harpten ıtaçınınak imklnmııdır. 
~ elıemmiyetine gelince, 
her şeyden önce ve hiç değilse 
~ zararın ölçUsUnil 
daraltmak ve gayeve doğru 

Birmanya cenubunda 
Japonlar meydan 

muhar8besina 
hazırlanıyorlar 

Derlerken kazancı bllytlk kayıp- 90 J t 1 
Jarla ödememek basiret icabı- apon ayyaree 
dn·. Singapur'a hOcum etti 

(hnu tayfa 1 .Otun 1 de) -00--
cek mi? diyorlardı. Harbi ka- Bütün i§ dayanmaktadır. Bu -

e~5yg~ ~r~gı~cı::rtı~lıarg.~sal~~ Hükômete uenis salihiyet veriliyor 
leınek ve çalı§ll'Mk JAzım ise bu 
uzun müddeti cesaret ile, azim dide~ hissolunmağa başladığı 

Seoaral Yanrin •iıı 
muazzam h' H'ld 

ırdtlsu nriracet 
[A.A. telo'aflanndan 
b016sa edilınl.§lir,] 

vemctanetilegözealmakicabe- ~ t.t~::ı~: Milli korunma işlerinde Vekiller heyetinin 
=~":"18J::~dtifiahgi; ~~~J:iC kararları derhal infaz olunacak 

Kalezyada liddeUi muha
rebeler devam etmektedir. Ja
pon tayyareleri İngiliz kuv
vetleri ilzerinn bUytlk tıaarruz
ıanıa: bulunmuşlardır. gördiliUmtlz vaziyetlenn m ı- ;,ua ~···· 

~YöROKALi 
Arkada11mız M. Sami Karayel bu kırmetıı 
tarihi tefrikaya bir iki gQne kadar başfıyor. 
Bu yazllarda TOtkün ebedi ve ezen spor 
zevkini bulacaksmız. 

Ankara. 21 .------- ~lbnda yen 1 90 bombardm.wı tayyaresi 
(Yeni Sabah)- Hiik4met, Sanat ve istihsal hay""· ınemuriyetler ih Singapura yapbklan hava &-
Milli Korunma a dasında serbest kınında hua.rata aebep ol-
Kanununda ya- tını harp ekonomisi eaaslanna olmakla bera- mueJardır. 64 kili ölmüe, 104: 
pılan son ve .. t • ed ber merkez teş- kili yvalanmıştırta • 
geniş değifik· gore anzım iyor kilAtında ihdas lngi1iz yyareleri, ja}!on 
likler aynen a· ı olumn kadro- ifr.Ji albndaki yerlere hU. pğldadır· ._ __ .,. ___ lllİlllll_____________ lar B il Y U k cum etmiolerdir. 

Kanun k"abuı edildiği takdir- na mnsteniden kurulan teokilAt J.I i 1 1 et Meclisinin tasdikine BİRllANYADA 
de İcra Vekilleri Heyetince it- ve müesseseler vasıtasiyle in- arzedecektir. Aynca lcra Ve- ~aponlar Birmanya Ce-
tihaz edilen bütün kararlar ali.- faz ve tatbik olunacaktır. HU- killeri Heyeti, halk ve milli mil nubunda büyük bir meydan 
kalı vekaletler ta.rafından ken- kfımet lüzum görürse merkez dafaa ihtiyaçlarım temin mak- (Sonu uyfa a ıUtun 4 de) 
di 'eşkilib ile bırlikte bu lwıu- teokilitı hariciııdeki devlet tef- (Sonu uyfa ı aDtu11 1 de) '-"'Q--•• .J 

iM. Molotof 
Londraya 
gidiyo_r 

kci memleket ara• 
amda kurulacak lı 
birli linin mOzıkere 
edileceii anlatılayor 

Mr. Çörtfl parla
mentoda münaka 
PJ'I kabul ede· 
cejinl bildirdi 

[A. A. \eıcratıarındaı 
hülAsa edilmiştir.) 

Londra gazeteleri,, Sovyetlea 
Birliği Hariciye Komiseri, lıl. 
lııfolotofun iki Uç aya kadar kaı 
ra, ha.va, iktımt ve ie mU§6vir
leı:!r~ birlikte Londray_a gele
~ Yazmaktadırlar. Oğrenil· 
diğine göre, Londrada aakeıi İl 
birliğinin nasıl yapılacağı m& 
selesi görieWecek ve iki mem
leket vamnda. i§birliği tmıelleı 
rinin ne §ekilde aağiamla§tırıla
cağı tesbit olunacak~. 

Awm.........._ 
Avam Kamarasındaki m~ 

kereler esnaamda harbiye mtıs. 
teean Brigg Ortaprkta çıka• 
tifila salguıma lmrp tedbirler a. 
hndığım, algmın genişledi ;!ini 
söylemi§, mebus lıılilner ha:ıa, 
lık tlP.erinde durınu§tur. 

' ~ wreooği iahat 
iU. Çörçil, pek ya.kında harı 

vaziyeti hakkında Avam kama
rasında vereceği izahatın ıra. 
mofon pliğına alueması içil 
evvelce yapmış olduğu teklüteıa 
vu geçmek ka.r-.;.rını vermic.t-:-* "t;lW&ı 
~an. haberı,,re göre, 1n dl

tcrcnın bır portika bt hra.. .... ge-
llonu uvfa 1 aıitun7 a•' 
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" 

HAZRETİ MUSA 
VE ... 10111 

'---Ş-~_H_İ_R ____ H_A_B_E_R_L __ ~_R_ ... _) ~ Halk Doktoru 
' . 
Lahanayı Şairlerimiz, 

Ediblcrirniz bile 
metetmişlerdir 

ii ö~~Aö°= ŞUBAT AYl 
EKMEK 

KARNELERi 

. ... .. . ' . •' • .. .. . ~ .. ~ u 

enizb nk suiistimali [Nakil ve U.Ubas ha.kkJ..l mıı.lıfuzdur.] 

Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 62 
---<><>--- Yusuf Ziga Öniş ve arkadaşları dün 

ikinci de/a olarak beraet ettiler 
Memurlar adeta büyülenmiş· 

lc.rdi. Ev sahibı, şaşkınlıkların
dan istifade ederek sür'at!P, ye
re eğilip doğruldu; bir avuç top 
rak alıp yiizlerme attı. Hafiye
ler, toprakla dolan guz.J.erinı guç 
tıe;& temizleyip açtıkları vakit 
lı.unıaz ev ııahibini ~larında 
bulaınıı.dılar. "Ne tarafa kaçtı?,, 
diye sorar gibi kadı.nın ve ço<;uk 
!arın yilz'ine baktılar. Ürü bir
den parm, .'arı ı uı.atnr-.ı.K ku
yuyı• :;östeıı.iıler. 

&fıyclcr, kuvu ba;şıı::ıı. kuştu-' 
l:ır. Kadın il.? çocuklar da solmk 
l:tt.pısırdan dı0~rı fırladılar; so-r 
kü<ları doldura._ k:ıtab::ılığ:ı ka
rıv•ı!ar; bu suretle izlerini kay-
l:;clme.:C muvaffak ol<lu'.ar. ı 

Ev sahibi, Velit bin Mus'abın 
cing.iz hafiyelerini cytanın 1'1le 
diı:;iin miyece;;ı bir k:ırn.azhkıa 
alnatıp atlatmıştı. Hakikatle. ne 
karısı. ne de çocııkları ~n· ve 
di:siz değildi. Ancak böyle hır 
vaziyet k:ırsı_ında ı;:ı.('!r ve 
dılsiz j!/lrünınek ırin vaktile. h:ı.-1 
zırlannnsls.rdı, /.yıu z.ımıı.nd:ı, \ 
elf s:ılıibi kuyudan tarafa kaç
mamış; karısı ve cııeuklan gihi 1 
ııok:ığ<ı fırlamı,,lı. Hafiyeler, hı 1 

yu ba.;;ında beyhude b~'.diyorl•.r; İ 
onun a"2.ihY"' ne c;ab k in<Ji~ini 
ıilıumsuz yere münakaşa ffiiyor t 
lardı. 

Fa kat hafi_ ·eler. kuyı.,ıun c!i
bmde yeralti bir o<I~ kapısı ve;:\ 
l<armı>ı olduğunu tahmin etroek 
l~ al·I ıır.ıavnrlardı. Yalnız. r.
şağı inmek bir mes:ıle idi. Ciinkiı 
kuyu. bir J-ac kicinin birclen i.-ı
ıoes;ne müsait defilc!i. Teker 
teker in-ek •le tehlikeli idi. !ç. 
leri:ı:' b•ı cesareti r;Oı!ıtereb!lc • 
cıek kal.>ad:ıy1 yoktu. !1ınıro un 1 
<;clil- pe çeleri ar.ısında bo~ubt
ı-"-k can vermek tiç blrL;inin be 
. bt'1a "l.'lrııiyoı·du. 

H:ıfiyeler. namı hareket edc
ct.klcrini müzakf.·ı~ ve münaka 6 

ııa ederlerken aşa,iıd;ın bir tı-1 
kırlı duydoılar Flrisınin dıııarı 1 
çıkmak üzere oldııgunu tahm:n 
e<Jerek hemen oradan uzakla,,
tılıı.r, Kuv>l!l r ar. il~ri•iııd~ bıı
lunan yıkık bir du ·arın arkıı.~ı
n.ı ı<-ıkland:lar. lllerakla. heye-

1 c:uıln brklem~ hn•lnclılar, Az 
BO:ıra dısarıya bir ha~ uzıın•lıi(ı 1 

nı ve nilıawt kalın bir gövek 
çıktığını .i\r<iüler. Birdenbire 1 
hikum l'di11 çıkan adamı yni<a· 
l:ı•hlar: sımsıkı h'1ğlad•lar. Bu, 
ı:;ımronun sa1 kolu ve en sadık 
arkarla.•ı Hanoktu, 

Gafil avlanan Hanok. kendisi
ni ynlrnlavan adamların !'llrava 
ırwnRun o\d11klarını d~rhal aııldı 
ve h3vatın "n ü.midini ke«erek 
onlara küfür etme1'e ba•'ııdı. 

- A c;:ıklar! Namussuzlar: 
I<ahhncler! Kör<·kler! Mel'un
lar! B'ni ~afi! avladınız, voksa 
h•p;niıiıı hakkından gelirdim. 
Tonunuzun canını cehenneme 
gönderirdim 

Rııfiyelerclen birisi, Hanokun, 

ağzına zorlu bir yumruk indir· 
di: 

- Sus! 
H anok, herifin sura.tına tü

kürdü: 

Ayın yirmi beşin-
den itibaren 

tevzi olunacak 
-- Elleri, kolları bağlı bir ada 

mın ağzına tokat atmak için ıın 
san senln gibi alçak, senin gibi 
1'opek olmalı! Faka.t. alacağın 
uisun, mel'un! bu sefer yakayı 
kurtanrsam evvela sJni geber
tirirr., soru-a. d:ı. bu kabp lcri! .. 

Dün birinci a.ğırceza mahkemesinde, suiistimal suçiyle it
ham olunan Denizbank Umumi Jdudiirü Yusuf Ziya Öniş, ve 

Şubat ayı karne tevziatını l- arkadaşları Tahir Kevkep, Sadmı Galip, Ne:;'et Kasım. İsmail 
zaıni derecede muntazam rop- ba Caniş, Ziya Tamer, Cemal Şalıiııgiray, Sedat Ural ve Zyia
mak için viliı.yet, kayıxıakıımhkll_llll ~n görülen .duruşm.alan netıcelerunişur. Malüm oldu
ve nahiy" mfulürlükleri çalış • gu uzere evvelce ayıu mahkemede duruşmalan yapi.l:arak beraet 
malarına devam etmektedirler. eden bu §8.hıslara ait dosya mııy;z mahkemesinin bır kara • 

Dün sabah viliı.yette, vaW.,,, rile nakzolunmuştu. 
beleJive reisi d ·tor Liıtfi Kır- Dünkü dudruşmalaıı netkesinde mevzuubahis suiistimal 
a:.ınn ·İfitirakıyle yeni bir içtim"' hadisesiyle hiçbir aliıkaları ı:örülmiyen Yusuf Ziya Öniş ve 
yapılınqtir. Belediye ve vilayet arkad:ışlannın beraetlcrine karar \'eriliniştir. 

Bl2;ınp çağırmasılıa., n'iu eına. 
dıye.n ki.if:lr etmesine meydan 
'ermemek için Hanokun a.~z.ını I 
kirli biı paçavra ile Ukadılar. 
Onu bu eıırc:.ıe susturdukta.n 
svııra götürüp bir od:ıya hap • I 
~,.ui!eı. Tekrar kuyunun ba ına 
toplandılar. Hafif sesle kunu.,· ı 
ınafra baı;ladılar: 

- Artık şüpheden kurtulduk., 
'fahminlerimız doğru çıktı. 

- Neye yarar? Aşağı inip hu 
rifleri yakalayamadıktan son· ı 
ra.? -· 

- Bize yalnız Şimronla Se • 
rah li11Jm. Bu ikisini ele geçire· 
bilirsek üst yanı V1Z gelir. 

- Diğerlerini yakalamaktan 
va.z mı gı>çece-~iz ? 

- Evet, vaz geçece~z. Fakat 
hıç birisıni sag bırakmayaca
ğız. 

- Yakalayamazsak onları 
nasıl öldürürilı. 

- Gayet kolay...... Kuyuyu 
toprakla doldu uruz. Bittabi dı· I 
şan ~ıkamaob.r. Diri diri mezar;ı,I 
ı::ırmi" olurlar. 

- Mükemmel bir fikir! 
- Anlaşıldığına göl'e yuka • 

vali muavinleriyle kaza kay • 
makalarınııı hazır bulundugu 
bu içtimada karne tevziati ct
rafınd:ı -al,nacıı.k yeni tedbirler 
gorW;tilm üş ve bazı kararlar 
ve~ılnıislir. 
İa.50 bümla!"l faaliyete r;'ll!:ti 

Bundan böyle karne tevzıau 
nı idare edecek olan (taşı Büro
ları) nııı teşkili faaliyeti devam 
etmektedir. 

Bazı n~hiyeleı'<le bürolann 
teşkili işi tanıamlannıış ve bun
lar der:ıaı faaliyete geçmiştır. 
Bürolar ı~in şimdiye kadar z2;; 
nıemur alınmıştır, Şehrimizde, 
mevcut bulunan 33 nahiyede 33 
iaşe bürosu kurulacaktır. 

Kame ~vziatı 
Şubat ayı zarfında tevzi olu

nac:ık yeni karneler dün Anka.
radan şehrimize gelmiştir. Bun-
1~ r derhal, ihtiyaç nisbetinde 
nahiye ve iaşe bürolanna dağı
tilmı ıır. 

Yeni karneler ayın 25 inden 
itibaren halka daJıtılacak • ve 
tevziatı 3 günde ikmal oluna
caktır. 

rıd'l olup bitenlerden aşağıda 
kilerin yaberi yok. ••• .... - ... ·-.••••·-···--· ........... 

sun? Bu•ıa nasıl hiikmediyor- ! Şehir Tiyatrosu ~ 
- Eğer haberleri olmuş olsay : K : 

dı, yak ladığımız herif dı.;arı • omedi kısmı i 
çıkmazdı. • 

- Mademki bir seydcn hab<>r -o-- 5 
teri yok. o h:ılılc bekıiyelim. Çı- İstanbul tarafına 

1
. 

kanları teker teker yakalayalım. 
_Ya çıkmazlarsa? naklolunuyor 

- Çıkmamalanna imkln yol<- Öğrendiğimize göre Bele- : 
tur. Bilhassa Serahın mııtlaka ; diye, Şeh:r Tiyıtrosu Kom&
~ıkacaı:tını umuyorum. Sııdcce : di kıamını Beyoğlundan !s
bu gilzel kadını yakalamak bile i tanbul cihetine nakletmek 
brne kafidir. 1 ! ml!<'buriyetinde kalmıştır. 

H.'.ıfiveler, bu tahminlerinda Bunun s~bebi şudur: 
de alctanmıyorlardı Şimron ile Şehir Tiyatt"Ol'u Kom«"'li 
arka.Iaş.1 arı. yukarıda olup bi- kısmının temsiller verdiği 
t~n! rı ikatcn bilmiyorlaı·dı, Fraııaız ':iyatrosu s.U:ı.ibi ile 
Çünkü yukarıda konuşıılanlan Belediye ara.sınd!l. ntP,vcut 
asa"1dan duymak inılransızdı. kontrat nihayetlenmiştir. 
Beni İsrail fedaileri, o vıl halk- Bina sahibi, tiyatroyu y ni· 
tan vergi alınma yaca ~ının ilan den kiralamak istemed.iğin-
cılildiğini yanlarına inen bi- den belediye komedi kısmı 
raz konuştuktan so:·ıra yukarı için yeni bir biıı:ı aramalı 

Beşiktaş 
cinaye inin 
muhakemesi 

---00--

Katiller suçlarını 
itiraf ettiler 

Bundan bir müddet evvel Be
şiktaşta Ziraat Bankası memur
larından Ahmetli boğaraJ;: öldür
dukten sonra vücudünü bıçakla 
bir k.a.ç parı:aya ayıran ve par • 
çaları çuvala. koyup Bcşikıaş 
.Abbasağa mahallesi 7 numaralı 
evin bahçwine gömen Kf\ZIID, 
.Ayşe ve arkadaşlarının duruş
masına dün 2 inci a.thr ceza malı 
kemesinde ba;ılanmıştir. Mah • 
kcmede sııçlulann ilk sorgulan 
yapılmıştır. Ayşe ve Kazım Ah
medi boğduktan sonra kafasını 
musluk taşında kestiklerini ve 
viıcudünü bıç:ıkla iki parçaya a
yırdıklarını, bacak ve kolların • 
dan keserek çuvala koyup göm
diikıerini itiraf etmişlerdir. Bu 
vak'adan sonra suçlular yaya o
larak Boyabada kaçmyı tasarla
dıkl:ın:ıı açıkC'a sövlemi~ıerctir. 
Suçlulardan Fatma bu işle ali.
kası olmadığını iddia etmiştir. 
Muhakeme şahitlerin celbi için 
başka güne Wik edilmiştir. 

Celeplerin dünkü 
toplantısı 

Dün mezbıı.hada 48 toptancı 
kasıı.p Fiy-ıt Mürakabe Bürosu 
şefterinde:ı Bn. İffet Halim Oru
zun riyaseti altinda bir toplantı 
yapmışlardır. 

'föplnUda şehrin günlük etinin 
toptancılar namına bir kişiye 
vcri!me8i kararlaştınlmlştır. 

!Bisküvi ima· 
li serbest 
bırakı dı 

---00-- 1 

Fabrikalara yen:-
den rn verilecek ) 

Bir ay kadar evvel alakadar 
makamlar tarafından biskiivı 
imalathanelerine un verilmesi 
'e fabrikaların hemen bisküvi 
imal etmesi sureti kat'iyede me
nedilmişti. 

Bıı vaziyet karşısında bisküvi 
fabrikatorlan keyfiyeti Veka
lete bildirmişler ve kendilerine 
bir miktar olsun un verilmesini 
istemişlerdir. 

V ekıl.let bisküvi fabrikalannıı 
evvelce almakta olduktan mik· 
t.1.rda un verilmesi hakkında 
Ofise emir vermiştir 

Bisküvi imal'!thaneleri 25 gün 
den beri almadıkları unla • 
rın da kendilerine verilmesini is 
temiıılerdir. Ofis bu talebi mu
vafık görerek al8.kadarlara un
ların verilmesini emretmiştir. 1 

Evvelce bisküvi imali mene -
dildiğinden fabrikatorlar dün I 
unları almadan evvel Fiyat Mü-1 
rakabe Bürosuna ve 1a~e Mü-1 
diirliijiine keyfiyeti bildirmişler 
v~ bisküvi imaline müsaade e
dilmesini istemişlerdir 

Altın yükseliyor 
Altın fiyatları yükselmekte 

devam etmektedir. Difa bir altın 
(::1235) kuruş ve bir gram külçe 
altın da 450 kuruştan muamele 
görmüştür. 

,.-Taksimde başhyan mE cara~ 
1 Derbent karakolunun -nünde oto

mobilin devrilmesi, içindeki erin 

çıbn ev sahibinden ö<':rcnmiş- • mecbııriyetinde kalınıç,t'r. 
lerdi. Sonradan gelen Serah da j: Beyoglu tarafı:ıda yapı 
ıı.yni haberi tekrarlamıştı. Şinı· ! lan uzun anıştırmalar nııtı
roa, büyük düemanı \'elit bin ~ cesinde müsaid bir bina bu
Mus'ab'ın bu numarasını ~ok 1

1
: Iunamamı~ ve Belediye ls

beğenmemls: fakat yutmamış- ! taııbul cihetinde tiyatro ola- , 
tı. Arkadaıılaruıa: 1 i lıJ!ecek binalan araştırmağa ı yaralanması ile bir fe laket 

halinde 
( Arka.!ı wr) : baslamıştir. Bu arada i;eh- i 

n elicel endi 

HARP 
------------- : zadPba,ında bulunan bazı i 

VAZI. YE rı· : bino.Jar tetkik edilı:niştir. Bu • ' ! bin'llnr muv.ı.!ık ı:örüldüğü 1 
: takdlrde Şehir Tiyatrosu : 
i Komedi kısmı Şehzade başı- i 1 

Ce!AJ, Avni "" Turban adında üç 
ark.adctıJ geçen ~e de~e hov~ 
dalnnn para y~t:iştircmiyeccı!i se
lulae oıaınobUJe ~ehirde Unk3pa. 
cından Büyu.kcjereyc, Fatihten Be
l>c~e kadar mükeUel, muhteı;em 

b.r geımo ;yaptılar. Şu buhran guo 
terinde, otomobil gibi bır devle; 
kuşiyle, ılık bir gecede saatıerc-e 

tlola-;mnk, paras.ız pulsuz eğlenme.c 
niç de !..:na olmadı. Ve eğlendileT, 
"üldUler, sür'at rekoru lurmış gibi 
zevk duydular, uçan otomob.ilda 
lı!'yecan buldular. Anlatayım da 
<ilnlcyin~ 

b, ver elini Unkaparu dediler, 3r

kadakiler ınu.,;akkat putro~1luk

ıa. öndeki de şoförlükte gizli kal .... 
mış c!ıın yük~ck k .. tb.liyetinin ka
zasız. belt\sız otu tezahürilr\den mem 
nun görünüyorlardı. Unknpanından 
aonra Sultanalınıcde geldiler, orn
d;.ı.n ~;uıı sur 1Jt.l.: Loı.::p.Kta~a. Be~ik

~tan da Taktime çıktılar. Tcncz
zlı.hil tavında bırak.1.13ak istiyen ta
mirci. ile çıraııı inmek istediler. Ce
.lAl razı olınadlktan b liikJ. gaza brıs 
lığt fjbi Büyükdere yolunu tuttu. 

(Ba')ta mfı ı incide) 
Pasıfik adalan yalnız hare

katın inltişa!ı içın bir ili; ve sıç
rama tahtası değil, ıı.yni za
maada uzun sürcce<Jiııde Qüphe 
olmıyan harbin hayat kayaıı.k
lıırdır. Japonya, bwıhra müf
tekirdir. 

kin ve iğbiraruıı uya11dır
m.ıştır. İddialara göre, Avl'Upa 
yeni bir nizama. muhtaçtır ve 
bu, artık silihla kurulmak is· 
tenmokte<lir .. 

Büyük kuvctler Avrupa ka
ral:ınnda karşıla .. mı~l:ırdır. Ya
rının. mikyasını tayin edcmiyc
Cllb';jmiz, kanlı aavaşlarına bu 
toprakların sahne teşkil edece
ğıne inanıyoruz. Harbin mu • 
kaddetaının buradaki neticeye 
baiFlı bulmıduğuna her iki taraf 
da kanidir. 
Uzakdoğu faciası, Avrupa 

~ na nakolıınacaktır. : i 
• l ....... _ .......... .... __ ....... .. 
Şeh imize fazla 

kömür getirtilecek 

* 'Iakeımde Ahmedin otomobll11 ga-

r Okuyucu 
Diyor ki: , 

Eskişehirde elektrik 
ve gaz derdi 

hm! ve adresi bizde mahfuz bu
lunan bir karıı.miıddl fU melttubu 

aldık: 1 
cEskişehlrin tenviratı eskiden 

hususi bir :tırket tara!ından ten11n ı 
olunuyordu. Belediye. eırketl tas

fiyP ve şehrin tenviratıru k~d.ı ı 
Uzerine aldı. Buna hep sevındik.. 

Fak"at sevincim.ı.z kısa sUrdü.. Bel~· 1 
diyenln i$e başlamasuıdao bir rutf • 
ta FOnra bir gece answn koca ŞP
hir z.indan gibi karanlıkta kaldı. 
Sebı;;b ni ara,..ırdık..cı·u .... L""' lıv ...... ~ · 
du-> ded.J~r. Fak.at bu iinzalar za
manla çolt sıklaştı. IIcr ı:ıkşam t!-

1\:!ktrit!in ıs - 20 dakika kesilmesi. 
nor:n::ı.l bir hft!Lse oldu. Fakat .:>•)O 

bir hafta iı,; ndc ~ehir her gece kd
ı<Lıhkta knlıoca lıUWn halk bü
yUk bir mi.ı;;kJ.I5t içinde kaldı. 

!-!allan müşkülatını arttıran mü
him bir noktada gaz tcvzi~tmda 

maruz kalınan ın~_külilttır. Hiç 
şüphcs.iz ki sayın Vali.J.niz halkın 

büyük mü~killCıttnı knrşıfrıyac:.ık 

lcdl:.irler etr" u'1a tetkik ve ~ • 
::ebbilsler yapıyor. 

Ren buraua Ktı!ndlsindcn şu Hd 
dilPkte bulunacağtm, gaz kam~i 
tevzi eden büroların çoğaltılması 
ve Esk"şchir elcktrlthun Şekel' 

Fabrikası diruımolarından temini
ni. Bunların ik:Sinin de yapılabJe
ccYi ve ynpıl".iı~:ı takdirde halkuı 

buı;ün çcktiti mü>külMtan tam• • 
ınen kw:tulac-.ı!ı kanaatindeyim.> 

İki muhtekir 
yakalandı 

DUn Mercanda Çukurhan 13 
numarada Mar~a Alem dlikkiı. • 
ı.ı.na tahta çivi almak üzere ge
len müşterilere (~•ok) cevabı 
Hrmiştir. Keyfiyet Fiyat Mürn
ka~ Dürosuna bildirilmiş. Biı -
rantın alakadar memurları dük
kanda yaptikları araştirma ne
tice:::inde beheri 12 kiloluk 10 
paket tahta ayakkabı çivisi bul
mmılardır. Suçlu malı bulunduğu 
halde satı~a cıkarmaktan imti
na sııçu ile adliyeye teslim eciil· 
ıniştır. * Rızapa•a !'8.duesi 102 nu
marada manifaturacı Yuda Da.
ne dükkılnında sa' en bulundıııfu 
halde !!;Ol~n müçterilere satmak 
ıslcmemi•tir. 

Sııclu Yuda hakkında tutulan 
bır zabıtla adliyeye verilmiştir, 
Belejiye Koop,ratifi 
umumi heyet içt'maı 

D ünya kuruldu kurolal 
Türkler liı.hanaya çok 

rağbet etmişlerdir. Memleketi • 
ınizin her vi13yetinde çok 00. 
reketli olarak yetişmektedir. 
Birbiri içine sanlınış ( 40) çar • 
şaf gibi pek büyük 18.lıanaları· 
mız ne kadar bereketlidir. Aı111r 
dolumuzun ve adalanmızın !>.... 
zı vııayetlerinde (liı.hana) ya 
(sarma) adını bile takmışlardır. 

Hiç haUrımdıın çıkımu:; Bo
ğaziçinde Çengelköyünde bit 
ceşmenin l iıtünde somaki mer · 
merden k "'kocaman bir ( liiha
na heykeli y;ı.pılmı§ti. Vaktiyle 
I~uleH /u;kcri Lisco.):nin c:ı üs
tünde bulun:ın Tıbbiyye lrl2d' İ· 
ne talebe olarak devam ederkea 
bu hey ""Jı gurcrek kl::a.r ve gii
lerdirm. Çiinkü o z•cnan bize 
mektepte (Allah eksıkl:ğini gös
tcrmc,..in) ool lıol bu mübnrek 
liı:tanadan, (kapnııka) dan ve
rirlerdi! 

Acaba bu heyk~Ji yaptıran a
dam, Be!nlı'dercsinde o güzelim 
bo<;tanlard:ı. rek bE'rekctli ve 
•atlı olarak yetişen katmerli ıa.. 
hanaya mı aşık olmuştu 'r 

ı u,;,,;a, bu çeşmeyi yapıın 
Türk mimarı ve heykeltra."1 la· 
hanavı ilaç gibi kullanarak şi
fa mı bulmuştu? 

Acaba bu çe.şme hala duru
yor mu? Yoksa bu da binlerce 
şirin çeşmelerimiz gibi tarihe 
mi karışti ?. 

Osmwlılar zamanında lfilı:ı
nayı ~nirler, muharrirler ve e
dipler de kalemlerine dolruruH· 
l:..rdı. Rair Hüseyin H5.ıni bir 
(hicviye) sinde şu beyti yaz
mıştı: 

Liı.hana yaprakları yoll:ı.rda 
pişer durmaktan 

Yayılır her tarafa adem lmpi 
skayu huyu 

* Meşnıtiyet zamanında İtti· 
hat ve Terakki cemiyetine mu
halif olan, karşı koyan rahmet
li Ali I' emal, gazeteciler ara
sında ara sıra husule gelen · 'l 
fırtma:;ında, şaklabanlıkta, , .ı 
ğer tarafın gazetelerini tah ... r 
fikriyle olsa gerek (lahan.> 
yapraklan!) tabirini yıuarak '-'O: 
alırdı. 

~imdi her madde, tetkil< edi· 
liyor, inceleniyor, tahhl olunup 
en küçücük zerreleri bile tartı
lıyor. Kimya.hanelerde, Jilıora..I 
tuvaılarda bir çok dci11.lar dene· 
meler, yapılıyor. (Tecrübe tah
tası) h:ı.Jinu konul:ın tlırlü tiir
lli hayvan!:u:ın Üzerlerinde lİC· 
non:elür oluyor. Oodan wııra; 
ilirn sahasına, insan~a.rın fayua
bnmasına terkediiiyor, ·.h .rna 
d:ı. bJvle yapıldı, ve ~c•lt çe•cıt 
(vitamin) !er meydaı::ı. çıktı 

Lokn•urı Hek.m 

İstanbul Belediye~i Ko'>nera
tlfi. geçen ay idare heyeti inti - . 
habı mal<sııdile. i~tiınaa davet 
edilmişti. Fakat toplantıda ekse
rıvet teııekkül etmediğinden iıı
til,an yapılamamışti. 

B~le<live kooperatifi diin fcv- Karsını v•ıran ::.:.lanı 
kal.'ide bir i~tima yaparak idare mahkum 0 ;'JU 
heyetini intihap euniştır. 

Dün 1 inci &ğır ceza mah ke 
Bir hiç yüzünden .aesind~ karısıııı çakı Ue yara 
• J • t lamaktan suçhı Saıninın duruş· 
ış enen cınaye ma~ı ııetıcel ndirilııı ir. 
Dün Rkşaın Galatada sabıkalı &mi bir müddet evveı. karısı 

Arıtp Abdülkadir a.rkadaşlrın· Mevhi~yı Beylerbeyinde halası
daıı Ha.yrettini bıçakla aı':ır su- ıun oğlu Asımla gezerken yaka.
rette yaralamıştır. Yapılan tıı.h- la.mıc;tır. Sami fa1Jnca kı.ka "; 
kllrnta nazaran lıaılise şöyle cc- oidııJundan ı;:akısını Çt'ker.o!> 
r<yan etmi :tir: i\fevbiboye hUeum etmi~ ve :ı. t 

Hayrettinle Arap Abdülkadir duda:!ının altır.dan göıfuilne lrn
aras:ııda eskiden beri bir ge<;im ı dar y:ıralanuştır, 
bi,Jik ve dfü;manlık mevcuttur. Semi dünkü duruşmıısı neti • 
İki eski düşman dün bir kadın ~esinde 9 ay 25 gün ha:»ıe ve 2fl:) 
yü'.ünden mi\nakaşaya başlamı~- lira manevi zarar tazminine malı 
!ar ve işi derhal kavgaya dilk· ı küm edilmiştir. 
müşlerdiı-. Bu sırada bı.;a."ını _ __ _ _ __ _ 
yakalanmış, yaralı Abcfül • 
kadirin üzerine saldırmış ve aol f" 
memesi altından ağır surette Yen 1- sa 
yaralamıştir. Suçlu Hayrettin 
y:.krtlaıımış, yaralı ve Abdlil • ~ .~ 

Her hangi bir mıntakanın 
rııüdafaası, istırdaduıdan çok 
daha kolaydır. Mütearnz, kara 
iiıılerinden istifade edemediği 
vaziyette, ancak donanmaıana 
refakat eden mııayycu miktarda 
ki bava filolarına dııyanarak, 
muv&Ifakıyetler temin etmiştl. 

Şimdi, biı çok kara meyd:ınla
nndan uçuracağı hava kuvvet
leriyle büyük. güçlükler çıka. 
rabilir. Vakıa, bütün bu duru -
mun düzeltilmeııi, deni.ı:de üstün 
lüğe va.bestedir; fakat, kayıp. 
Jarın tazminine ~aktansa, 
foliketi zamanında önlem .k en 
kestirme ve emin yoldur. 

cephesini ehemmiyetten düşü • 
reınez. Hususi vle, muhariplerin 
öz yurtları tehlikeye maruzdur. 
En büyük muharebe kuvvetle
ri orada ve kıl.riizar mevdaııuıa 
atılmak için işarete am:ıdedfr. 
ler. ~lihvcr orduları Avrupa 
çerçeveı;i dışına taşmıya sili • 
diı"ler. Ve Avrupa ittifak man
zumesi şarkla ateş temasıııda • 
dır. Bununla beraber Büyük 

İstanbul Bclediye~i. son gün
lerde hissedilen mangal lrömü
rii darlığı ıneseleHiyle yakından 
mesgul olmaktadır. Belediye 
şehrimiz~. yakın kömUr ifftihsal 
merkezlerinden kömür getirt
ıınek çin teşebbüı;Ier yapmakta-! 
dır. Limanlar idaresiyle yapwm 
temaslar neticesinde mııngal kı.i. 'ı 
mürü sevki için yeniden bir çok 
deniz veso.iti temin edilmiştir., 
Bu itibarla şehrimize gelen kö
mür miktan bir kaç giin içinde, 
artacaktır. Son gUnlerde Lı-j 
tanbula civar mı.ntahalardın 
ı;-.ıııde 30 ton kömür gelmekte, 
idi . 1 

rajı v3rdır. Bı.ırada Celil bekc;idir. 
J\ vııi ram urluk taınircuU. Turhan 
da Avninin çıraü-ı ... 

üç arkada.t evvelki gece saat 
23 e kadar ı;ıılıştıla.r. Bekçi CelAl 
CJrajda kaldı, Avni ile Turhan da 
yuncg:e çıktıl~r. Saat on ikıye dol
ru garajda dönen tamirci Avni ile 
~ın.k Turhan, patronun otomobilini 
kapı önünde buldular. Cc15.1, elin
de bir pl<lkayı Çırağa uzatarak, emir 
verdi: 

- Yapma, etnıe, dönelim dedi· 
ler.Fı.ıkut Cclfı\ hiç orah df'!::ildi. Ni 
bayet asfaltın üzerinde u<:ao oto
mobil solutu bir and'1 Sarıycrdc al
dı. Orada bir parça etrafı kolııçan 
ettiler. Taksiıne dönmeğe k::ırar 

verdiler. Otoınobil ns!altta b:r rüz
gL.r hıziyle 1lcrliyordu. De~bend 

koırakotu önünde devriyeler dildük 
cal.lılar, bu dıidiL'<lerl duyan CelM 
daha hlzlı kaçmak içln otomobili 
JIOn vitese aldı, bir saniye iç:rıde 
•raba sıçradı, Avnin n kafası cama 
çarptı, alıu yarıldı. Sür'ntle ilerh-
7en otomobil, biraz ileride-ki vlrrıi
da dönerken Celı\l dlreks.yontı. h~
Lim olamadı, otomobil bir tar:ı[a 
uçtu, Tuı-han, Celll, A vnJ de bir 
t:lrafa yuvarlandılar. Turharun ko
:.11 kırıldı, zaten alnından yaralan
mış olan biçare Avni de direksiyon 
Ll otomob.I enkazı arasında yığılıp 
ıtaldı. Bir kapris u:runda muhte
~m bir otomobille iki ar!<:adaşını 

l..w·ban eden Celfıl de afır yaraltı.n
dı ve bu SUNtle Taksimde başlayan 
macera, şehrin içinde bir ı;:ok var
talar atlatılarak Derbend virajında 
ıo:ı!altta felôketle nelleciendi. CclAI 
hastah:ıneyc yatırıldı, diğer Hti de
tikanlı yaralı, berel, sakat makat 
adliyeye verild.Jer. HAkim, kt-nrlJ
J~inl dinledi, b:r d(•fa da olomo
biJin S."lhibini duruşmaya davet: et
liler Bakalım, bu zehir zakkum 
eilencen:n hcs:lbnı kim ve nasıl 
'YCfc<'Plt? 

kaıl!r Beyoi'.(lu hastahanesine AC.vNt::: EEDELI 
ı kald1rılmıştır. ! Türkıy, Ec,,f'bl 

" amletn CaValaı-ı 1 
HNELIK l400 K.;. POO K•' 

Bu miilfilıa.zal:ırla Pasüikteki 
hoyrat durumun dikkat gözün. 
de tutul:ıc~';ına işaret etmek 
isterim • 

Şim~li Afrika meaeleııi, Ak
deniz emniyeti ile ilgilidir. Ak· 
deniz, bugılnkü cihanşümul da
vacfa önemi haizdir. İngiliz b.1.S· 
kısının gideril.ınetti, harp saha
sını Afrika içerıler;ne doğru 

j('eııişletebilir. Rugüııkil vazi
yetin muhafazası i~e. !:ıu top
rakl:ırdalu çarp maların ida
mesiııe yol açar. }ki taraf ta 
maksadında mwıırd.r. gayeye 
ermek azmindedir. Ilun<lan ötü
rü, Akdeniz etrafı:ıd;ıki lıoğuş-ı 
malar da sürüp gidecektir. 

nar bi, A vruna milletleri ara
sı n<l:ı bitmek bilmiveıı ihtilılf-
1•~ do;';urmuştur. Bir zümreyi 
ı::-, ~n.:n e1en dik tat, ötekilerin 

· Britanva, h:l!ıl. ana vatanı ta
arruzdan masuıı bulundurmak 
ka~undadır. 

Uzakdoğudıki elverişli geliş
meleri okşamak üzere, ıA.vrupa
da Mihverin geniş ölçülü har&
ketlori beklenebilir. Hiç değilse, 
Büvük Britanyanın Uzakdoğu 
buhranını önlemek emelini bal
talamak maksadiyle kuvvetleri
nin tesbiti düşünülecektir. Uz
la~malar ve ı::örılışmelerin bu ga
.. evi istihdaf ettiği da sezilmek
tediı·. 

Uzun bir zaman icin Avrupa
da, Afrikada ve u~akdoğudaki 
harekatın ~lmdiki temposunu 
deı?.ştiremiyeceğini sanıyorum. 
Belk;, kiı~t üzerindeki planlar 
tahakkuk ederse, siklet merke-

zinln Avrupaya düşürülmesi! 
mümkündür. 

Bir ölüm dil"im savaşına girişi 
miş ve yannki harekat için des- · 
tekler de edinmiş olan japonlar, 
muvaffakıyetlerini, neye ma.Jo. 
!ursa olsun, kıymetlendirmek az 
mindedirler. Singapur tehlike
sini demokrasi basını da artık 
gizle yem emektedir. Binlerce 
mil uzaklarda çılqı.rmalar ya
pan ve çok mühiıri üsler kur
makta büyük başarılar göste
ren japonlar, bugünkü emniye
ti ve sevrüsefer serbestisini ka
:andıklan halde, tesebbüslerini 
ilerilere aötürebilir!er. Singa
pur, bu dünya ölçüsündeki bir 
harbin heımen bütün cepheleri 
için bir can damandır; kat'iyen 
müd:ıfaa edilmelidir. 

c- Turh n be ... Tak IU pl~ka-
11- .. Jlep beraber bu gece bir ge,_ 
)Opalım. 

Tıırhon patrondan korktu&u lçla 
plôk•yı takmak Jsteınedi. Fnkat 
t.elll toz;yikl arttı:rınca söaünU dinle 
meğe mecbur oldu. Plaka takıldı. 

Gara! bekçisi direksiyona geçti. 
tamirci !le çıral?ı da arkaya bindi· 
ler. Patronluk hiç te feruı deiildL 
fakat şu atak, amatör Ce!Al oto • 
mobili ldarell kullansa hiç ııik-Ayet
leri olmayacaktı. Cclı\1 de arabllJ'l 
pek bı'1ı sUrOyordu. Nitekim Talı:· 
51mdm Karaköye dört dakikada 
uıdlklerl yetişmtyoıınUJ gibi, acul 
t1<1!ör müsveddesi bi büsl·ilnüa 
azıtl"-

Kl'prü üzerinden bir kuş hafif • 
ll~isle uçtular. Beyazıt - FatJı 

derken scvkil idare zıvanadan çık-

Dtin 1 in~i asliye ceza mah
kemesiııde Peyami f.a.fanın Şe
hir Tiyatrosu mecmuası aleyhin-

6 AYLIK 
S AYLIK 
1 AVLIK 

760 " 1450 • 
400 • 
150 .. 

800 • 
aoo .. 

a~ açtığı davaya dcvaın edilmiş- T A f( V 1 M 
tir. 1 
Duruşmada her iki taraf ve Kasım i 6 GL,.; 22 AY 1 

vekilleri hıı.zır bulunmuşlnrdıl'. 
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_ 22 
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_
1 :Mz.hkemeyc ehli vukuf sıfati-

le celbedilen Prof. Ahmet Hemdi '.J.t il · l'A 
ile Prof. Bürhanettlnin yazı hak; mu .arrerr. S~n Kamm cı l\ılr. 

, lı.ınd:ı.ki fikirleri dinlenmiştir. 5 ı~ 
42 

g 
Ehlı vukuflardan Prof. SıdJık ,____ ;;ı 

Sami duruşınad:ı bulıınamanuş - • 
t.ır. Bu yüzden kendisine t~J;rar 
müzekkere yazılmasına, <lbrct) 
La§lıklı yazıyı her üç profeı;örün 
ycni'len tetkik etmesine br:ı:-

PERŞEM6E 
Güneı 

2.(9 
Ogıo ikindi 

7.1'1- 9.'lo.i tunı 

7 .2.0 ı; .~5 U.57 v. .. u 
vcrilerek duruşma başka güne lmeak A.14.pm Yatsı 

bınıkılmıştir. 12.; S 12.co I.J6 * Kara•1ilınıi.ik Hatice S1"ct="n r.S6. \ra-..• ., 1f .A7 
rr.challesl lh'"an 1''01hrettin sokak: J.i '====--======= 
numırnda eturı Fahr~ttini g~!l"" ~ 

c.ı:rni mahotlJ.crıe l.'ıuran kmtt. dü:ı' 
DiKKAT-
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(SAN'AT ~REKET~ fl,f~ __ E_n~~~~~~~e~_j_n_s~_a_b_e_r_ı_r_ı_'J [HER SABAH] 
w J ı--

- Vakit geçirmeden Trak· 

Y n er I Afrikada 1 yada zirai seferberliğin 
_ tatbikine başlamahyız 

f evyork'ta~ i a- Halfayada alınan ·---------------C'lll..._ ________ ~ 
Bu, geı·çi güzel bir e erd·r, akat 
sahne ve yenilik b kımmdan dqün.
celerimizi t ~ırtacak kadar değil. •• 

. ~ 
rı ı esrler bea - -----00--- şu u ~~YOR: Mihver esirleri 

yere taşındı "İngi te e Ame- "n ztari Fı·ansa, 5526 y1 buldu 
ikayı amana ıztırap çe e 

ka 

1 Y nn: SE İ H r Ü nz :_I HJS~ İ T" DB.L r ge c·ye .... _ ......... r '"~sya i e SİRENAİK'TE T'PÇ 1 

Ti y _ döğü~ eceğiz,, bera evdir,, JH BEBELERi FA il 

E vvelk.i gün .Qğl en sonra} 
(Molycr) dizısiui, akşam 

bımız <.. \ ı..r) f )' csıru 

( &ştnrafı ı inci de) ı 
&adıle hükmi şahsıycti haiz mü 

1 

C..:s~:clcr ı um ıya da mezun bı· 
l'akıln.uı>tır. Bılô.ıstisııa. bütün 
a ire v mi.ıesscseler bu kanu 
~';!n tatl kııtınn nit kar:ır ve tcb J 
lıglcri dcrlı.::ı.l icra cJccckl r, ak
sı takdırd mi.ısebbip vaziyc
tiııd~ bulunanlar bizzat Bıışve- 1 

kıl tar.ıfındllll iDZJb:ıü cer.al::ırn / 
ç rptır ııcaklar \'C hatta me
ln1ır.J.) e ndcn çUuı.ftlabılcceklcr-ı 
d ı. Ya ııız mcmur.ıyctten ç1kıır
nuvn itlraz kabıJ olacaktır. Bu 
ikanunn müstcnıden vücu 1 ' 

6illld& d& görmU[Jtilk. Orada da 
Luraclıkı gıbi, birde.r;birc perde ~ 
t ır, o ıl. tara11r, salır e- 'Lı-----
!r '- b r t Jlt!! ~ 1 
~ıya .ı.tınJa ve oir a , ca.1 c lt.Lı· 
cı.ı u:, uy n çnb· n ( Ab 1ı) n Yd 

ordü. li i> b ~ bcr bır i.,C~ er 
gürddk. 

Ya ... ayan dC\'t'ln bir sat n suı
<le lıuım tı, r olıı.rak g .a
;üm lai>Ioyn, hcyalta kafan b:
ıidk o.:;1uni.l!l oouya vı; t.eces
siım cdun 'P nıuıerın yanına gır
r.ıesi üzerine an..ı.nın (sen de mi 
oldiin) .. d mesi gibi bir t:n.bıo 
a iliı- edilince; seyircılcri 
b..ısbüti.m Ea H Lan büyıe bir tek-. 
nı"!lr. be i a1ill"'ıni knb:ıl et
ı:::ek d., muvnff dy tıni id · a et-1 
ıu.en.eliı;z. 

(A.A. td'!mflnr ndon 
hı..•fu.~ cJ 1 n. r.) 

Ncvyork, suıı al mın=csiylc ta
nlı muzesi, her hangi b.r lm"·a 
UUU'I"UZtı. ili tın al.ne h ışı bo. 1-
tılr .... ş, ur bi escrl r uzak ı.:C •

1 
lı.LI'lcrc gondcrilm. tir. 

* H.ClsıcilI;ıhur Ruzvelt Fcle -
mcnk Hindistaru \•aldiini kabul 
etmışUr. -Orta Pasifik'c gcfade· 
rilecek silah ve mühimat işı gO- I 
rüşülınüştür. 

* Amerikada hususi otomobil ve 
kamyon imalii.tı 1 şubattan itibıi' 
ren yasak edilmiştir. 

Tokyo, 21 (a.a.) - Ilışvekil 
Tojo, bugün Diyet Meclisinde 
Sl-ylecliği bir nutukta şöyle de
mistir: 

"Japonya büyük Asy,uıın stra 
tc.ıik i.tsl..;rini v1. iktis:ıdı kı yronk 
ı .. rıııı savaş kudretini son ıfo. 
r"'ce artıracak şekılJo ko:ıtro ü 
~l ına alma!.. ve Aam:ınva vı! 
ltalva ile i birliği yapark Büyük 
Drit'tlya ile Birle ik Amerıknyı 
ıma"a g brinc ye d::ı.r muc'.l-
clcleyc devam etınc.k niyetinde
dir. 

Jnponya. Birleşik Amerika ile 
r- · :i.. Britauyruıın müşterek 
kuvvetlerinin ehemmiyetini a · 
~msamıyor. li'aknt hedefine var 
nıadıkça siliihı elden bırakuııya
caktır.,, 

Londra, 21 (a.a.) -H"ür Fnm 
sızlnr şefi De Gaulle, rodyoda iLE DEVA ElliYOR 
şu sözleri söylemiştir: 

[A.A. telgrafüırınd n 
hüliısa edilmı~tir.J 

lnf!iliz orta şark tebliğine gö
re, cephelerde kum fırtınnlan 
bava lı rekatını s ktcye u/;Tat
mı. ur. Mihverin Hulfayadn bı
raktığı ınalzcmcuin topJaıımt•.sı
nn d0 vam cdilraelttedir Burada 
alınan esir mık.tarı 5526 Milncr 
ci er ve subayıdır. 

"Almanya, Rusyad:ı tarihin 
lrnydettı -i en büyük ınnğlfıbiycl
lerdt!n birine uğramı~tır. Rus -
yanın ?.af erini alkışlnmayan llir 
tek halis Fransız yoktur. l'Truı
ı;:cı için kurtultL'J ve intikam za. 
mruıı dahn y:ıklaşmışhr. li'ıansıı 
;rwidcn canlanan gayrdini Sov-ı 
yctler Birliği gayretine katacak
br. Fransa t:ıbiatile bu sa.hada 
kendi~lni ·lüşn.ıana teslim cde.a 
IJainlcrle alçakların sadece te-
hc.vvürc lı:apıla.caklarım biliyor. * 
lztırap çekt'lı :b"'ransa, ıstırap çe Alınan tebliğine göre, lngiliz 
kon Rusya üc beraberdir. Dövü- ruuı müdaf2.:ı. h tlan bombar-
şen Fransa, dövüşen Rusyı ile dıman edilmiştir. Maltayn. tesir
b"'rnbcrdir. Meyus Fransa, z:.ıl- li akınlar yapılmıştır. 

Bunu söy crkc.:ı bu piyc.s..n en 
ücız artistleri bılc znfcre suriik
Jıycccği ka.dnr kuvvetli ve h5. -

* 
metlerden kurtulup aydınlığa 

Y 1 
1 çıkmnğa muvaffak olan Rusya * 1 ~~~~~~------------

kim bır piyes olduğundn da şüp 
he o.daj;-unu kuydcdiyoruz. Şcks 
;ın in, lpsenin. Molycrin c~cı le
ı ınde ( . oynayamadılar, bece
l • mNll!cr. s "mtladı ar, me\ zu 
ve <: .ıs ara"" nua uygunsuzlnk -
lJ.r .. ardı, sabıe tertibatında Ye 
(. iıbuu fa tahlil k yoktu .. ) gibi 
rı.dr'crc v idJ ı' ra şahit oldu~ 

Çin hariciye nazın, Çinlc Bri 
tanva ve Amerika hiikumetleri 
arasında hiç bir gö~~ ayrılıgı 
olmadığını söylemiştir. 

Do .. e z'da SJvy;t taarruzu 
Ş İ~ ltvnji 

tan s n a Ç'ıp k m bu cseıind~n 
bcılısedilirkcn. bu "ahcs.::rin sa-ı 
u U.fırlanu on lkız erini kolfa
nndan tutaral:: muvaffakiyctten ci 
1 t::\;affal.ıyet~. zaferden 7.o.ferc 

I'ursk ve O~ el 
hö gesinde de 
a.i muha .. e eler] 

başladi i :u ett · - in b!r Uirlü inanamı-
yorum • 

Şdrnpıı 'l\ Mvlycrıcr, Çopclt 
k d:lr 0 1sun ltuvveUi dcğı1ler mi
dıı: ki saı1'atlülrl:ır1 hiç olmazsa 
el eriıırlen tutup yere düsürmi -
crıt d 0 rreedc yürütemediler?!!! 

(Yaşn.dığrnız 'c"V;r) gerçi gü 
zcl bir es rdir. insanların tah
tc snurundald gizlilkleri teba
rüz-.attirınok~() :;ek ~rtiplidir,. 
Fakat sahnede yenılik 1Jakımm
~1a.n bu düşüncelerimizi şnsırta
cak kadar güzel değildir knra
rınd:ı.yım. 

v 
bilecek ve kömilr {ı) tlarımn ar 
tışı nisbctinde h.nloriferli bina
lru:.a :ı::m1 yapılıno.sı V cltiller Hey 
eti karariyle tesbit edilebilecek 
ve bu hükümler kanunun mer'i
yettcn kalkmasından üç ay son 
rava kad:ı.r muteber olacaktır. 

[A.A. tclgrafiııruıd.au 
hu a roilmiiUr.l 

Muhtelif menıbalnrdnn gelen 
malltınata göre, ltuslnr Kali -
nin bfügesindc de taaı ruza geç .. 
mişlcrclır. OrcJ ve Kursk'ta mu
harebeler baş1aım.5!Jr. Bu mu -
hnr~be!erın l.ı~l.uuası Alnıau 
mıidı.ı.fa natlannın yarıldığı ıra-, 
naa .. uı vcrnıckt.Cd r. 1 

Alman teblıği Donetz bav
zasınöa Rus tnrırnızlarınm şid
detlenuığiııi bildiriyor. K1r1mda 
Kcrç yn.nm ad;ısına karşı y ı>H-
nıaktn olan Alman tn de 
vam etmektedir. ı 

Almanlar 'leodu~ia'da 10605 
esır almışlardır. Alman hav-J. 
kuvvetleri 1ı ojnisk bölgesinde 
lcrdir. Kırı.mJa da Alman ha
gcniş bir fn.!lliyet göstermiş -
vn tazyiki nı-t~ur. 

Ruslar Novogra 'a karşı ta -
ı:ı.rruz e ıncğe başlamı~brdır. 

Boğazı r mesuf si 
(Baştarafı ı incide) 

ettikleriui sarih surette bil
dirmedi! ı-? Höyl~ bir de.meç 
;>'erine, Tıts3 .Ajansı uzun hlr 
t c;. eyederck, i mı g ı ·w. 
Ruzvcltin s bık büyüle elçisi
ni "H1tlcrci,, ve Nazi a · , 
diye vas.ıflandıııyorlar? l!U
yük elçinin kctümsu lığı dcnı·
şısında Sovyctlerin hissettiği 
şiddeti infüı!, Ta..~ aja.nsımn 
ı!.. F"!. ~=;.~ .... :::.~.::. ~· :;ı: 
t:ekzı"bindcki biriz vnsf1 tcs
kil eden fevkalade sinirlilik 
sonundan da anla,şılmaktn- i 
dır.,, 1 
Deutschc Allgemcine Zoitung 

unos a a. a a ~ar ile beraberdir... ltaıya tebliği do Sirennikde 
~ * topçu fanliyeti oldu;&'lmu, tnyya-

v Buloa t.. • Vichy, 21 (a.a.) - D. N. B.: relerin Deme ve Tobruk liıaan a um n Dfi Msruf J4l'ansız siyaset ad:ımı tcsislrı·ini bomhaladığını, Ak -
Jack Doric, Basına \•erdin be • denizde bir gcmid_ yangın çı -

OBld ı• yAnattn. ezcümle demiştir ki: karıldığını bi~dirmek!edir_. __ 
Bolşevizme karşı Fransız gö-

(B st.. 1 i ,.· o) nüllii kuvveti 5000 kişiliktir. man~·anın bolşevizmi 1942 de 
re ertilen Ordular Grtibu kuman- ı::..ıvyetler, hiç bir z:ıman vazi - tamamen imha edeceğine kanaa
danJığına ta~"in etmi tir. Gene- _y_et_e_h_aJ_d_nı _o_lın_am __ ış_la_rd __ ı_r._A_ı-__ ti.:n __ v_nr_d_ır_. __ 
ral Von Bock diin umumi ıurnr
t;d.hda Hitler tarafından kabul 
o:unmuştur. 

Führer Afrikadaki Alıruı.n 
~ırhlı grupla.n kumandanı Ge-j 
ncral Rommcl'c lolıçlı vem c 
d.ı.llı demir haç nL-;ıanıııın §Öval- • 
ye rütbesini te'•cilı etmiştir • 

Budapeı:ıtedcn bildiri1diğim~ 
göre, rer-:ıl Keitcl, diln Macar 
Meçhul Asker abidesine çelenk 
koymuş ve Do~ c~ esinden gj! 
len Macar kuvvetlerini gel'it 
rcs"linde bulunmuştur. ~far" l, 
uaib tiı:rnfindnn sant 13 de kn
bnl cdilmitir. Öğleden SOil!".ı. fa 
ı eşal B şveldl' zi!raret eİn'il'lt;r, 
Görilşmeler hakkında bir tebliğ 
neşri bekleniyor. 

* Nt'Vyorktıın bildirildii!ine gö-
re, Almanlar. Nedic blikümet' c 
Yu!!oslavyarlaki baliin menfi hn 
rP_kctlcrin iz..-ılesi emrini vermiş
tir. Almanlar, kc'!ldi emellerine 
lıi?.roct edecek • ahısları valilik -
le <' avin eimi ]et·dir. Bu vali 
scl'ler bu h rekctıe:ri b tıraca.k 
iare!!?·: Ka., balnrcb bclcdiy rc
islC'ri nzlohmnc·ııkt:lr. 

Verilen bir ha.bere göre, Yu
go lavyada i Alnmn .. lt \:retıcıi 
sarlı' cephesine goı d"nlecek, 
Bulgar ve Macar ordulnrı dn 
Yıl"'C'Sluvyacb. asaYi"bı teminine 
~a1 acaktır. Pı:ı.zar y.ünü şimal 
do~ Sırbista.na bir >rncar tü
m"n' gelm'stir. 

(B· .;t rafı l iucld ) 
.ınuhnr besi hazt""Imnakt dır-
lar. Bu mnha erin be. al-
tı ımne ı· dr;r layaı:, ğ1 
t:ahmin edılıs •. 

C ;ı. "B 

(llaşt:ırP..fı ı incide) rme Çnnakk::ıleden Ham ta.hliı:si-
ctrafa telsizle imdad i..sareti ve- ye gemisi ve lsta.nbuldan da 
1 iımcsini emretti. Ve saat 4,15 'l'ıak vapuru tahrfü edilmişse de 
seçe kaza mahallini d _ tcsbit c- Hora istikamet tayin edcm\;di· 
derek işaretleri vcrınegc ba la.- ğinden yeti~ mcırlş Trak vapu
dık. ıu bugün (Dün) tutuldui'!u tipı-

Gemimiz Marmara adasmı n ye rağmen saat 11,30 do. güçlük 
simalinde bulunan Polatla bur - 1 vak a rn::ı.hal!ine gelmişse de 
nunun şarkındaki diğer bir bu- bLI sırncla Kurt.ulu tamamen bat 
r 1111 üzerine bindirmişti. Kurtu- ınış yalnız bir direği gözfıkmek 
luş aldığı ya."'adan giren suların te idi. Karadan bulunduğumuz 
te"'ı ıyl yı:n aş yavaş b:ı.tmag } eri hahl yrakla Tnı.1~_, bildirc;lik 
ba.,ıladı. Derhal tahlisiye sandal- ,.e tı ısiye sandn w.ıle geınıye 
lurıınızı mayna ederek mürctte- niındık.,, 
batla karaya. çıkmağa tc.'.2Cbbila Diğer· ta.raftan Tral süvııchll 
ettik. F kat deniz çok dalgalı, Nevzad do. arkadaşımıza şunları 
suhH sarp kay rdan ve geçil- sCylcmişUr. 
mez çaWıklardan mütcı ek.kil ol· "Aldığımız imdad işareti üze
duğundaıı karaya çıkmak i~ü.- rıne e'' clki gün ı:m t 14 de H
m bulunamadı. Çarnaçar gemıye mn.ndau ayrıldık. Az sonra baş
dCnmck mecburiyetinde ko.ldık. lı!,Yan kar \'e tipiden etr:ıfı gö
<.icçcn ylırım saatlik müddet zar ı emiyorduk. Sabaha kadar a -
fiud~ Kurtuluş bir.ı.z daha yan- sılrlaxda traveı s yaptık. Niba -
ıan.1ştı ve ölüm tclılikesi bütfin yel sabah oldu ve etrafı tetkik 
dclışetiyle baş göstermişti. Sil- imkfuıım bulduğumuz 7.a1llan 

vıırimiz mürettebatın kurtarıl- Mm ma.ra adasını tanını.ağa baş
maın için imkilnlar nrnmakla ladık ve ııihay, .. t dürbünlerle :Kur 
meşguldü. Nihayet gemiden sa- tuıuşun u lizcrinde kalan tek 
hılc hır hl'llat gerilm~ sureti!e l direğini görebildik. 
karayn ~anuı kabıl oh.cagı Gemi, Pulatya köyüne bir mil 
düşünüldü. Fedn.kar arkadaşınım 1 mesafede batmıştı. Bu köyden 
Hasan ismin cld gemici bu işi bayraklarla bize isnret rili -
üzerine alarak halan ku c.dı. yordu. Ornya yaklaştık, tahliei
Kuvvctli bir s:çrnma ı sahilin yı: sand:ıllann.ı mayna ettik ve 
sğlık bir kısmımı. atJadı. Bir ka. ı s:thildcn kazazedeleri al rak gc
yaya bağlanan h..-ılata tutuna. tu tırdik .. , 

Ya.ran: A. C. SARAÇOÔLU 

Z inı.:ı.t seferberliği etra
fında çalışmalar devam 

ediyor. Me.sclfi. Ziraat Vekf.tlctl 
mısır, patates ,.e dan gibl yaz
lık mahsullerle fasuly~ nohut. 
mercimek ve pirinç gibi gıda 
mn.ddeleıinin istihsalini geçen 
yıla nisbcUe iki misline çıkar • 
nıak için gerekli tedbirleri al
maktadır. 
Bwıdan başka çiftçinin muh

taç oldı.ıoöu pulluk ve uç demirle· 
ri K.ırabi.ik fabrikasmda sür'at
le yaptırılacağı gibi elde mev
cut mnkinelcrle diğer zira t a
let ve v:ı.rutalarmın geniş nıik • 
yasta. rcnçhcre cI.:ı.&rıtılmasına 
devam edıleccği de karar altına 
nluınuşt:ır. 

Bütün bunlardan anlayoruz 
ki bu yıl geniş bir islilısal sefer
bcrliği hazırlıklıı.rı y:ap1lma.kta
dır. 

Ancak kanaatimizce bütnn 
bu faydalı ve yerinde tedbirler 
alınrken Mdiscler dolııyısiyle 

si.mülemcmiş olan •uakya tarla
larının hemen süriilıı.1eğc baş
lanması temin edilmeli ve vakit 
gcçiıımeden zirai seferberlik 
yw'dun bu milnbit ve feyizli top 
raklanudn ta.tbik cdilı. elidir. 

Bir ı nç gün evvel "1.." eni Sa-
-bah,, :;iltuıılnrında Trakyalı bir 

ronçbcr vatruıcL-ı..']ın temennileri 
intişar etti. Bu tecrübeli ve yurd 
cever yurtd;:ış: 
-- Ne yapıp y .... palım, TraJc 

~:ada. tarlaların sürülmelerini 
temin edelim. Tarlalar sürülfm
ce Trakyanın feyizli toprnkla
rmn en yoksul rençper hiç olmaz 
sa mısır eker, demiş ve bu sür
me işinde Ziraat V c etin -
den Trakya. koylüsfüıe yardnn 
istemişti. -

Hiç l)llphe yok ki vcldilet 'ba 
mC!".cleye gereken ehcmmiy.eti 
atfetmiş ve ica:uedffi tedbirlen 
de belli şimdiden nlmış bulun
ma.kt.:ı.dır. Maaha.za zirai scfer
be .. lik bahis mev~uu olllllCa bb 
Trakyalı rençber yurttlaş.ın iktl2 
ve teıncnnlerini daima hatırla 
dığımızdan banl n burada biı 
kere dalıa tebarüz ettirme)i bir 
mcmk:kct borcu saydık. 

Trakya tarlalannın sürWme
si i~ıı lazını gelen fl ,, ler yapıl
mış ve o münbit topraklarnnız 
sUri.Um~~e b:ışla.nm.ışsa 'l'ann
dan feyiz ve bereket temennisin
den b • söylen bir söz kal
maz. Yale, şu ı; eya bu sebep ~ ·· -
zilnden henüz buna b cılanam:ı.
rnı"~a vn.kit geçirnıeden riu.t 
ı;ef rberliği Trakya.da. tatb1 
b:ı.şlamalıyız. 

Bir çok kereler gnyrl mllm
kii i mu ·fuı k:ı1an ''filrk azmi 
ziraı scfe?"bc-lik 'c1t'. ın l de u 
cizcler yara'mı lır rucı • 1l 
ııu i bat ~ lKıir. 

Molotof l 
Didiyor 

( : •ı ır' ~y:f:ıit ) 
çirmekte olduğu İnc,"'iliz mnfüu 

tJ ~"nfı iti da inka" c · 
yor. Mister ç.&çil, harbin saf 
ha.tı .hakkında ı rllilnentod 
ll'!iin~ka..'lllyı kabul odecGğjni bU 
dırmıştir. Bu müruı d n o: 
ra lngiliz Ba,,.wekili itimat ı~ i 
Y. ~t~. Milı •.1r d vl tlcı:i, Çöı 
çılın dusmesini beklemişlcrse dr 
buna iınkan yoktur. ÇWU..'ii ln 
gi~t~in harbe dPVam Q23nJ 
Çörçılin şahsında vü ·ut bulm , 
tur. (Radyo gazet<:>si) 

getirilen te~kilat ve mücssceoe
lerdc ç Llı,.t.tnlanl:ır arnsın<la. 
f:uJ.a mesai yapanlarla muvnf
fa.Ioyeti görülenlere BruJ\ ·ıın 
tasvibi ile maktu bir ikramıye 
"crilcccktir. Herhan~ bır dai
l'edc tekaüde tiı.bi bir hizmetle 
Çalıf:Innl:ta iken Lı.ı kanun hü· 
ktoılıerine tevfikan kw·ulen dai 
t'elerin ücretleri .kadrolarına 
tllk dil terin bu hizmette ge
fcn milddctleri de tekaütlük hak 

HükUmct, cin61crini tay~n c
deceJi rn. lllrm fiyatbruu ve 
bu ruaddc1er için tüccarlar ara
sında fatura nlınıp vcrilmcsi
nı tesbitc mezundur. Ayrıca 
100 l .. uı~tan fazl::ı ..... tışlar için 
n.lıcının t.lcbi Uz .... rlnc satıcı fn. 
tura vermeye ve tacir sıfatını 
haiz flahı~lnr arasımla bir ma
lın bulunm dığı takdirde bu ve 
si.kanın verilmesi, dükkan veya 
p...-arla dn ~n.t.ıl, n malların ü
zel'inc eW"1; \ cya lıerltcsin gö
re ~~ bir yere fiyat listeleri as
mak mecbul'idir. Mevcut m:ılı 
~tJşa arzctmcmek, sal lru ın.k, 
kaçırmak, müv:v.R:ı. yolu ılc el
den çıka.rnıak, ı · a.~n. darlık 
husule g ti ld 

diyor ki: 
"Sovyetler bu şidd Ui infi:U 

bu.lıraru, trUÇfulu},lJınnın yelli 
bir delilindmı ha k bir ~ey de
ğildir. Moskovauın M. Mac Mur
rayı Alman propngan.dasınn ı 
yardımlı ittiham etmesi giililnç 
ve mana.sızdır. Ruzvcltin 1ıi ·r 
1nUmcssi1iııden böyle sempati-I 
leri olmakla şüphclcnilcınez. 

J :ponlar Ccl ac'b F nda 
~ i\'ah .,s ' ·ı tnmnınen işgnl 

etmi lerdir. İki Japon tayy~c-
ıd l ·r lnvu m<'y\i'Ulı

na taarruz etzn;<ttir. ıoo Japon 
t: yyal"Cfil S"l lı gunü Rabaı: u 
borno~rdırn ı etmiştir. Bir ti
caret ~·eıni ,i limnnda t.utu~tu
:rulôu~tur. Üç japon tayyarcsı 
düşılrülmüstiir. Uismar'• ad:ı -
Iarı da yeni bir !havıı taarnı.. na. 
uğramıştır. 

f una 11 lınız sahile çıktık. Hava .Kurtuluş vapuru T vil~el re 
drllsetli soğuk ve karlı idL Bin ait.tir. Gemi Milli Reesürans Si
ıuiı~kül~tla Pulatya köl iuıc va- gorta Şirk"tine kırk bin liray 
rabildik. "Kurtu!.uş,, uzn.ktnn ıçındcki hamule de Güven Si • 
gi~rülüyordu. Hen~ ba~~ş - gorta Şirketine beş yüz bin lirı:ı.
tı. Çark~ıbnşı .. Ta.hmn Bı~n tek ya sigortalıdır. 36 ki iden ibaıet 
rar gcmıyc denerek OO!sız mc - oı n mUrettebnt tamamen kuf'. 
ıouru Necmi Aşar'n. saat bcsde tnnlmıştır. Hepsinin sıhhntlen 
iltinci bir imdat i. ret• dalın ı:cr yerindedir. Hadi hakl ında. 
ırC3ini bil i :di \'C emide mev - t.nhkihata devam olu:lmalrtadtr 
cut, çılumlnb lınesi l a.bil olnn • 
valizleri nlaralc y.::rimi%e a\•det .. ı:ıı-~~PF'lm•a~~::~;:::;;:;r-•~----"I\ 
etti. t yroiyi yirmi grç ü- y s· 

arına. mahsup ve terfi muddet
lerı do eJki mcmuriyetlcriae gö
te lıes ,.., edileeclttir. 

B.UltC\ınet un fabrikaları ve 
değİrıncnler:i ile dijrcr iş ve mn
~d n nlinssesclcrino el koynrak 
1=Jletcbilceek :ve bu müesseseler 

· 'altip!erine münasip bir U:ı.zmi
nat Verecektir. 
Diğer t:traftan sanayi ve ınn.

tdin mile33CSelcriyle diğer iş 
.Vc.rleıin c Uç saate k dar gP.Ce 
'v'e glli2dilz mesai ynptırmıya, 
İiaduılaruı ve 13 yaaından yuka
l'ı çocukl rın sanayi işler~nde 
ÇalJştırıJ, p çalıştırılmamasına. 
harta ve bayram tatillerinin knl 
<lıruıp ; alclı..-ılmamnsııın icabın
da htiltıl.-uet mezun bırakılmış
tır. Hük~mct herhangi bir mad
~~nin ~ :si ihtiyaçla.rıdan fazla 
İl ı·H tırılmcs:ni menedccektir. 
~ u kanun mcr'iyette bulundu
ku ınüddetce her nevi gayri 
2'ı.ıenıtullc.t'e a.~ kira bedeli ri hiç 
lıır sm etle nrttırılıruvncak, ki-
'\c.ılıır mukavele miidd.,.tinin lıi
nundan 15 gün r.vvcl gayri 

t'.\!llkulii tahliye cıclP.CCklerini 
·!cürmediklcri takdirde muka

\."le yenilenmiş ddedikcck, yal
~.: t.:\ sahılJi g yri menlaılde 

nd' l oturma]. J.,ted'f>i tak -
~·rde mu:ıkeve!'ı- rnüddetinın bi
\ln:und::ı. evin tnhhyezini i teyc-

dut ellı.:rdc toplnmak. her hnn
gi bir maddcyı teamul haricinde 
muhtelif ellere g çırmek sure
tiye fiy. tuu arttırmak, teruniil 
harici diğer bir malın da bera
ber alınmasını iste'!l .:k, bir ma~ 
fazla fiyıLtia snLmıya matuf f1-
illerde bulunmak yıuınkhr. 

Hükfunet, her nevi nık.il va
sıtalarınm s~)'Tilsefcrini. ":_~ 
fiyatlarını t::ı.nzim cdebil~gı 
gibi bu vasıtaları mıı.lzcrnelcnle 
birlikte mutad ücretlerini ve
rerek lüzum göreceği ycrler~e 
çalı;itırabilccck, kaı·a ve de!1~z 
yasıtalannı bedelleri mnlrobılın 
de satın alabilecelr, zer'iyatın 
nevi ve çeşitlerini tayin veya 
her ha.ngi hir mahsulün ekiınıni 
mcneckbilece! tir. 

Acı bir kayıp 
Görd li Hacı Hasan refika

sı Bayan Sldıkn Us d"n gece 
saat 2.30 da vefat etmiştir. Ba
yan Sıdıka Us, Va.kit ve Haber 
ve Son Dald1m nrk-adıı.şlarımı· 
zın snhiplcri As~, H~lcı Ta
nk ve Hasan Rasım Us un -an-
neleri idi. . b .. 

Merhumenin ccna.zesı ugun 
kaldınlar~lc öı'Tle nnmazı Be
va.zıt camıinde kılındılrtan sonra 
Şehidliğe dcfncd.Jeceklir .. 

Ked~rdıde nilc. ıne tazi tıe-1 
rim!Zi bildiririz. 

Tas Ajansının lıkld ·ti, biiyilk 
elçinin demeçlerini dcğl§tirc -1 
mez. Bilakis, bu lıidd • aı k 
bu demeçleri teyit eder. Çiinkli I 
bu hiddet hiçbir esaslı tekzip 
gölgesini bile ihtiva etmeden, an 
cak gözleri hnkikP-tcn başka ta
nı.fa çevirmeğo yaram~lctadır. 
Gerçekten, Tass njnnm, .M. Mac 
Murray'ın ileri sürdüğU mesele
ler karşısında. Mostovarun ha
kiki durumu hakkında bir tek 
kelime bile söylemiyor. Bol -
viklerin Tüı kiye hakkındaki e
mellerinin beliren tefcı:rüatı -et
rafındaki bu sükut, suıkast lıa
Zll'lığmı en iyi isb:ıt eden emare
lerden birini te§kil eylemekte-
dir.,, . 

Zwolf • uhr - Bla.t diyor kı: 
"Bütün tekziple.re rağmen, 

So"'Yet eropervalizminin dış si
yasetı .~hı bu dert>ce karalrteris
tik olan bu meschmin d<!o M. 
Bdenle görüşülen lelere da 
bil bulww.uş ol<luguııclın ve 
lııgilizlrin Sovyetler DirlJğine 
geniş imUyazl!lr venniş bulu!\:; 
duğraıdan 5Üphe edilemez. .. 

ç i I))~ 
Honan cephe 'ndc çcvrikn 

japon Jmvvetl ri çemberi Y~r • 
mıya teşebl:Hı3 etmişlerse de mu 
va.ffok ol:ı.nı.ruruşl.ırdır' 'Yarına 
harelreti a: .r zııyiaUa aklın bı
rehılınıstır. 

})., '!ZLEimE 
Amerikan muhriplerindcn bi

ri, ı;ıvvelki gece Filipinlerdc bir 
limana girerek bir japon genılsl 
b:ıtırn:uştır. Şim..ı.li Amerika sa 
hillerinde ja.pon dcnizaltıl:ıruun 
faaliyeti devam etmektedir. 

Atıantik sahil filosu t biıier 
almı~tır. 

lln.vn orclu u 
General '\ a l'in emri altm

da biılunmak üzere bir bonib ... 
dımln bava ordusu hazırbnı
yor. Bu ordu, k ra ve d niz kuv 
vc.tleriyle işbirliği ynpaC!lktır. 

Londr - Fra.n3ız sahiline 
yerle tirı1r.ıirJ olan uzun menzil
li Alınn!ı topları salı nk am• 
tııkriben 00 dakikalık f11sıl la"'
la iki alvod rmı c...~iz~e m r
mi at:Jıusbr. Ha.sar ve tclet.ı.t 
haberi ve:rilmnm!§tir • 

çüncü defa imdad işaı \;ti veril- fi ınema-
di ı .. u imclad ~ retl.eıhniz fu;c.. 'il 

icı~r ac Jı 
' (.R , r.n.fı l in • ) 

Zen 'nler kar:ı bors~aruı kilo· 
suna ~ O f.ra..'l ver~ ı~ beyaz 
cl·m .!.[ b lab" nktedir. Etin 
kilosu 3ü frang:ı. satJ!ma.kta
dır. Zey.thı y ~Tıuı:ı k' u 500 
franl.tır. Faklı::lm: tan öl -
mefe mahkümdur. 

a .'sa rn sında 



=-.. • 
-- ! 

ffi . 

~ .. ,... \.· ... 
/ Naltil ere ikti'lıa& hakkı 

AVCILIRIH 
!A'sil Hergelccinin ~. ih· 

!iyar Yörük Ali iledir. Bu gü
reş onca bir oyna.fi şeklinde ~1-
mu~. Sonra iş iddia.ya. ve mü
nakaşayn binmie. İkinci güre.s 
ciddi bir mUsabalm olarak ya
pılmıştır. 

Suyolcu Melımet bey baba -
mız, bu güreşi §Öyle anlattı. 
:Miralay miiteka.it Besim bey 
de yanımızda idi. O da teyit 
etti. 

Yorü.k Ali, Elli beş ile altnuş 
yas aralarında. imiş. Sultan Mu
radın f;.tlarındnn birWnin ya
nınu. Ih ·-....J'ir gelın~. ~öriik Ali 
e: Tud n f>,trnydı:t bulunduğu i~in 
ht: lıald ~~ ıltm 1\lurv.dın ya
mı d. b J, 1 rı n.g<".}'1 bu suret?e 
t ı.ıııır·'· h, lımuyordu. 

, lt· .• ı· r:ıdın Haydarpa · 
ri' ,ı İbI ... him Ağada. bulunan. 
ı-:;a.ı,} m lı l>ekç. vlan bu, r .g -
ya Y°<' 'ik ~li. misafir l')\up b':r 
knı; g~ ı <'l da. oturd ıktan son
ra l 1 ·-.ı ~fallepesinde bir gu
reş o . Au ile ber~!>eı· bu 
gurc.,i )'re gıt.l.ı.,,.kı·. Gürc§ler 
başlan.ış. 

Yöril.k Alıyi hakem heyetin(; 
k(ı\ ı~ lar. Küc;uk gtirec;! ~r o
ı,ııi bıtcr1 <'Il Hergn!eci çıkagc>l
mı§. n h~ciniu gl,li~i pisr11i~ 
o.~ u .atnnş. Çünkiı başa gi...
reşç ckiı. r. Hcı gelccinin gel
me" ylo b tS altına kalmıı;;.lar .. 
Her rcleci de ba,.a tek bru;ma. 
katı ış. 

Bu }ıR.l R!'Virı·ileri yadıı · ,, • 
mış, Iıc r ı• t'l ı_y • hır e bulnu 
ıst!'m,-ıfor.. iı.k..ı.t bu ay~rua 
pehlıv.m bulc.ı ad kı. nıı<ı n a
kılı ı )'. ı..ı uK. Alı h t lıru / .. 

B ) ı \ıcn b,ı ı \ uk .\.l!ye 
gctC' • 

- p, hl•\',.n, Hcr;.,cl ·i y lnız 
J :ıl<l Şun. bıı ı>ş ı:IBıındır. 

D .> LQl,f•, Y ot l • Alı Je: 
- J ... wunu.~.. :>."oxt>ö. ne ynpa

lım K ı t.ıliı .Llll' ı. :dc-r .. f .. dt ı 
onuntıı:J 

!J< mı; 1" J: t mulı tabı, c
l"Jlip biızıj (>J'~k: 

J: ehlı .an, ıii 1 nammu:ı 

it r duru U?.. Soyunsanız d:ı. 
oy.c> bır oy nş y n uruz. d(ı~. 
ıoyR H vret "k 0lınw-: mı" 

''"'r: Al ~.~nıl<J \(-: ı 
- Bl·v m bizden f. ·ı-. gt.·l'ti. 

Biz bu , l rr .. ·alı S\. nl-\'r olu-
yor. ı 

D<> ı ı.·t> lx : 
- ·n . t•d n- Nt olal·ak? ... 1 

Şo~ ll bir ovnaş ... 
-- Y ıp. marn .. ldnı-ınım yo <. 
- 1 'm , n fü:rn.m yok ki, 1 

mü•· l k ynpac.• c dt'ğfü:iniz .. 
Oyuı 1 ırrn i.Zl gt'.rürı.ek kfı.fi... 1 

- 01,ırr v... ldman~ız mey
nan: <;ıkamnm .. 

Dij.t ıc rar tıtmiş .. Hergele .. :. 
\'C de muracr.ıı.t (•(.)erek: 
- 1 - Pt hlivao, eş yok sa.na .... ı 
Uıtiyur Yörük Ali ile §öyl~ bjr 1 
ovn· vupınız. 

De"i;IC'e. Ho geleci: 1 
- P(·kala .. Bt·n bu usta peh-

liva.nl bir oyna~· 1·tpmak iste-
• 1 

nın... I 
Dı• t:l't:'k kabul ebniş.. Llikin, 

Yörilh A 1inın kabul etmemesi 1 
i~i 't..07.n: \A~.. 1 
'Nıhayet beylrr ,Hğafar, pa.~

lar ar. yn girml:, \ e Yörü~ A
Jıve rı üra~aatla işi halletrnişler. 
1' ak4t bu sefer de AliyP- kisbc-t 
l.iul:ımı.!lnışlnr. Çünkü Yöriik Ali 
niıı knl< .ı.h, çatılan fa7.1:1ca ke
mikl ve l<aJımm~ .. 

Y<irbk Aliye ıııhnyet bir kis
vet lJU :llUfllar. Fakat kalçala-
1111 r..11 ı-.ı·rrnil'.l.. Yani <lar bir 
l.i ıı t.. 

1bı v.ı Yhriik Ali, yağlann
t1lK H~·l"A"t'k<'ı ile meydnnn çık -
mı:;laı. Hcrgele<'i, Sultan A~i
.,jn b)t• ıohliw~nlarımlan olan 
Yôrül< Alinin kim olduğunu bi
liyoı •lu. Onun müthi-ı bir gl\reş 
c;ı ohugum.ı bilhassa. ustalnı'lft 
us1 ı ve oyunbaz oldıl&'l.lna 
viı! ıftı .. 

y, I ük Ali, başpehlivanlığı 
zam~ rııııda y:ıni güreş kovduğu 
au•alarda seksen okkalık bir 
~hliv:ı.u imiş.. Tam okka ~ek· 

'tJ(..k okka, .. 
Yörı.ik Ali, devrinin en nam

dar pohllvnnLı.nndandır. Sul
tan AY.izin en sevdiği baş pehli
vanlarından Makarnacı Hüse
yini Rusçukta mağlup etmiştir. 

ı Bu :Makaınacı ki, Keli Aliço-
yu huzur ı?Ure.-ıleriııden birinde 
Uç s:ı..a.Uik bir müsaraadan sonra 
bir dıg tırpaniyle bozuk ve açık 
düşürerek mağlflp etmiştir. 

Yörük Alinin, Kel Aliço ile de 
Uç giire3i varfür. Üçü de gad -
darano ve va.h.5iyanedir. Bir gü
-;cşle.ri münazaalı ve müdarabeli 
11eticelenmlştir. 

Kocn. Kel AJiçova kimse kar
tı koyamazken YörUk Ali, pek 
çetin gelirdi. Bir gün Aliçoya 
San-af Niyazi bey merhum 
sormue: 

- Aliço, gilreştiğin pehlivan
lann içinde en çetini kimdir? 

O, düşüıuneden cevap ver-

~jş: A fu, bu, Yörük Alidir. 
Kork~udur bu her,lf be: .. Ka~-J 
tırmaga gelm~ ıicndinL Bır 
tarafından bozuk düşürür ada-

mı be.. " 
Demi~.. Bunu bana San'af 

Niyazi bey anlatmıştı, Yörük 
Ali, o devrin, ba.şpehlıvanlarının 
en hafifi imiş.. Onlnra n..ı.?.aran 
ufak tef ek imiş .. 

Su volcu Mehmet bey baba· 
mıza sordum: ve AKŞAM 

Nazarı Dikkatine 
• • sara m 

- Yok.. Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız, 
- Resmi vnr mı 1 l 
- Neden? ı;t:~!f~lf~rf&Pff!il!3IJ~~iZ Müdürı··ğ··n - O va.kit resim çıkarmak 

=~:~: ~ndAflç~~!:1 'filanı -R-ft-o-,y PROG~I ~ 
- O gördUğünilz ~'imler H '!!~~!!J 

K ! AUçotıwı ve di~erlPıinin ih- --22 il. ci Kanun 1942 1 
tiyarlık z.;Jnanında alım uş re-
~imlcıidir . 7.:;o Pı o r n 

Şa~ı,.d n • Karn İ'>o i'c Kd A- 7,S3 H. fır 
liçonun t ı ı u:-nıuş bir re~imleı i 1 p..ı.rı; 1 ır 
va:ı dır. J<~l:ıru/.dc ııu<liı' 1.1]~ ·:ık , 1 . .; 5 Aj 11·· 

lmhınan bu resmi ben, gcr.ç re- ı b. '' ··i 
tımler zaruıcdiyorum. Mcı.ırfıd a.oo l'v !t 
beye <::<ırd ... r.1: 1 8.ı '> F, n f' ıtı 

- Eii.nıble bulun. n .Al·ço-1 8 30 Mu ik 
nun, Makarnacının resimleri ilı-112.ao l'rc.ı;r •n 
tiyı.ır zam.ınJarına ait midir? J2.33 mc.cZd ın 

- - 1'.1 et.. j • rkıl;u 
Hayr\!t .. Aliço, bu resimde o-

1
12.45 AJ ı~ 

tuz yaşmda di1xi.iri bil.· ~ence l! l:ı ı ri 
ben~yor .. Meğer elli, elli hcş 13.üO ş '.ı v<.' 

ül lJll 

19,30 \j:ıııs 

h, beri ıl 
lD.45 Yuıfhın 

20.l:'i R. ·l~o 
< .("l( ı 

21.00 Zira.ıt 
t ı,viml 

21.1 O E\içtcıı 
li• rkılar 

21 30 (Hı!,liyo 

" <ıtı) 
21.45 s ııf< ı.l • 

ynş:.ndakl reJ .. ınlt:.rin<l .. n imi::;.. orkr: tr. ::.ı 
Ne car.lı '\'C diri bir gövde.. 22 30 AJnııs 

Her ne hnl ise ı öı iik Alinin hul.ınkrl 
rczn ini görmek ne biiyük zevk l2.45 D.ıns müzl~ 
olJ.c ktı.. Su volcu Mclımet 18.03 Fa~ıı azı J 22.55 Ynrınkl 
beyden ş0klini ve f]emailini taıif 19.15 Vıola .ııroı.tı·:ım 1 
etıme .. ini rica ettim: 1 -

- Bey iJnba, .yiiziı ıınsıldı? . ! ,Ag~o:.:i'.2:Eı::E!:Z:~C!!!li::;I-~-!!4h.- 1 
-- Tıpkı Hcrgelcciye benzer. w 

Ona y.t ın b'r yüz ve renk.. H rl· 
- Vücndu ... 
- Ieı·g- ·'r·1..·ıyj yedi sekiz ok-

ka d:ıl d ı1 ı v I·cmikle .. 
- IJe f' Ht-rgd\.!ciden d?ha 

kenti! ••. 
- J ;Io t de .. Hem •le kal<!a

), n.. Gen:.+ .. • ıpkı bir ök\iz 
g\ ~fule b "'n .t U.. Soyunup 
rncyda.lla. çıktığı zamnn iı.sa-
11 ı <-'v?i"ne cvh. liL kalçaları ç ır-

H . i ve Riy ı i ifa) tı 

Fı .;<ltı 25 Kuruş 
H ıı:ıın Mr h Ad ınh rı - 11 

.P.DOL 
t- Ttusmıi ve Ur um? Huy: tı 

p.ı.rdı.. .Arslan ~ up.Jı bjr n•iunı- 1 
ct.ı. 

1 

FiyC\iı 30 kuruş ~I 
- Uı:>tal .'.;1... r-ı; 
- "'r, cı ·utoğlundan "onra Hı'lrrtİ Kif ·· bevi j 

gden p lı.ırnnlııı m en u~tMı... d 
- h< rgcl ddl'n de mıh mı Cl&~ll!Zlilt::iı:&11mı~m~:amB!!l:m ı 

idi'! 
- Yiiz 1 et(. yil·'.. O yalnız ===ı 

Sat!hk Gazoz ve Soda Fab( 'alar 
3 işçi no giinde 9600 mşe dolduran modern ve tam tesisnth 

bir Gazoz ve Soda FabrikMı satılıktır. 
"\ .ıı:ınf Kuvvet. tı.ta"lbul <~cılntn (~ 'ler Abit H.ı, '\fo. lfl 20 

2 
4 

10 
40 
>JO 

400 
400 

4000 
80-063 

Yüz bilette 21,211 bilc-t 
. KAZANACA K 

__ , 
--ı 

İlmmıi~ı· İkramiye 
NUktaıı 

Liı·a 

2-0.0 I} 

J0.001• 
6.HOO 
2.or.o 

.000 
500 
ıc;ı 

:;o 
Jtı ., 

"' 
Vc•kfm 

1 

tutarı 
l,..ira -20.()00 

20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
4.U.000 
·~·) 000 
4.0.000 

160.000 

Tam bilet 2, yarn,1 bıkt 1 
LİRAUIH. 

fliliwll hazıra ®l!ı.yısllo tedn.rildnde müskillfi.t ~en lirin· 
mm av malzemeslnclen elde ZMVCUt olan \•aya 00<1.ı..;Jı edilebi-

1enrerin, m~mlelcetm diğer nnutslmlarmllald ihtiyaçları tl.ı.nlr' 
Mn ılit.!.a.fo alınarak ~"'llJııfnn f,.,·zfat mı>,Huunth İstr-n!;;:l 

lıissc'Mhıe aj nl:m mild~rı lw.~il ·r f.ı""'it NHhnf"ol,, Mn yatnu. lh·. 

facnbul llıı ~ruiidıiJ liığıiıııiiz 

·rop A JE. BAPUT SA T !~ 

M GAZASINDA SATILl\;AKTAD ~ 
;ı B l ıl ~ı de b ıhınmıyau bu gibi av mı:J · mtsi için Jhtiynç cshrı.· 

miir c.u.thırı Hizunıu ilfm olunur. 

1 istanbu' LEvazım amirl.ği s~tmG!ma komisyJnundan 
~ 111mr.ıo:Sms--mı1 

S'rkı: ··de Lv. fm itliği ımburmda '>enel rdc.n beri , UteclıhiUerdcn ,\.· 
:•an cd,,; yağl:ırd. n t ıtulrm nfümın<'ıeı·,!cn H,rt bltır ı • ol,ıulnrıncl:ın brı .. ı) f 

kolan .. e (,Ju.ido olmnsındon dolayı mııh:ılli • r ·ı olnı:ı;)Jp satılacak oırr 

350 k " :ıde Yrtb'l lle on kilo 1 .. aclnr ~~tin ynguuı1 p .. ıarlıkla arttır. 1nsı 
2;1/1/94:. <:ııın..ı gi" 1U .ıat 15 de l'opl ıı"dc Lv. ımırlıJ61 satın alın" <O' 
mıı,yonunJn yapılac.ıktıJ'. Fıı iuı.b fly.ıt kkll:t ı..:llcnc il ale edilecektir. Bf 
yorilar Sı hddo fımırlılt :ınburılll'a r,1\rüıbr. T l plcrln r :ıl bcdelle.-ilc l cD 
s.ı;.ll<! k.:ı> isyonn ı,t<•lmı..•1P 1. \454 - 5 18) J , 

• • c 

Beh<'r kıkısuna 24 lirn t hmin <:>dilen 500 kilıl Salıpırın Sinonim 1 on· 
c ... k tır. Paurlıkl,1 elu: ltmesı 23/1/942 cuma ı;üı U a.ıt 15,45 de Toph ı >dl 
IN. amirlıı:;! snlın atma komlsyonıında ytıpılacnklır. rutarı 12,000 llrn j1 < 1c
mı um 90 llrıtdır, 'falipl<.!ı:ıı bclU \ rıl<ıtte lrnrni ıyon:- gdnıd~lO -'t<>6} 

• • • 
K c 
250 
~00 

J ol) 

A ıc.ı ıl•~ılik, 

Urotropin sinonim 
Banzonrıfiol. 

uO lfo1ıllltol sinonim. 
y, karıda ~azılı fü'ıçlur p:.uıl'lıkln .ıtın r.ılırı..ı" ktır. ih,~lcsi 23/1/94 .14 

m gilnn saat 15.30 da Tophıınedc Lv. ilınirligi atın alma komlsyonund• 
yapı'.1,.rıktır, Tahmin bedeli 3575 lira ilk teminatı 268 lira 12 kuı u~lu.P 
TolıJ lc-rln bel\ı vakitte komiEyona g •lmeleri. (511 - 457) 

• * • 
I3"r add rnııa te!enünt motopomp almaca .tır. Pazru-lıkla ckslltme!ıt w;ta ( t.. Mrthiş <'C::ıurdu. Ve ,.,.. ______ .-;o_,.....,.._ __ , 

b\ 1 10: • A. S/t e r/i iz i ·f e ı·i ı ı r 

Am "l\'Utoğlu ile mtı hı yese J 1 ,. l LJ M •• d •• } .. ""' • • d 
ecieoili • miyız ? j Beyoğlu Yerli As. fUbeııinden: j -· __ ı_s_..a..,.r_·_a_r ___ • - ... ~!!r ~gun en 

- Arn<ıvutoğlım11 bir.tarafa 

26,J/942_1>:ı7.ar~s1 glinU saat 15 de To,v.h:ıncdf'l Lv. tımirliiii satın nlına h<>'J 
mlsyo:-ıunJa yapılacekbr :fstcklllcrln kaıruoğ ve Uıkill edecekleri i'Qlat W:o-ı 
rfnd('n '(. 15 kııt'l t mlıu tınril belli saattn komisyona gelmeleri. 

(517 - 585) 
• • • bn-ak .. Onunla kimse mukayese amımn A!I., lınsfahnncı:ıi Dahili;> e 

ed:lemez .ıtnuş altı okkalık Ar müwhasım;forındnn terhis edilt'n Yd. 
11.wuto ·!ıı. lJıı· harika idi. Omm '!bb. Tğm. Şıikı u Kultlirçnl <53492 > 
u~ta · ureı:.i biisbiitiin lmş- 1n k.1ytlııu ynptırııı.<k UnTc nf'..'Cl" 
k .ı ·,- O ct<>viilmU.cı, küçiiltiil- !iUlı\ ye muı.ıcaatı (fl34) 
m•i, ba· (' •lik idi. Yny gibi ıdi ... 1 Dcşlktaf As. ~llbecınden: 
hll'llıp biikiildüğünii zannettiğin Aıj:ıgıd:ı lırlmlrri yn7.ıll ubayl,ıt'ln 
zıım::ın Arnavntoğlımıın has-ı c\Cl'lı• şubcıniu• mürat'a.ıtlnn etme -
ımm, hcı:<nı ın aldıgı oyunla yt•n- diklPri t.ıı:::dird•' h klnrıııdn lU7d sa-
dı~ı ı;oriı !Uı·riıi. 

- Dtwıek Yörı.ik Ali, Her
gele inin daha uisi .. 

- övle .. ve tam çeh':e itibn.
riyl" de bcnzl.!rdi. Biraz daha 
miıd~v\' r çehreli .. 

-B<iyu .. 
- Hergeleci kadar .. 
- Demek bir seksen sekiz, 

bir SC"kscn dokuz .. 
- Hunu bilmem .. lkisi de ay

ni boyda ... 
Su yolcu haklı idi. .. letn! ile 

bvylanııı ölçmemişti yn.. Ben, 
Hergdednin boyunu bilmiyor -
dum. Y.tlmz Avrupada çıkan 
bir kitapta Yusufun boyunu 
bir metre sek::;eıı sekiz olarnk 
gördilın .. Demek Avrupahlar, 
Yuımfu boyunu Öh}Jllilşlel'.. Ta-1 
bıi, bırakırlar mı? Okkasına ka
dar terazilemişler.. İşte ben, 
Yusufun boyundan, Hergdeci
nin boyunun kaç olduğunu çı-

karmıştun. 1 

yılı 1 nnunun tııtıddı•i ın •hst• uııa g/j. 
ı·e mu:ımcle ynpılncar:ı 

Piyııde T<'(!rı eni M. A7.ml 
> , Halit 4003'1 , 

> 
> Kerim 42507 

Kemnl 47347 
> , Omnıın 16369 

Topçu Tegmenl Cemil 444513 
> > Reşat 41312 

Muhnberc -Ost Teı:ınenı Celili 20439 
SUvnrt Asteğmeni Sııdettln 353 
Levazım Asteemenı Nebil 39106 
Levazım Tcğmcnı Adil 390~0 

llaritn A.swğıneni Necati 309l'i3 
Lcvaı.ıın Aste!menı Namık 303115 
3. ci rınıf Mııamcle MP-. Muhittin 
3~'319 

a. el sınıt Muamele Me. lli1m! n~lu 
Hasan Tahsin 
S:ınayii Haı hlyo Tcgmımı Al:letUn 
4·,{122 

il 

Cins! 

Mulıan merı 

M ıkuırı bed~ll 

adet l.lr"a Kt 

Yar;91ıl-t yatnBt kvmı>fo 100 

) 

> bılynsı 

> 

N.,, 1 lOQiJ 

hılynsı iioııo 

No, :! 

270Cı -

% 7,5 
teminatı 

l.lra Kı'§. 

Eksilim' 
Şekli Sııatl 

2t•2 !iC A,.ık elu;iltmc 10.30 

l - MtCvı..:ut ntimunekıı m•ıcl'binı e ') ul. rıdr. ciıls ve mikt.mı yuııh 
ıııal7.emo rıı;ık eksiltme u.,ulile sntm nlım•<"aktır. 

1 

2 - Muhammen bedeli % 7,5 nıuv:ıkkat teminatı hiusııııla ynı.ı'ııdır. 1 
S - Eltsiltmc 27/1/9 2 snlı gılnü -:ıat 10,30 da Kab:ıtn~-to Lcvazıra bl· ' 

n<1S1odn müteşekkil merkc>: mlll>ayn:ı. komisyonunda yapılac.lktır 
4 - NOınuncleı· sözt\ geçen şubede {;öriıJclJlllr. 

5 - tsteklilerln eksiltme için ta~ iıı olunan l{iln ve mıttc C:. 7,5 r.ü· 1 
vcıım" parasllc birlikte mczkör 'komisyona mUracaatl:ırı. (642) 

1 

1 Devlet Demiryolları İlanları l ı 
.Muhnmmcn hcdcli (Mi50) lira olun 7000 atlet kömilr kü!e111 (3/2/1942) 

Salı gjinil .saat (14) Oı\ dörtte Haydnrpn~:ıda G:ır binıısı d;ıhllindckl komlı:
y.:ıu t.ır:ıfınd:ın n~ık ek~iıtme usıılilc snt.ın nlınacaktır. 

Bu ise girmek lııUyt!nlcrin (30) lira ~25) kunısluk muvakkat teminat 
ve kanunun tnyin cttlfi vcsalklc birlikte eksiltme cünil snaUnc kndaı· ko
misyona mürncantıarı Hlıımdır. 

Bu ise nit artnrımf'lcr koınisyondr.n parıısı:ı. ol:ırnk d.ığıtıl•nnktadır , 
(466) 

H kalem diş mnlı.c·mC'Si olınacnkır. Açık eksıltm('5i 23/1/942 cuına ı • 
nu :mnt 14.30 da Toııhancdc Lv. Omlrllğl sııtııı alma komisyonunda yapıl~~ 
caktır. Hepsinin 1ahmin bedeli 73U Ur;ı 75 kuruş ilk teminntı 5'6 lira f.:f 
kuruştur. ~rbıamesi l"omlsyondn cô ılJr. Tııliplcıin b<-111 vnkitto komis
yona r.elmNeıi, (479 - lH) Y 

• • • 
2000 lolo Jrnkuı t çiçeği nlınacalttır. Flor .Jo uf, bul11nınndığı suretti 

Sulr I.:we de :ılınııbilir. Paznrlıkla cksıltmc .. f 27/1/912 l• gUnii saat ll 
de TCJphancde Lv. fımirllği sntın nlmn l:omi~.ronunda yapıl:ı<'aktır. TahroJ 
bc:dell 2700 lira kat'i teminatı 4(\5 Urc61r. t tc klilcrln l:>cllı aatte komisYv 
n::ı r,:clm"l"ri. (522 - 6!l~) 

• •• 
Delıer glyiınin,,; 90 kuruo tııhmln c<'iıkn 6v00 ':iyim ok•ız nalı alınacaıs 

tır •• 'l'ütealıhid nam ve hestıbına paznrJ kla eksiltmesı 2/2/0-12 pauırl.csl g{ 
nil soat 14 de Tophanede Lv. Gmirlığj snbn alma komi: yonunda yap:l 
caktır İlk teminatı 405 liradır. TaliNcrın bdli v;ıkltte komisyona icl.m~ 

ıi, NUmunclc.ri koınlcyoİıda göriilür. (654 - 523) 
• • • 

Lv. Yoll. ma Md. Deniz Vl' km ı VOf:ıtnl:ınnın tamir ııtolycsi için 27 kıı 
l<?m erya ve m:ılwme nlınncaktır. P.ızarlıkln <'ksılUn('ıc. 27/1/942 salı gün! 
suut 14,30 d:ı Tıl11han~tic Lv. limirll~l &.alın nlmn .ko111lsyoııunda ynpılncaı. 

tır. J.isteıd komi yondn gorUlClr. tsteklllcrin" tı>klif crlı..Cl'kll'ri fiyat üzerin 
dt•n tcmi•ıııfü'ırill) ı>"ııı ıı oıte komı;yonn gelmı..'leri. (6'i2 - 521) 

• • • 
Ft"'nc.rbahçc Aktrıtın:-ı n•ıbanndn y;:ııJtırılacnk tahıııU \'C tahliye i~tn! 

kaP.olı zar!Jn eksiltmesi 6/2/942 rıımn 6{ıntı S< :ıt 15 de Toplmnede Lv. Aın.if 
llği satın alma koınlsyonuı,da y~pıla..::aktır. Tııhmln b"r'elı !1000 lira ilk tc· 
mınot' fı75 lir:ıflır. Şartnnmcsl koml<ı)onrla görUlilr. lo;teklil"ıin knntı 1 
\'l..kik:ılarılo frklif mcktuplrırıı'ı ihnlc ~atinöen bir sa:ıt c\'\ el komlsyuı•' 
\'crmekrl, (520 - G51} 

:.O:ilWiii&:ali l\'llla .. ml!! ......... m:ıı ........... .-: . . 1 l skori Fabrikalar Satı~aima Komisyo 'U ilaiıları ~ Ana h tla Avrupa hrıttı .-rıısınc1a dOıfr\1 C$Ya naklıy::ıtın :\ mulı u D. Dı .,. ,._ 
512 No. lu tarife l/2/ıı42 umhinden itibart'n beynelmilel ba~aJ \'C ffi('Stıjerl 
ıınkl:yrıtına d:ı t.-.smil edllmiş1lr. Fıızla tnf.,ilat için istnsyıınfarn ır!lrcıc:ıat • 7.cvtinbumunı.lnki Çorlu sil.ih tnın.rb:ınc:ıı1iz için toma1;1, t<!ı•vıyei' 

("3 ı n.arnnı;oz., tıekerlckı;i, motl'r111 vc·;ıit U.rrılr ust:ısı imtıh:ırıı~ nlınnca~.f. cdilnbllir. u 3) " 

Yani Koca Yusufla, He~ 
lecinin yan yaıın çıkmış elbhıeli 
resimleri vardır. Bu resim mı.
dirdir. Ve bfr ~:vrupa kitabında 
dır. Bu, l'<'Sme bsktımJ ikisi de 
bir boyda. duruyor .. Batta Her
geleei, biraz dik gibi.. Bundan 
-anladığıma göre Hcrgclecinin 
boyu bir metre Eıcksen sekiz ve 

1- - Ycrli Be) oğlu, Yabancı Beyo1.;
lu, Taksim, Bc:;iktlış, S:ırıye.r, Eyüp ı 
r~nlnrköy, F.ıtilı ı;;cıu-cmlı1l, Yerli ı-;.. 

nılnönu, Yabancı E n!nöııü ı.:ubclerln· ======-=========================== 'l'a1ıp ol:ınlar her gün Zcttinburnunda l,,'C11lıı siUıh tamirlulnel'11 Müdilrlti&ı.· 
ne mt r::caat e'r:ıcl"ri ilan olÜnur, (36~) 

ya seksen dokuzdur. 
Su yofou Mehmet bey b .. 'lba

mızın tarifine nazaran Yörük 
Ali de bir metre seksen sekiz ve 
seksen dokuz irtifaındadır. 

Su yolcu Mehmet beyin an
la tbğına göre, Yörük Ali, Her
geleciden yedi sekiz okka daha 
fazla, seksen okkalık bir adn.m. 
Sonra <laha kemikli ve ~.ablı, 
daha daha sonra, da.ha usta, da-

de kayıtlı 330 \e 331 uoğumlu ihtiyat 

eratın Piyafü•, Jıındrırma, Oı111an, 

kcrııınn, Gfünrtik, Süvari, 1·oµçu, İs· 
tihkı\m, Işıldak, :vtuh:ıbcrc, Nnkli,ye, 

Sthh1yc, Mızıka ve bu do~urnlu ların 

oc:cınilcri ile gnyrl müslimlerl (s,1 • 
knUar hariç) tnUm ve terhlyc mak-

sadı ile sil!ıh nltınn çağrılrnıslardır 

~ubderdc toplnnma gı1nil 26/l/ 1942 

Devlet Liıııanları lşlelme l lm11n1 
lllütlürlüğii11de11: 

Denizcilere ilan 
811/04.2 tarillindc iıru .. ı dola:y it.ile i,..lcmediğl b ildiri.len md.} ora.ın bu· 

gOııdf)n ıtıbaren fımliyctc g(•çtlğl aliıknı.Iarla!11 UAn olunur. (677) 

Prıwrtesi günü sant 9 dur. 'frıy1n o- =================================.::== 
lunnn toplnnmn gününden sonra gc· 
lccekler hakkında Aekerllk kanunu· 

nun 900 ve 66. ıncı mnddelcrl bük· 
müniln tatbik olunacağı. unu olunur. 

Kongre 
ÇO<'uk Esirgeme Kurumu Emlnünn 

kaz:ısı · 1942 senesi kongresi bugUn 
saat on sekizde DivnnyoJu Çocuk 
Kütilphancslnde t.oplanııcnktır. 

Veni neşriyat 

Memurlar istatistiği 

• • • 
Hohıclan Aclaııa:aım is1a...,~omım S150 mef.re ınikftl•ı 

nnkil eW1'ilecelc 
Bolucları }\<'i.ıı,r,z:ırı istasyomın ı n:ıkil ve istosy•>ntJa rngon clnhillnc:• 

tff.liın ııarlil•! n:ıkJctiı r ilccı·k 3150 mctrJ m•kfıbı k<>re::,1e ııokliyatı Askc 
Pnbrikofor Umum M1111urlıiğU m('rkeoz ıxılın lm::ı komi.:yonuncn 4 Şubat 94 
ı,·nr~mba glinu saat 15.311 da knprlı :ı:::ıdln ihale edıkccktir. Nnklettlrlk 
cck ht>resf•'<len ç3mın Ol'hcr metre mlktioınn 11 llrn \IC köknarın beher met· 
re ınlkı'ıbına d::ı 10 lırn bedel tnlımın c.Jılmi§tir, Şartname 1 fün 74 kuru• 
muknhllin<le komi!ıyond:ı vcrillr. l\Tuvakknt kminot 25S8 l'rn 75 kuruştur 
'Inlıplerln me~.kıir günde saat H.30 Ziı kadl'.l' tekliflerini mezkur komisy()-( 

na vcrmf'lN·l. (576) 

••• 

ha oyunbaz ve yırtıcı.. Demek ,. , 

ki, Abdüliiziz devrinden sonra 
1 ''Yen ·ı Sabahın ============== 

son dervin baş pehlivanlarından 1 ' 7 

İstatistik Umum Mildüı'lllgü umu
mi V<.' mülhak bü~elerc dahil ınn:ı:ilı 
ve ücrcUI mcmurlnrla mUtc!errlk 

Tahmfn clilı·ıı bedeli 4060 liru olnn 7000 kllo sıi;u eli 30/1/942 cuma 
gün:ı .sant 14 de Salıpazarında Ackcri Fabrik:ıl:ır sahn alma komisyonunca 
O\,ık eksiltme ile ihale edllcı..>cktlr. ŞnrtnııwesJ her gün lrnm!syonda göril• 
lcbillr. tsteklikri11 304,'5 llmlık ilk tcmlnnt makbuzu ile o gün ve santtf 
J:onılsyondn bulunmaları. (362) 

müstahdemlerin 1941 senesi bid;:ıye. ~-Rlll __ ..... __ ,.. ___________ _. _____ 111!1'1 
ustalığ1111 methede e<le bitiremc- 1 

diğimiz yenici ve mc5hur Her- .. 
geleci, YörUk Alinin yawıı<la 
acaip kalıyor. 

Demek Yörük Ali, Hergeleci-

ilan fiyatları 
Kr. 

den bir kaç gömlek daha yukarl Başlık makta olarak 750 
bir pehlivan .. DoOnısunu söyle,. 
mek lazım gelirse ben, kırk sp- llirlncl sayfada santimi 500 
neye vakın bu işlerle uğraştığım lldncl ,, ,. • 850 
halde bir tUrlil içinden çıKanıa- Uçünctt 
tlıncYım bu mukayeseler beni hay-
retlere düşürüyor. DördüncU 

-~&ı va,.) ~-=-=u:x:.;;ı;ıaı"'~----=ıW 

" soo 
" !00 

111~1111111~~ 
111!;!111/lı~f 

Şehir 
Tiyatrosu 

Tepebaşmda Dram lUsııundtı 
Bu a"kşam saat 2,30 da 

YASADJGIMIZ Dl~vtıı 
t· n:-iill ·Cn.d. Komedi K İnınıd:a 

Bu akşam saat 20,30 da 
tşçı lıCJZ 

tindel<i miktımnı göstf'ı·en bir f~ta - ' Daniz !avazım satınarma L·om:sııor.u i:anhrı 
i.l:ıtik neşrcyleınl~. 1\ 1 

Cll 

M M DOK:'fOR --· 
HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Dahiliye MUtchas3ıSl 

Divan yola 

15 TON KURU r-'ASULVE ALINACAK 
Mev~uL nümuııc ve evs.ıfıııd::ı olnıok üzere 24/2. Kl\nun/!?42 Cuma:rtcşı 

günü soat p,30 ela paznrlıkln 15 ton kı.ırt.ı fasulye nlınacoktır. 
lstcklllerin belli gun ve snnttc tckill «lcceklerl fiynUnra göörc "" ~1~ 

nısbeUndckl kat'i tcminatlarilc birlikte Kn.."Dlıpa~ada bulunan ltQmsyunl1 
liliıraca;ıtlnrı. (647) 

I 
Sahibi: A. Cemnleddln S.araçoöl!.I Neşrly:ıt Müd:irU: M. Sami Karaye' 

Basıldığı yer: (H. Bekir GUrcovlar ve A. Cemaleddln $araçoi'jlu matbaıı 1 


