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churchill'in 1Devlet memur ve müstahdemlerile mütekait, 
"utku d • 1 Ş b • t •b IBı'zc öy'e aeliyorki hurp · ve yetı er aaş ın u attan 1 1 aren 

bitip dtı büııın lıakikailrr 

~;:;;;~·::"ma::,to1:giı:;::;~ f evkalaA e zaml rla bı·rıı·kte a acak ar 
niçin şıınu '"~ buıut. yapa ... 
madığı değil, nasıl olup da 

bu yaptıkların• yapmağa 

muvaffak olduğu hayreti 

........................................ 
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........................................ , 

veriliyor ı Mr. CORCİL, BUGÜN 
iTIMAD REYİNE 
BAŞVURUYOR 

ı:elbulecektir. z u l 
Yazan: HlllMl) 1ıı Oııhld VAl.(lN 

~ hurchftl fnı;ilten - ı 
~ VR.nl Kınıa.ı·asınd.<.ın iti-

1 xna.d istiyor. Bmm ala
caktır. Yalnız Avam Kaman·~ı 1, 
de<Yil, milli bii.kinıiyet da "'"""' 

Maliye Vekili: " Bütçe nıüsaade ettiği takdirde ik·i çocuklu memurlar 
da çocuk zammıııdan istifade edeceklerdir ,, dedi 

-o-

Mihver Matbuatı, son nut

I ku hatalı bir f3sfiye ra
poru diye vasıflandırıyor ~tar o!r..rı dünyanın ıı~r ta- r·------------

r.ı.fına dağılnıı>ı ohn ktmsekr- 1 t o o d n f a z 1 a le mı den biıfoi !ere de zam yapı-
dcn de avni itimadı buıaeııkt ı·. iJ ff daha yaşamıştır. Vergi ve tekaüt tevkifatı çıktıktan sonra Jacağını bildir -
Fakat bumın .;;md;y,, k .. <laı l n- 1 1 d :Merur ve nıii'"- mesi Mcclisde bii 
giltere taıafınd:ın wk'p ('(\;ln ·ş ı rakım 1 y~r ~r e tabdemlere vn·:. ETLER·ı yiik bir memnu-
battı har k~tiıı kumırsıı;; o!J t- 1 1 iJ ı;; l c c e !' fevkalad.ı niyet uyandırn'q 
ğunı:ı. ·naruldığı nıanaı<ını itam 15 3 o lı' ra zam konuşulur tır. 
etmiyeceı1i nı,ik~r<lır Bu n<·k- - ken Abdurrah - Maaşlar Zam miktarı },!aliye Vekü•ni·ı 
tada da:Mı·. Churchil!'in clün- mah kat anım nan Nacinin, yal- Sözleri 

1 
ı 

--o--

BEYAZ KiTAP 

/rıgiltere oe Amerika 
malzeme, uphone ve 
ticaret filolarını müşt•re-

ken ltullannııya başlıyorfc 
yanın hcı· taı-afındaki fikiı· 'el 1 ru Z 1 nrn üç çocııkta·ı 100 liraya kadar YCzde 25 Maliye Vekili 
kanaat dostlarına iltihak c,l.ıc•- 'I k yukarı değil, il"- 101-170 liraya kadar 20 d~miştir ki: 
ğinde ve onların bu müuıleal·- verlıP.CB den yukarı ÇOCl!• 70 d 1 " - Bu layiha· 
nııı payla.,-.:ıcağında ~iiı,Jıemtz v ğa nıaJik olaııl"· 1 lira an taz a " 15 nın tanzim ve tnk fA ~. telı:raf!.11,ntl n 
yoktur. Geçenlerde togiltero ra da fazla zam •-------------------------------ı dimine saik müı:· hül a t><hltni tir.] 

Hususi müessese 
ler memurlarına 

bu nisbstlar 
dahilinde zam 
yapabilecekler 

Başvekili mut.ad olaıı ·ok d-.em- Ank,;ı :ı, 28 (Yem Sabah) --ı verilnıe:;i yolun· ı ü~ çocuğu cl<!ğil, iki ve daha 1 şinıdilik üçten fazla çocuk ~a- hasıran hayat pa bi ba~layıılıdaı lı<:n itlıaliit Avımı h'.ıı.marasında haı"P mü-

rir!,cn. İngiltel'\'nin son ı.af<ıı mcn'in ıiya.."<'tindc toplanan Bü- zerine Maliye ve-
1 

yapılması istendiğini, yalnız bildiği ve büt~e müsaade etti- ettiği zamret - tereffii olduğ11 herkesin ma- mi~tir. Paılamentonım it"mad 
miyetli nııtııklanndan biriııi vr· Bugün, Reis vekili Hasan Ger- .laki takriri ü- l az çocuğu olanlara da zam lıibi olanlara yardım yapıla- halılığının tevEt I eşyası fiyatlarında tedri<'i bir \ zak<•rderine diin de d.,v-am "11.lil-

kazana<Gğını, yanlış hareketıu· yük • illet Medisi tarihi glın killmiz, yalnız bütçe müsaade etmcdiğinuen ki takdirde iki çocuklu aile- tir. Avrupa har· I (Sonu sayfa a avtun 1 d•) reyine bugün b;:,ş vuıularsktır 
y3psa bile ka1~nacağını, bunu ı 8ııııaeııııeııııııııııe( ııeııııııııııııeıııı .... eııoıa•• .... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••cDııte<ıte4te4 ____________ .. __ MMS (Soau Sn .. 't Rii. 6 ı1.tıJ 
olsa olsa muharebeyi ıki mi;; ıı----------------------------------·-----------------------

uzatnıa,J.t.".rı. baı;krı bir DGftll) varsa Chıırrhill'in bu ünkü Y~·ı us a'da p "f"k't Afr·ıka'da , .. --ıır::-=-----------·------· .. 
çabuk bitirnıeılE. pek taı.üt. r ma.sı, nıhay<:t Tııgilt.t>ı"<'Yi ve be- --oo--
VCmıiyewğİ..'J.İ söylemıı,ti, Ol il· .ziV t i)P r•ıi!J biJe;;ek adD.Jll 01- ası 1 e ' 1 z 
yona kı nıni ı " İ 1 AV 
değıldir. Bunu da gene Chıır- şeriyeti zafere ı;ötürc,q';!ıue ÇETELER MUSUS ~ 

şüphe c~lilememesidir. Churchill Av t al ·ı· 1 . 
cb:ll'in ,,,()7Jı>r1. .ı .. n anlıyorı.v;. bir iıı aııın iktidarı dahilindi! o- iKİ ALMAN us r ya mı IS erı MİHVERl"N 
Çünkü ı;bya ı ... ı binde bile ;[1'- lan her şeyi yapıyor, rar~alan -
ç.m "eneki Nil ordusu tecrlıh,si- ması kabil olon en~t·lleri orta· GENERALiNi ı'lk defa olarak EL ı NE 
inin \·erdiği dersten if;.tjfad~ ı_-. dan kal<l1nyor. lt".tkcit bir in~\11 1 
dıımemiş olduğ1mu bizo kc-ndi" 0·- LDÜRDO GEÇTi kudretinin .eri'; .miyeceği m!iııi-
haber ,·eım· __ tir. Bu, Zf-nl!lllüğin h k f f' 
lıudul.suz ~l'rH<t ve kun':'t'l kav- alar k,~'. ı;;ııulı o da aciz kah- -- - are 9 e OPC 1 - --
naklarırun >nÜ.""'"'e ' 'chilPct~ i yor. l~lerin rlaha İ) i ve daha M • • k't ı 1 • ı • 1 
bir mır:uıve.lim ur. 1''.ık<at üzür: hızlı )·üdinıeırıestııc inu·1.-r..nek JalS e --00-- ngı iZ er 

pek ıııl;mkümliir. Fak' l l.>Ülün 
tii.~ü do.;tlara dii,;iıyor. JAPONLAR ka.balı i Clıur,hill'e yüklem k 

İng'1iz BaH·,.i<iliniıı nutkurı·t haksızlıatır. Bir ordu yeüştfr
d;ıir gazetderde ve ı adyolard.ı menin, orduyu idare edece~ bii
Vt tilcn lıülii."ıLu·d:m e<lin<!bil- yük ve küçlik 1,abitlere il.deta 
ı'iğimiz tikre ı:;öıe, Clıurchill'iıı irsi olm:l.'ı icabeden biı• ıuıkeri 
imparatorluk d:ıhilind \\l par- kabiliyet \e meziyeti vermenin 
liımcntrı n.ııhltiııde kan;ıl.ıştığı bir sihirbaz değneği ile dokun
H ı ın en lıüyüj~ii Uzak.""ı-- ma sayesinde mümkün olamıya
kın ihmal edilmesi vo Rw;ya} " cagını· teslim etmelidir .. t.ıgiliz 
y ı • 111. Urc..a.;:~ .teı ta.ln·i.)·e gi 
bi tcşebhüsk..- u)!run<L" Uzak donarunrusı iki buçuk senedir 
ı:aı ka kuvvet gön.JPrilmeın<.,,i İngiliz d nizciliğinin ne demek 
nıcı;desidir. Cc-n "ha ıloğııı sar- ı olduğunu bütün cih:<na göster
kflll Japon i."tilası karşı"md.ı di. Sabretmekten ve b<:k -
.A vustraJyada duyulan en•li-<c vı> !emekten ba.5ka çare yoktur. ln
teliiş açığa vuraco k derl'c.c-<lc Jtiltere parla mtııtosu ve İngiliz 

efkan umunıiycsi de s.abredeehemiyet pcydJ. etimştir. 'in· cek, ses ~ıkarnuvacak ve bc-kle-
gapunm tehlikede göriiıırnc-" Ch h ·ı ·· ·· 
d•' h~r hald~ ana vatanda 13- yecektir. urc 1 1 gunun ada-

mıdır, vaziyetin adanudır, ;on 
kaydane kar~ılanabilecek bir ih- zaferin de adamı olacaktır . 
timııl dei{ildir. Uzak yerlerde 
harbdmd.-ıteu be anavataııa Soifııkkanlı\ıkla düşünülürse, 
döronevi arzu ederek Avustral- lngiliz genel kurmayının Rus
va kııvvetlednin ayrılmalarına yayı ve Yt11kınşarkı ihmal ede-

rek Uzakdoğııyu takviye etme
ııes cıkaı,lmıyacağı hakkında.- mesi bir kabahat değil bir zaru
ki ooYaııat mü.' kil d ınmyon- retti. ln~ltere ve HirJ<)şik A
Ja.rdan mürekkep cilıan~ünıul merika Uzakdoğuya tekrar gi
bir bnparat<>rluğun idare.sindekı debilirler. Fakat Akdenizden çı
zorluklan bize anlatıyor. karılacak, Rusya'"• yere sermiş 

Her iki taraf 
büyük biı· meydan 

muharebesine 
tutuştular 

[A.A. telgraflarmdarı 

hilHlsa edilmiştir.] 

Rus kuvvetleri, blitiiıı cephe
lerde muharebelere devam et
mişlerdir. Ukraynalı çeteler iki 
A1ınaıi generalini öldürmüşler
dir. 

Almanlar, cephelere büyük 
to!'<'u birlikleri gönuerivorlar. j 
Ruslar, merkez cepheı;inde :ıç

(So1111 Sa. j Sil. 5 d<:) 

Sumatranın garp 
sahillerini şiddetle 

bombaladılar, 
Taarruzlar 7 defa 

tekrar edildi 
ı-~~ ~-~· 

Felemenk Hindis· 
tanına takviye 
kıtaları çıkarıldı 

[A.A. telgroflarından 
hüli\sa cdilmiştiı-.] 

:Male:<yaıla mtrkez cephesin
de 1ııgıliı kuvvetıe~ı hafii bir 
gı"rileme yapmışlardır. Bu mın
takada şiddetli muharebeler ce
reyan ediyor. Japon kuvvetleri, 
Londradan bildirildiğine göre, 
Siıngapııra 80 kilometre mesa -
fode bulunuyorlar. 

Japonlar, dliıı Endau'ya çık
mı~lardır. İngilizler bu kuvvet
lerle temas halindedirler. 

1 

Agedabia'da Mih·ı 
ver kuvvetlerine \, 
şiddetle taarruz 

ediyorf al' 
[A.A. ı.Jgrailnrmdan 

lııililsa ediln1işt..r.] 

K:ı.lıireden alınan son haber
lere -'lre ).filıver kıtaları, Şi
mali Afrikad:ı. Musııs'a girmiş
lerdir. Şidlktli kum fırtınaları -
na rağmen İngiliz av tayyare-/ 
!eri Libyada muharebe çevre
sinde büyük faaliyet göster -
ıınişl.,r, Agedabyada Mihver 

(Sanu sayfa 3 ıUtun 6 de) 

Fransada 
ac ık yüzünden 

' 

• 
Maarif Veka"eti sekiz senede 8000 
Eğitmen ve 24000 köy Öğretmeni 
yetiştirilmesine ait planı hazırladı 

~-----·-----~ 

950 yılında öğretmensiz köy kalmıyocak 
1 Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor 1 

* Mnaı if Vekfileti köy cıkıı<larıle lröy En~titülcrinin tı 
kiliıthmdmlması için bir kan mı proj<:si ha0<1rlatmı tır. 

1focburi ilk öğretimi köy.ere ı:;ıbuk ve gen:" öiçföl~ va\ 
mak için 19·12 yılından itibareıı ;,oy En~titülı•rine her yıl ioiıo 
eKi.tnıcn nanızt>di ve 3000 talcb,, alınarak sekiz B<'nede 8lô10 
eğitmen ve 24,000 köy öğt ctmtni ye!idiıilmesi kin pliina 
bağlıımıştır. · 

Bu tempodaki vtıimle 19ii0 de '.l'ıiı k ki\ylerinin ilk öğı·•·l
men ıhtiyacı k~rşılanmış olacaktır. Ht'r yılın Eyliıl ayııııl ı 
16 ya~ını bitirnıi!\ olanlar ve daha yiikock okullara ,J ·vaııı 
etmemiş gençlcı-.lt'll 16 yaşım taınamlaınış bulunanlar okul 
ve kurslara devanı mecburiyetindedirler. 

Dem;ryolla~ı ıdaresi bono çı~arabilac3k 
* Deyl~t Deınir~?l!.ar~ ve Limanları Umum lllüdiiı lügiı, 

sermayesının dorltE;. ııçu nısbetındc (hazine kefaleti ile) bono 
ı:_ık~abılec<'k ve mııvazen.•i urrıumiyc kanununun birinci ma.ı 
ae~ındc yazılı 100 milyon liralık <ıalahiyet 125 milvon lirnya 
~ıkarılacaktır. • · 

• 
Mılll Korunma Kanunu tadilatı 

Harbin bru;langıcından be!'i bir Almıan harp makinesile baş 

Siman irıandaya 
O~len Amerikan 
kuvvetleri 12 Japon tayyaresi düşürül· 

müştür. 
BtRMANYADA 

t~zahürler * Milli korunma kanununun tadilatı meclise 
• Cuma günü miizakero edilmesi çok muhtemeldir 

gelrni~tiı'. 

lngiltere askerlik bakımından başa kalacak bir İngiltcrenin B I k d 
çok büyük zorluklar ge.;irdi, harbi kat'i surette kaybcdebil- un ar ya ın a Almanya 
ho.ttiı. bir aralık harp meydanla- mesi tehlikesi gözden uzak tu- üzeri;:de yapılacak taar· 
ruıda yapayalnız kaldı. Hem tıılamazdı. Her cephede kuv- ruzlara iştirak edecekler 

Birma.nyada cenupta Mergui 
şehri tahliye edilmiştir. Mulme
.inde şiddetli muharebeler olnıuş 
tıır. Japonlar, bw·arl ı askeri te de düşmana karşı koynmğa ye: vetli olınıya inıkiin olamazdı. 

tiı;mı.iyecek zannedilen bir asken Rus yardımına ve Yakınşarkm 
kuv,·et ile. Fakat bu tehlikeyi takv.iyesine bıı kadar ehemmi
atlattıktan, Amerikanın kayıt- yet verilmiş olmasına rağmen 
sız ve oartsız yardunmu ve iş bu işlerin bile ~tooildi.ği dere-

' cede temin edilemeınış olm.ası 
birliğini temin ettikten, daim! 1n""'»4 renin yenmeğe mecbur 
&lffdte kuvvetlenmeğe doı;ru .-;u~ 1 ki ı 
vürilmüş olduktan "°nra şıı sı- kalmlş olduğu zor u arın ço t-

luğıı hakkında bize bir fikir ve
r.ı.Ja kar.-µlaşnıakta olduğu as- rebilir. Son defa bilyük bir 
keıi ve dahili vaziyetin 1940 ve tantana ile yapılan Libya taal'" 
41 senelerinin üzüntüleıikı<len ruzurıun ancak kırk beş bin ki
ôııha sıkıcı ve düşUndiirüeü Ol· ı;ilik bir kuvvet ile Jcra edilmiş 
duPtınu zannederiz. olduğunu düşünürsek modern 

ln!!iltere Başvekili başını ar- orduları meydana çıkarmanın 
kava.., çevirip de bugün ile bir zorluklarını takdir edebiliri~ • 
mukayese yaptığı zaman göğsü- Bize öyle geliyor k1 harp bi
nli vere gere lngiliz efkarı u- tip de 'bütün hakikatler perva
mumiyesine aı zedebilecegi mü- sızca ortaya diikülebildiği za
hirr, baş:ırıhr bulabiliyor. Fa- man, lngilterenin niçin şunu 
kat sabırsıı:lık hisseden ve si- ve bunu yapamadığı değil, nasıl 
ııirlenen dostlar ve muaı~?.lar olup da bu yaptıklannı yapma
da şıkiiyet edebilecek kıı8urlar ğa muvaffak olduğu hayreti 
bulmakta güçluk çekmiyorlar. celbedecektir. 
Yalııtz, muhakkak bir nokta Jlilseyin Oahid YALÇIN 

[A.A. teıgraflarından &ıslerin harap olduğunu, 2.'500 
hürn•a edllmiştir.] (So,t1• Sa. 3 Sü. 4 de) 

İrlanda B~vekili De Vale - ~ _ .... 
ra Amerikan kıtalannın İrlanda iT ' 

~:ı=:ıınç~~:~;ş ~i~~~'. BULGARLAR· ı 
testo notası gonderınıştır. Aıne-
rıkan askerlerinin çıktığı m<orrı· 
Jeket serbest İrlanda topı akları 
değil, Şimali İrlanda devleti top Haftada bir gün 
r.ı.klandır. 

Protesto bir şeyi değiştirrrıi- E m ek 
yecektir. Cıkanlan bu kıtıalar 
yalonda Almanya il.zerinde ya
pıJa,cak bombardımanlara ve 
hava taııı:mızlarına iştir~k ede
cektir. 

Fransada vaziyet 
Amerikarn kuvvetlerinin Av

nıpaya f!eli'Ji, Fran:mda büyük 
ve derin bir semoati ile karşı
lanmış, Fnınsızlarda yeniden 
ll:ınitler uvandınııL,«tır. 

•&onu oayfa 1 otllun 4 do) 

yenıiyecekler 
Sofya, 28 (a.e.) - Nazır

lar meclisi dün ekmek istih
lfil<lııi yeniden tahdit etııneğe 
karar verınlııtir. Bundan son
ra Bulgarlann çarşamba ""ün
leri ekmek yemeleri menedil
miştir F.Jmıek yerine patates 
yenecektir. 

Yeniden bir çok kimse- · 
ler tevkif edildi ve 

tedbirler alındı 

[A.A. tı:-lgraflarındo:ın 
hill;ls;ı eJi~niıtiı:.] 

15 S<>nkfuıwıdan beri Fran
sa.da Heraııı.t ve Garde eyalet- ! 
)er.inde yiyece'k .maddelerinin ki
fayetsizliğiııd•m dohyı vahlm 
olmamakla bera.ber bazı teza
hürler yapılmaktadır. Resmi 
ma.kamlar icabcden tedbirleri 
derhal ala:ıuşbr, ilave olarak er- 1 
zak dağıtmışlardır. Yabancı kay 
nak haberleri bıı hadiseleri had 
dinden fazla büyiitüldilğünden 
dahili:ve nazırlığı hııs•ısi kalem. 
müdürü M. Grim:ıl şu beya - 1 

natta bıılıınmuştw·: 
"Bu tezahürler kat'iyen andi

ı;e verici derecede valıim bir 
mahiyet g&ıterın=iştir. Teza
lıürlerin sebebi sadece muvak
kat bir zaman için eksilen iaııe 
maddeleridir. Bu noksanın en 
bii"iik sebebi, Lamoricier vcmi- J 

(lonu aayfa a oOtun • da) 

İstanbul iaşe Müdürü 
* lstanbul Bölge İaşe Müdürlüğüne eski 

mum Müdürü Mümtaz Rek tayin edilmiştir, 

Ev~afın sattığı bir çiftlik 
le Ticaı·ı.t U-

* ~ilivride .vakfa ait 9eltikçi çiftliği, Rumanyadan ge. 
Ieı:ı ~1 g<>gmen aılesı?e 50 oın liı a mukabilinde temlik edil
mış ıse ~e bunlar peşm par8: olarak verdikleri 15 bin Jiradau 
maada öde;yemenıışler ve çıft!ik de ellerinden alınmıştı. Son
radan bu go~~ler tarafından yapılan bir müracaat hükfı
n_ıetçc nazarı .ıtıbara ~ınmasue göçmenler tarafından ilk talt 
sıt olarak yenıdt;n ver~en 5 bin lira kabul edilerek mütebaki 
para ?a. 10 taksıte baglanmıştır. Bu hususta hazırlanan ka
nun layıhası Meclise verilıni~t.ıı·. 

U'udağda kayak mjsabakası 
* Şubat sonlarında mudağda bUyük bir ~ müsa

bakası yapılacaktır. Bu müsal;akalara memleketin her tara
fmdan kayakçılar iştiriik edeceklerdir 

ist.n:uı -Ank)ra Greko-Romen güreşleri 
* 14 Şubatta İııtanbulda Anka."8.. İstanbul güreş t.akuıı 

lan arasında serbest güreş ve Grekoromen milsahaka.lan • 
pılacaktır, ya 



1 =-=- - ~~".E3..•e;,:;;;::ı;:::-:;:~~ 

~ Halk Dokt~ı·u 
1 

Lahanada kıymetli 
madenler de var 

----00---

alanda Alcmda-

o k u y u c u -"~ ZV3 

-™== Diyor ki: , 
Eı·zincan zelzele 
felaketinde~ a· 

L ~anatun yapılışında, a 
zuncle (Vitamin) lerdfS 

başka. llnymctli ınıadenl..:r, cıe.o 
hel'ler de -..1.ırdır. Lahanada. yib. 
de (O, 1 - 4) kadıır azotlu l!Il3d-

ğindan şehrimize 
getiriliyor 

yatını kurtaran 
bir gencin 

Zayıf~ daima vaziyeti gizlemekte 
menfaat arar, yarı:m.ndan emin 
olan taraf ise, acı hakikat~eri 
çıplaklığile d ytlirmaktan çeKinmez 

Birinci :.ı,ğ:ır ceza mehkaıııar:si dün bir katili 30 '--
Belediye tlct:r!mt Mlid~ mahkfım etm.l§tir. aene,.............. acıklı hali 

tm:afından yapılan tetkikler ne- Bundan bir müddet evvel A.rıkarasia memur balunan Ali Dil.ıı gazetemize ömer LOtfi U-

Yazan : EmskU IlenSiil KEM Al K D~E B 
ticesinde ..(Alemdağı) mmtab.- Hıza_ izinli olarak lsta.nbu.la getmıştir. AJ.i Rı~ .Ankarada. evli çar i~ude btr genç n.ıurRCaat et-
smda 

80 
bin çeki odun blJ:amt.. cldugu halde İsbtnbWda. Fatihte Bayıı:n. .H.ayrünmısa. ile ~ ti... Galatada Mehmet Alıpasa ba · 

jerek ııi~. nında 21 numarada oturan bu geni: 

H nrptı; toblig, buhranlı l 
vaziyetlerde efk.Uo ıımu

mİ'\ie-ri t.Cf'.,.e 'Vi.:. ten korı.mıalı, 
vazıyeti gi.zlemeu ve kurtarma
lıdır, dcnılmektedir. ha.rşılrklı 
iki telJliğ, ll;.'mcn dıılına birbiri· 
ne aykırıdır ve i..:;tar ecLnm 
menfaatini onşa.r. Ganptir, me
sela uc k lrayıpları nisbet.i ı çok 
defa 1 4. tlır. nn, b"r klişedir, 
itlınad venııck §öylo dursun al
crc.1.tıcıdır ve h::ı.kik;ıtlerc de in:ın 
dırmayan bir haıv.a. ya.rat:.r. 

etmek ş1klu tercih edildiği ileri 
sürülür. 

.!!_uğu tesbit olunmu.Ştur. ~ İzinli olduğu müddetçe Hayninnisa ile münasebetjni sıkl~ ımklı halim bı..ze ~ ı;ekilde anlat-
diye bu odwıların sür'atle şehn- ~rmı!)tır. Bu s.rada Ha.yriınmsanın al,1,1basmJ ı1 Şevket, kendi- 11: 

Olayları :gec:iktirır.ck veyn. 
çabuk.la.1!.ınnak, nihai zaf!:IM el
de etmek ıçin bir Gıtre Dhı.r:ık 
güs~.rilır. Hakikatte hfı. rsc -
ler yürür ve neticeye yaklar.tı
rır_ "Evdeki pazar Ç.'.l.rsıda 
geGmC:Z!.., 

mizc getirtılmes.1 icin harekete sın~ ar'..J~ c~·lenmelcmıin za..-nanı ?: ld -ini söylen-ilistir. AH &za <- Bıiyük Eniııc::ın ze.zele.<;i cs
<Teçmiştir. Alemdağı mmıtaka. - ?~lı olduı-;u_ıçın ou, teklif k:ır~ısuıda müşkül mc~';:ie d~ü~ ve ·ı mıc:ınd:ı yıkıl n bir b nanın aıt.ııı
sına dün cxhı.'"l olmak üzere bir ış; ~nga haşı.anuştır. Netıcenin e1de cd!lme<lJğini gören ! Ca kaldım. Y<tişen im<int !mvveı-

k' tö . d ilin' t' M Hayrunıı~a ve akrabaları nı.5aDJ bozrnağa karar vermişlerdir. kri l.;cnı gü<:lukk: en· az oltır.d:ııı 
ç~ ~ r g~n er 1- ır. . _o- ":1:1 ~:ır:ıx kar~13ln.da Ali Rıza fena Iı·llrle sinirlenmiştir. Iı:rtesi 

1 

vt:. nıuha,;.kak bir öluındcn kur- ~ 
törlerın boıı.zın ve mazot ıhti • ı gunu hır yenıe ı9ti.kten sonra tabancasını a ı n r a k Hay- t ıdJar. 
ys.ç1an P.etr.ol Ofo;i t.ı:ırafından rı· ıni ,n 'rı evinin önüne gitmiş, 'bc•l<lcıneğe ba.."?k.nuşb.r. Hava I Fak?.t lıu h .. discnln fcd tcsirıle 
it:-mm olunımnştnr. Bu itillarla lmrr:u;dıkum so~.a Jrnmşul.a.nndan Şi: :rcın ile sokağa çıkan Po1 nevıit n, ~Jı.;ına tutuldum. 

Binlerce kilometrelik ccph~ -
.nin bir cok bö'"""1 • d .-ı~~-·~ ~ q.;v.e:nn e ~ ... 

y:ık•rıcla .şehrlıniz.in odun ihtiyacı Hayruıınıs.ı, Alı Rızanın üzerlerine ani hilcı:mu ile karşılaşmış- i .!Jü iııı ,·ücudür.-ı hareketsiz koldı 
t::ıma.mcn önlenmiş bulunacak - tır. Erzincandnn htanbLıla getirilerek 

bir boğuş.modan b:ıhsedtlir. Z:ı
m:ın gelir, esir miktarı t..cbrgue 
ye1 tutmaz, öllı sayısı ise :h v
r eller uyandırır Burada taı ;{f. 
lar, Meta ittih~· L etmişlerdir. 
Yaralılar rla, çok clefo sUlrnti:ı 
geç.lir. 

:br. Sarhoş ~vve!a Şükranı, Hayrünnisa zmmederek iki lmrşım- Guı th:ı hastahan~ndc uzun bir 
~ la yere scrm..şbr. Yaralı Şükranm feryadı üzerine asıl hede • tedaviye tabi tutuJclum. Vücudüın I 

1'ehliı.{lcrin ihıtıva cffği za. 
yiat hacminin sefer .kncı.r.osunu 
da taştığını se~ler, artık genır; 
ölçüde iskonto yapmak ıntım • 
rmdarlırlar. Meydan mukıre
beleri 1ıa.ft.-tlarca sürer. kanlı 

fini öldiirer11CC!iğ.ni gören katil kaçıın Httyrünnisanın peşinden han:kct kobıliyct ni \wzl'ndı. Yal- ~ı ·uv ~ ça k koşnrak inzcagızı evinde ya.kalam.ıştır. nız ellerim, iki ~ehndct pnrmağırn. 
-:AU Derhal üzerine saldırarak tabancasının içinde ·k-dlan 7 kur· nıüstc:ma, <'ski leh: halini ınuhnra-

şunu dl bo..,.~ltm.ı._,c:tır. Hayrünıüsa derhn.l ölmüştür. ~ükra:n ag~ır Zft ediyor. Kızılay idaresi bana bu ı 
. -... . ...me ..,.. ıpaşa as~!anesıne a dınlarak uzun bir m a ~ar Y~'"'lı 1;ınLJ C""'ı·al h +-.ı. • k l '.> ıl;ı paımıığmıdan istifade cdcl>il-

tcd:ıv1deı1 sonra güçlükle kur...anlabi.lrni~ir. Ali Rıza dilnkü ırnc.·m ı~in mı.ilmnımmel daktilo~- 1 
ça.ıı>L<;:malardan dem vurulur, !Ha.ktlaıtte her harp, bugünkü 
bir tarafın kı:ıyıplan milyon1a- silahlar kar~ısınd:ı yıpratıcı vo duru§m::ı.sı netk.?s~ıde evvela idam cezasına mahklrm. edilmişse r<>fi :lğrdti. 

de karasc·vda yuzunden bu c.ınayeti işlediğı göz o.:ıi.b:ıde tutula- Ve bir miiclth!t a~ Kızılay mü-
ra varmı~tır, öteki tar3lf, .mu- yılucıdır. Bir çok meydan mıı- Evlerde \.e dUkkiııla.rda 3e
vaffı.ı."kiyetini belki binde bır nis harebelerinin de kat'i n~..kt>vv ker ı;.1ildama.k .suretiyle ihtikar 
:betinac.bir zararla elde etmı§tır. götüremechği topyekün hari1tc Yapanla'fm ... ı·a.ştmlmasıua de

rak ce:.ı:ası 30 seneye indirilmiştir. E'~'>t:Sd ·ıiı ele mnhtclif işlc:rde ça-
lı tın.lı. t' P.k<ıl bu işler b:ttiğindcn 

Halbuki müsavi sartıarla -:ar- macldi ve manevi çökunlille-re va.rn edilmeMcrlir. 
p:iŞllnuş olduğıı itinaf cdilrnek - sür!Ü.lcley"b;ıir. Anc!tk bn -ç-Kiln- Dün Bc:yoğlu Arun.alımesçit 
tedir. H:ıttfı., her n1evzii sa- tiilerd.en -kurtn.lanlara ku~lu 46 nımuı.rarl::ı ba.kkal Nikonun 
vaş da .mukabil t.'l.<UTtlZlar, hti- y.ar:ı.n mev'utt.uı. I'rnpa.g ında, <lilkkunınd::ı. Fiyat Mürob.be 
cumlarla gtçıni.<ttir: bu J"ıkmtüarın ruhlarda lbırak· kontrolörleri tarafından yapı- r AŞIK KOCA! 

Kanlı zayiatla çekilıınenin .a- tığı acı tesir lcri gidermeyi :<:tilı \ fo.n bir ara.cjt:ınna. ıneticesinde 
dı. ta.biye veya. .evkiilceyş çerı:e 'Claf eder, bir .ra<1deyc ''e bir gii- bcya1mıımc ·:z beş s'lDd~1( ve "D "'·ı J1 k t t k k k . d .ı -· . ~ı: '-d '. do· ıt' <r.u·-·1 ·k" ....... n1e .~ker' .ı .. u'ıun • egı ı:o a a ma ' yu.-.._r.... vurma ' vesm. e }er .uegıştırmo;Wr. t zc ne 111.1 ar •Jlr tmırvettir. 1'.,nkat, ~· Vt:ı.i ..... ';I'-' ·ı." ~.:: 11.1,1 

hız ;rılmak üzere tertiplen.nek 1 realite.. değiştirilemez. Ha<lise- muştur. . . . , 1 esen rüzgarın bile bu ·adıncag"' ızı 
maksadını i.st:Hıfüı.[ ede.r. foı yürür ve haltlkn.te ulı..ştmr. Ma:1ısahlbı Niko, ihtıkar suçu ... 

Muh:ızebo sa.hası "Je cereyan
1
------------- -.-..a ile ıa.k8l:ınaralı: adliyeye teslim hn·palıyacağıadan kcı·ka!"ım· diyordu 

tarzı ikı 1.arafça <la muayyen H 1 ed:ılmıŞtır. " 
iken, ıbidıs-enin yeri, mık.yası ve a m et * \K.a; ilköyünde Ptızaryolu Asliye .r;ekiz.inçi ce

7
.a mahK:eme- Mahkeme şahitleri birer birer 

nıahjyeti gizlenir. 'Ef!k:'ı.n umu- 1'36 numaralı npa.rtımanda ö- ı sı rntercs<.ın biı' mik~:ıir fm da- dinlemeğe basladı. Bunlar knrı ko-
ırniyevi mcçh.ulB.t için.de bırak- d 

1 
mer i..o:minde biri millıiım miktar-1 v:ı;ma hnktı. MiiC!Sir flU icm ey- c-:ırırl" oturdukian eviıl diğer kira-

ın.s.k, bir kuvvettir •e bir .san'e.t- ava arı dn yiyecek maddeleri :stok edil- li)en koca, td t\•acı da karı~ cılar:ilc ev sahibi ·dı. Bütün ~ahi~-
tır kıj istifadeler ba~. buh eliği ve :mal sahibin.in. bu :m:ıdde- Rnif.. uzun boylu.. iklr saçlı, zayıf. 1er gecıı yansı bir gi.ı.rültü .duyarak 
n.nları l,a.tfiılayncP.;ğı sanılır. ierm fiyatli .. ın yu"ksaldi.kQe niVD- cfülik bi.r adam. Karısı olan Sabiha e.ş:;.gı kata ind kkrioi ve Sal1ih1 

R P"'yaıoi Safanın Sehir Ti- • J- s d b k • Q(;ccJr .... ·::1 bir f1Chir havad.~n · saya çılro.rm:ı.kta olduğu Kadı- EI'" c.•t e y:;ı~ :;ı ım naan ondan Srr17eti çömelmiş lllla.r bir vaziycı-
J ya.tro Mecmuası aleyhine açtıı;:;1 " ... L o -'~ t dövülür. llasa.ı- saklanır. bu ~ köy zabıtasına. .ihbar edilmiştir. nşa.ı,:ı ue.ı;:ı ...... :pıa kocası. gibi te koc.ayı da ayakt• bir aşağ. bir 

~ ne~ tıa'karct davası diın n.i- bo ı ·" a.:>hfo bile ifı::a e<lilemez.. Gfrt.•s Zabıta memurlan evde yap - uzuıı Y u, tı:vyu: lt.e ez güzel bir yı.:karı dolaşu·ken bulduklarım, ~il 
~ 'Y J ha~ bulnrns_tur. ı d filonun hedefinde h··.a.beUer al-~ı ttklan ıa<r~da. lkillliyetli ::· ıu. rrııtü .-bebtni sorduıdarı :tam1ln 
madıih kanaati uynndınlmak is-~ Suçhıl<ıtd.an ~~d Coşkun ve miktardıt yiy<'cek ıruıddesiylAI li!'ıklm lf.ild\ycUrıi ı:;>rduı,ru :ıaman .ko.:unın ckarım Hataya gideceğini 
C:<:·nir. Ka.pn.lı lıa.'Vc•.'lal-üli ıl>lle ı.ı-i N~-ıı-o N .... >'irtı İbr.et ba..-.Jık!ı 100 '!teneke zeytinyağı stoku k:.ıclın dc·rduıi şö)Je yanmağa ba,- soylttyor. Hiç e'-'li bir kadını yalnız 
çağın (oriente) olması ilıti!rooli1 Y.317 .. ~ Peyami Safanın şöhret, bulmuşlardrı·. Sttçlu hakkında h(lı: ba~ına başka bir diyara gidebilir 
ise kuvvetlidir. Eü)rü.k mesa .1 havsıyet ve şerefine hakareL eıt tutulan bir l)aıbıth mahkemeye 1 - Söylemcğe sıkılıyortan. Dava mi., dcdieını karının da bu :ıdnm 
felerdcn, 20.000 ııneu-c.n.in ili;-ı medilkleri ına.hkcmece sa.b.t ol- Yerilmiş.tir. (.UJ.ğiın adam 14 seneli.it kocam - cr!;ıda fol yok yumurta ;)Okl:cn 
tünde, gece!e;vin denu hedefle- dnğundan beraetlt!rinc kar-ar ve --~"'.........,...__ .... ____ dıı. Ona b;r ~.ocuk gibi baktım, bcl"im gözümü patlattı decliC:ini .!a-
rine k&.l'Şl ate..~ a a:ı mm.ada, rilro.iştiı • bUtQn -dcrtlerile yakından nlakadar kat dayak h.8.dise.,ini görrncdikle-
tıasmına ?..a.yiat ve.rdirdiğinj i<l- * DiğP.r tnıaftan aktör T.1- Yeni bir Şehir Tiyatrosu oldum. Falrnt iyilikten anlayan ımi, kocanın da karısına t'.t:ma 
dia. eder. Her giirı.. uza..lrtı:m ın<;ı- litın, Peyaıni S:ıfa aleYhiru!e b 1 k ~eisln bPri. Eana :rapmadıP,ı hıka- ın!i!1cfıt bulundui!unu söylediler. 
ian ateoı erle, ınestıu· ba.t.aryala- ·Sıçtığı nc,_'?ren lk'tkaıet da~vasm.ı -- tnaSI yapl aca ret, etmccUği eziyet. kalmadı. Bir Kavganu1 eneı.1 ı;unu de 00.rıı;artılt 
rın tahrip eclıkliJi rrnbederi <la bakaln:ııŞtır. P-eynmi Saf3. Istanbul Belediyesine,, Şehir de bunlac yelişruiyo11nuıı gibi gö- eşyaları ruıp beraberee evi tahliye 
t e b l i ğ ı e r d .f: yer ..uııtar mil<lafaa.sını ynpmış!.1 r. Son sö- Tivatr-0su Kemerli kısmı için 1 zümü p .. '1tla!tı. Bi.ı.türı kubahııtim ~ttiklerinl ilave eylediler. 
Yürüyüş koll ... nnd:ı mulıarf~be ıü sorulan suçıu vekili fit.o.sat Şehzadebaşmda yeni bir tiyatro' bir defa için altlı~ım piyango bile- Koc:ı lehinde z.anııcttiti bu ~eha-
1.arici edilen otrımobillerin, ro ık l<ayna.r -•azıd;ı hakxret kasti binası yapmr.ı.k üzere bazı mü- tinin ertes.i ny <ilEer bLr ~hı.s elin- tlaL kur~ısında etrafinda mağruuıne 
1a.rın sayısı tayin OOilntiRth · olmadığını söyleye.r"Ck beraetfo. racantlar yapılmıştır. Münaca-1 de bulunmusı imis. Ne söyledinuıe. Lakıyor, Kadın da 11.Şı;uhtler lr.oc:un 
387. rıini talep .etmiştir. at sahipleri, binanın kenilileri ta. oe kadnr yem·n et.timse ıınlamadı. tarafından itfal edilmif ya1an 

Paraşütçü, en :oı.~k 1.'Uvvct- Karar verilmek üzere duruş- raf mdan inşasm.ı deruhte etmke: Fazla söyleme senlıı i.~ni bitiririm söylUynrlar. Ilfıdiseyi bilen başka 
!erle yerinden oyn<ıLtlarnıJ an ma. ba..,,qka güne ·bwakılmıştır. te, ftı:ka.t bnnn mukıiliil beledi- dedi ""e gfüfünü patlatarak beni ıahiUerim var. Onların d.iıılenmcsi 
ceımenin içc-rilcriııe, derinlikle- venin tiyatro binasını isticar et. ~~hkcıne kapıl&nl"a kadar düşür- nı isterim., diyordu. 

rine indiriJmiştiT, fa.aliyetine ımeı;ini istemekıtedirler. Beledi- 1dd 

H t hd
"'d ·· i :'.'.!aznun Raif de kendini şöyle ia. makamı şahitieria şeh:lde-

deva.m etmektedir: Köprüler y:ı- ava gazı a 1 a· ~~-m. tını.eaa lar:ı tetkik etmekte- tine ve dosyadaki raporlara naz.a-
kılır, cephanelikler uçurulur, b b U.Ll ınıi<l«fııa ediyordu: ikmal kolları vurulur. 1Falc:ıt yarın achyor - Ne münasebet efendim. o ren N<Lit olıın suçdan dolayı mliZ-~ değil beıı 

0110 
bir çocuk IP.bi nur.un fıe(:ziyesini istedi. Mahkeme-

şirmli açıkta nç \'C sdıl kııitl.rm. 

I3cni bu tıcıklı h<ılden Jrnrtı>ı·u- ı 
rnk her hangi bir iş arıyorum. ......,., ................. ...., ..... __ .......... 

(·..--DAHİLi 
küçük haberler 

4\ 
1 cephe yerinde ve muharebe hn- .. ehrlmiza~ hav~gazı' ta.lıdidi'- de avnı •-1 .. · · d ı .. - ... B k k } b hakhm. Karımı rok severim. Z&fım ,, .... ""ep naırf>.sın e suç uyu 

yatı berdevamdır. nin ta ı:bikine ı.-aruı sa~!.. .. ~ ·ı ey o... u u... un·· un·· ~ bir ay b - ı.... 8 ı· h J U<ı.U.ı.w. ı. o kaı\ar fazlodır ki dc;,.n tokat, yunı eş gun .. .,pı;e ve aa arç 
Cephe cökertil.mi~. Lümenler it.iba.ı-cn başl:anacaktır. Bu hu- .,... M.enıesine mah'kCun ettl * -Osküdut' Gü1fcmhatun mahal. 

pani~e U~UtılınIŞ, geri tesisle- SD.Stakİ biitiln teknik bazll'lık· veni Spor ög"' - ıuk vuı·muk, OSl'n ı·fü•:glrın bile bu ' lesı c.-;.ki M~hkeme; soi-.ak %2 lfo. {"Q · d bel 1 kadınca;;.... hırn<>layacs""°..Afm kor- Raif mahkeme kapıstndan çıkar,. ~ 
n ar enn.tlş. kuvvetlerin la.r t..-ı..ına.mlanmıştır. ., ..-·- ·~ 15""" ohır:ın Ilü~.:yııı.i.11 2 y ->ındaki kı-
beslennıesi, tutumrıaı;ı iımkam Alt f. ti retmenı karım. kı:n yanındaki arkadaşına söyle 'ZI u:dürl; dun f.ftbt. ltZt•nndekl l"'"'-t 

lD tya art 1st.e bu kadar merbotiyete rağ- dc.n y2nıyordu: ......., kalmamıştır. Açıbn gedik im- Gi.OOde ... por,_.,,1..---ı...:ıe,..n.,,..;.,_ • nar suyuıı iidkulın?;;:i ile nn.ıh\c1•.f 
..... ı.~. ,, ıy tte · · l "7 ıu<.u.LLALr.ı.n .1..u.ı.u.u- mf'n gözle ei.lriilmc.:ven bir takını K"r ·oyı b ı d ,._,, , p~yac3.A sure genıştır. A t:m fiyatları yükselme1\te JS. - " t. ese e g•nunıl oy- )'e.rıerinden yandığından Nüııuıııt:! , ~-~·"·- k t ı,, .... dır ı,. d ~n Bülent Turanlı, Beykorı lruvwtler kuranı benden ayırmata. aun K eli · · b. \ ~. uvve ~ nı.an., evam (f.:ımeki.ediı. Dün bir al- · e.n sını ır emzirmediğim ılıastohanesıne to-.!Jırllmıı:o-tır. 

bava tehditleri kar~}.ısında im- tın 36.GO liradan ve 21 ayar bir Gençlik Klübü Bede-n Terbiyesi onu aleyhime te~ık:e k1
yam cdiyw kaldı. Fakat dur. He.le yarın olsun * Büyukdcre iskelesinde çıman 

a..::. ızdır r- .. ~ tm nı· ~· lar. Bu müessir fiil da'9'ası sırf ~ L- d hal tem · _ _. -..ı.n.s • o-raan külçe albn da 512 ku· ve ..,por ogre e ıgme tayin e- &.<trarı er yız L ..... ecek ve o- :r<.:s:ın üü.ı ,·apur.ıı halat \'eJ.'irk<:.ı.l 

M ff k t ı kb 
.1:1-: t ıanma için tasni edilınt .. bir hlkl- 1Ja Raı·f· ı b. ..._ ld uva a ıye yo u ,a.Çl r , ru.~ta.n ımua.ı:uele görmiıştlır. Bir· UliiluŞ ir. ArkadasUl.llZl ıtebri'k .... ın nasl ır s ...... ın o uğunu lu.ynnık dı.ii>Jr:~ı;tür. 

Yarma muvaffaktır. Hasım Reşadi)e altını 185 liradır. eder, muvaffakiyetlerini dileriz yedl'l.. ibarettir. eöstercceğim. Yanllanırıı Hm:mı Bey~lu Efilı:ü~ 
çözübnuş ve ç~"Vrilmiştir. makat ~!!!~~~!!!~~~!!!~~~:;~!!~!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!~!!!!!!;.!!!~~!!!!!!~~ha~s~ı:ru.;

1

~1~~n~e;-in~c~k.a;--;1;d~ır;ıl;mı~·;ştı~1~··!!!!! yeni bir mukavt-.met !Yeni kuv- •• LıEZWW tı 1~~ lınekt dir Z PWi &'!@J'*Mt&i&J618iiiW Al Z liW 
ve er aıı..ov go c . aıman Böyle büyük bir dava _ _ _ _____ _ 
~eç.mekte ve netice nza~mak-ı ~~mda ortaya ntıJaıı bir a- ~4A4 ~Jtl.UJiOFax.a~........_.-.._,_.,, ~ ·~ • , • ....,~-..-..........--~ bir mukayese yaptı. O zaman 

Vclit bin Mus'up bir 'lokma ek
rn<.'~c ınuhla~h. Bugii.n Mısır di
yar• .ıın mııkaddcratına hakim o
lliı.il V<?lil bin Mm;'ap ise hiç bfr 
ş.-y<: n:.uhü.t•ı vı:; ıh iç kim.:eyc mitı 
ncıtar dcğfüli. Valı:tile nafal~n.
suu tc.ıuiu ~L u~·yi dl!..-->ütıcn d~i
tı:anlı, şi1ı11i :ı.nctık ~ve ancak 
ıncl'an<'t dLi., iincıı zalim bir yezir 
ol.!:ı.~uştu. Ayni adnmıu iledrfo 
zn1iimdc hacldi aşmış bir firnvı.m 
oli .. :ı.ayat::ııgı.u artık kim id<lh 
c.ckbilinJi ': G rçi. Vclit üm 
rırua·apla LirlH.ı.l.e Haman da yük 
sclrn~t i. Fakat bu yükseli~ !Fli 
ma.ıı 'ı i ıs.-:.nhk du,yguıa.rından :a
yırmış~ &ı.ht'oiniu i~areti ile saM 
ğı. solu da ':ıyan yırtıcı bi.r ko
.v~ köpc:;ı ~laline getinni~ti. Es 
kaeJı lıcm~mslerinc karşı ~ 
ınerl~arnctlı oJar. Him~m. Fimui. 
lcalbınde rr.erlıametten eser bu- . 
lunma~~ bir lıa.ydud kesHmi~t:i. 
O,vle bır naydud ki sedrlcd hi-' 
rnaye ediyor; zaliınİeri alkışlı
~or: zavallılara, mazlumlara c
lındc:ıı gelen her fenalığı )'apıyor 
ve bunrlan hudutsuz blı· :--..e\·k du 

tadır! <lamın esaret .altında inliyen, · 1 HAZRET MU 1& Propa.gaııda, bir san'aUır, Mısırhlal'!a boğa.7.ı tokluğuna TEFRiKA J SA YAZAN· • 
snanb'k çerçevesini taı,nnadıkQa, Uf.aklık ooec Beni fsraili nilıa- t( --N-o ·~· 6-9 - - ~ ,· KO.M,;GZUENKAİL ( inandırabilir. Propagandacı i<l.- yet ayaklandırmağa muvaffak "\; ( ~asıru hakikatler a..'tIBmda ;ım- olacağı mnhakkaktı. ı « mufle c<lebilmcl.iclir. Zıayıf, Vö- Velit bin Mus'ap, eski ve-~k ~ww~ NakH ve iktibas hakkı mahfuzdur ı' ,,......~~~. ,ı 
si.yeti ve .hıalin <:ercyn.nmı gizle:· HAr.uu bin Şı:mybın Beni ısrail 
ıııekt.e menfaat fl.r&. Kuvvetli f cd&ilerini ele geçirmek için çok 
ye yaruuııdan emin ofon t>1raf ıığraş.tı::'lm vezir olduktan sun· 
ise, m acı ha.kikatlerı çıplaltJı- ra öğrenmişti. 
ğivle clnyuı maktan çekinmeı.. D<•mE!k ki elehaşılan Şimron 

Olaylar. bir müddet ıiçlıı mk- ol:aıı bu iriiçiik teşekkülden Ha
lana.bilir. Muharebclerln .safha- nın bin Şııayb da f:ena halde kor 
lanın cereyan .tarzını ve hare- lwyordu. Yerini Velit bin Mus'a 
kattın inkL:;al'ını a.n.lama.k için ba. tcrlroder-ek düny.ada.n ıcliui., e
ka:l'.a.rulan, ya kaybedil.en arazi- teğiııi çeken ihtiyar vezir; Beni 
Fi ve gCQen za.ına.n mcsaf.esini İsrail fadciierini ortadan kaidı· 
i>lçmek dl! yeter ·~le efkll.n umu !"Sl>ı.lseydi, bu muvaffakiyetm 
lll.iye elden !;lkan ar:u:i :ile va.ha- den dolayı kendi kendini kim bi-
lllf·ti ölçer. lir ne kadar takdir ve tebrik e-. 

.Araziyi elden çıkaranlar için derdi? 
t.E:;elii medarı, düşmanın ağır Vclit bin Mus'ap, Şimron ile 
h:ıyıplara uğratılına...c;;ı, plana gö- a.rlo.daşlarının yakalundılı:ları
re yeni tertipler a.!ımrw:sı, w- uı, işkence odasmda öldürüldii.k
~t ve imk.B.nJar kazanılması gı- 1 'ni hic 1<imseye duyurmamııı-
'bi mnneviyatı oltşayan ve her H!lkik:ı.ti bi1enlere de bu lıu-
defa da tekrarlanan sözlerdir. .u a dilsiz olmalnrını sıkı sıkı 

n.-aı-ruz planı, mnsyyen bir nhil1 cıtmi~; Beni 1srai1 fedaile 
<lA ı ede knt'i muvaffrıltıyetler ·n affolundukl~.rını, ancak a-

fötiro.alini ortadan kaldırmıştı. 
V E'lit bln Mus'a.p, bu tedbirin 

tnycfosını umduğundan ziya.de 
görmü.ştli. Hayatta olduklar~ 
fakat affedildikleri için davala
rından Va% 0 e;;tiklerini zanneden 
hafü; Beni 1srail fedailerini ta
mamen unutmuştu. Fevkalade 
zeki bir kadın olmasına rağmen, 
bu numarayı, ABye bile yutmWJ 
tu. Kurnaz vezir, her nede~ 
sevgili kansını, üç yıl evvel ışle 
diği feci cinayetteıı haberdar 
etmek istemiyordu. Beni İsrail 
fedailerine yal)ılan zulmü gören 
H"aman dahi lbUyük ya.lana' ger
çekten inanınağa başl:unıştı 

Haman, hususi hir .sohbet es
nasında, bir gün Velit bjn Mus'a 
ha sordu: 

min ediyorum; her halde başka 
bır memlekete gitmişlerdir. Fa
kat bana onları hatırlatmaktan 
ınaksadın nedir? Yoksa yine faa 
liyete ger;tiklerini mi haber al· 
dın? Eğer kula~ına böyle bir 
feY çalındıysa açık söyle! 

Haman, ~ndan kaçırıverdi: 
- Beni İsrail fedailerinin üç 

yıl önce işk~nce odasında. can 
verdiklerini biliyorum. Ne za,. 
man clirilirlerıoe, o zaman faali
yete geçerler! 

Velit bin Mus'af. elinin tersi. 
ıle ad.tada.'.jının ağ.zıru kapattı: 

- Seni böyle konuşmaktan 
şiddetle menederim Himan! 

- Niçin ya Velit! 
- Beni 1sra.ll feda.ı1erinin ba-

- Bc..-ıim yar:!.mda d~ başka 
yerde konuştuğım gibi konuş
malısın. Sonra. ağ·zıu alı~ır ela 
far.kında olmadu.n lıakik?...t.i ooy
foyiverirsin. Şimron iJe arktLdaŞ
larının hayatta okıuk.iarm.ı, ta
rafımdan affedililiklerLrıo lna· 
ıııyorsun., değil mi Haman! 

- 1na.nıyonım, ya ~:ıir ! 
- Ben de inEı.lllvormn. Nasıl 

~~~- ı 
V,ht hin 1fos'ap, gö;:Jı-:rml 

deler b.ılunur. Alhüminli, fosfor 
lu, çelikli cevherler de vardır. 

1000 de iki buçul• gram potu 
mevcuttur. Bu cıhcLle midcled 
düzgü.n, hn.zırnları yolunda .ola.a 
(~cr.~lı) msruıla.ı:-a ~ 
munasıptir. (Sellüloz) füzla 1Ju,. 
lundwfu için linet de verir. 

Yukany.ı yrı'?ıdlğım cı.-ııaddcı.. 
tin çokluğı.mda:-ı ötürü lahan. 
kuvvet de vern-ıektedir • 
Lahanaının kokusunu veren ikil 

kürtlı.i b;r m ... ddcu . .c•: .rii.rl{en 
bıı ruhun ço,~u uçar ~ıder. i•,a.
kat !kükürt de vi.icu ~l ıuz"' W,. 
7.tm<br. Bu kokuyu se;- 1eyon • 
lcr, fılcr fıkır kıı.yııı yan .~uya 
lahanayı tlaliırıp 5 <lJ.k ı~ ka
rla:· lıır::ı.ktıktan sonra YtA1Ji: 'idir 
ler. 

Pek iyi bilmeliyiz 1d l lıuru.w 
nın yapraklarındı.:ı. bulunan ve 
ç~..şit ~.eşit vitarııinlnr, türlü tür
ıu madenler ve cevbez Ie.ı· uzun 
-müddet pişirilir ve im yııaı .. ılır· 
sa, dak.i!katlJ.n dakikaya 4WW.r
lar. Ve en nıhı .y~t yok oLıua.lt 
tlerecesine dü:..erler. 

Bu cihotle lıhaı.1:ırun kıl\ .. .;ı 
veren, k..ın yap::ı.ı,, sinir agı ,J ı·ı· 
nı uyuşturan, ç0cuklan bü 
yütcn vitnıninlerde.n hakkıj•l~ 
fayda görmek ister.'3cniz si.r'ke 
il~ değil, limon ile yap~ı$ t~ 
mız ~ .... latasını ycyiniz!. 

.. (Ten.ıra sn.lata) diyorwn. Çun
ku lst.anbulumuzun öLesin~ 
berisinde bulınıan 'bo~anlnr<la 
lağ17ll sulariyle kanı;mış SLıiaıla 
yetiştirilen laho.mı.ln:rı.n çoiu 
temi~ cleç;.ildir. ('l'ifo) derıil~ 
O•ara bi.in:ıma.) nm rnilu-oplan 
bulu•nttbilır. (Dizantcn) a
dını alan (kn.nll basur) un to. 
humbrı da karışabilir. 

Bir •karış uzunluğuııda ~olu
üınlarm, (8 - 10) metre uzun
luğunda olan tc:nya 'lı:ı ı·ın.. 8 Udest 
boz,uılann, I:drit1erin yuıı'tll''L<\
ları da. buluna.uili-r. 

Bu cihetle her s lal:-:thğı \re 
ta hana vı yapı:ak y~pmk ayır· 
~ı11:lı, •temiz hali."! ~·uhn la., daJla 
alası çok sıcak slllMfa defa.ln.r
ca yıka(lık~'l sonrn salata yar 
pıp ye-melidir. 

Lokn•:zra llekim 

Gönen'de feci bir 
cinav~t ..,, 

Gönen, (Yeni Sal>ıh) - Çr...k
mak küyü...ıde fr•;i ; •a ·inayet ol· 
m?.~tur. 1:1-ubt:ı.r lh:.s3Jl düğün 
m11aasebctıyle baf)l~a bir köy _ 
den r<aJrnlılğ.ı gclmig ve ail~ini 
ve kızını d..'\ beraber t,;cl.ir"Duştir 

Köy ddik~.nlıhmııda.n Oı-;ro.ı~ 
~ıza <leı haJ göz koyup k~ırma
~'a kanu· vermic.ı, gı:,ce sa.at 1'2-
de kmrot"şi Ha1ili bcnt.bcnne a
l~z:ak 1.ızın misafir l;ulunclıı;;lt 
cvı basnıı~ ve kızı so!ınğa ~..ı
karmıstı.r. . Eu su·ada · Halil 
Cumaz. ısmıude bicisi hı'.U.fü.e 
mahalline yeti~~ ,.e kızı kur
tnrmn.lı: nın1k3ad1yle taba.nı:a.~;fo<ı 
sa.rtlarak a.teş etmi~fö·. mu·
~unl:u·~an bıiri kızı k:ıc.mınağa 
te~ebbu.r; eden Osmmm· kat'<1e•:ıi 
Halili öldiinmüsliir. Katıl tutul
muştur. 

* Bcyoglu Ş!ş.lı Abıdeı Huı-ny~ 
cadtle.sj 1H4 uuı:ıı:ıradn otUt'<lrı Nilı f 
,Ji.in tı·p,nwe:v bss:ımo~ında Gru~t~ 
l\cootibcy c::ıddesiııdcu gıt.ınekte ı~t!'l 
~ur~ıd:.ın ı;elen bır h'm:'ionlı lı-aı ı
ı..·ııy arasında k.tlhırak ı;;<>l kolun.elan 
yaralanmıştır. Nihat hastah:ınc;re 
kaldtnlmı~br. 

-, 
Yeni Sabah 
~,,~ 
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-:.oı K K A T - ~al 
er. Bunun gizlemnc?Iı•esi tll 11ldar1 tehlike1i maceradan 

fodir ve kuvvet b.ıh~e(\er. vaz gcc;mclcrini, M~ki haJde ölüm 
ıaffakiyctsizlik halinde, mcr ceı.2sına çarpıla~aklarını n:.n et
zamıınında taarruza geçil- lirmiş. hu surc-.tle halkın, hil-

- Beni 1sr.ai1 fedailerinin şim 
di !l'Crcde olduklarını tahmin e
dersiniz ya vezır ! 

Velit bin Mns'ap, arkanaşının 
manidar sunline cidaiyetle şu 
cm>abı ''erdi: 

yatta oldııkiarma.. öldüklerini bil 
dıgin halde, e"t'7ela sen inanma
lısın, ki başk!ilo.rını inandıra.bi
lesin. 

öldüklerini güren, görmiyeıı; ne 
o:duklarını, nereye: gittikleı mi 
b~en. bilmiyen herkes ınanıyor. 
Btr zaman gelee<!k ki Beni İsrail 
f'-dalleri tekrar faaliyete g-eçe
ceklcr. Ben ae onlan ölü veya 
diri mutlaka ele geçirmek için 
şiddetli tedbi!"!er alacağım. Şim 
rouun basını getirene biJvük bir 
miıkafat 'vadedeceğim. O zaman 
lıalk, Beni lsrail fe<lnilerinin ha
yatta olduklarına zerre ltada.r 
~phe etmeden inanacnk! 

Haman, yıllarca e~·veı m-:mle· 
ketinde tanıdığı fakir dehkan
lı Jle şım<liki vezir a.ı-&Sında 

mechul b:r nohtr..ya dihrek <lü-
şiinccye J.u.laıı IÜ.rnaıı'1 ko ı:n- 1 Gıııetcmlıe tönderil n ~· ,z•k.r 
d:.uı çd"ti: ne~·:cdil in ecl.l:mcsl:ı i:'-dc ol· 

k üzere, yeni vaziyete mtibak. hassa Beni 1srailin şilphelenmesi - Mı sırda olmadıklarını tah· 
- Fakat ben, ba.gka yerde l>öy 

le konuşnuı.m. ( Ark.ı!lı \'ar> 
1 bul c-dil n~. 

1 

ma;- \'C ,._·y nrlan mes'ulıy~1 ı 

~·~-.CC~~~~ 
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Resmi müesseselere ait 
neşriyat durdurulurken-r----...------------, 

.. .. 
PASIFl."'TG frika' 

~~~~ .. ~~~-- ( Buş kımfı 1 ııcide) ( ciM) 
ffindll, 300 :C rma.ny.ılı ve 200 Bw; tGrofı 1 in 
İn ilız mı..cbfiden çoğunun kuvvetlerine taaıTuz etmişler-

IAvAM 
1 Kamarasında 

Yazn:A.C.SARAÇOCLU 

Mene 1 eyi tetkik etmekte olab 
komisyon çalıımalarına 
son vermek üzeı·edir 

-------
lsfanhuJun yeni i:ss Müdürü geliyor 

I BREZİLYA 
Mihverle bütün 

Siyasi 
alakayı kesti 

knç .. ığını bılcL.rnı kted rler. dir. 
I•elemcnk Hinchstnnmda A1man resmi t.eblii;'İnde Şllll-

Amcrikan uçar lmleleri, ı-ıra. kır ya?Jlıdır: 
t.a J.r bo ~ :ı.Z1J a. japon gemile· be 
rirıe hücwn c;tmışlel'd.ır. Hır bu- "Alman muhare tayyn.re-
ylık gcmı b_tu·ılnu. tır. Bir kru- lcri gece ve gündü!. Malta ada· 
vazor~ de humbnlar atılmı!;rtır. sında!u lirrıaıı tesislerine tanr

Diğer taraüan müttefikier, ruE etroi(?l0 rdir. BUyük ve daha 

Mr, Çörçil bu 
gün itinıat reyine 

baş vuruyor 

A nkaradan gelen bir tel· 
graf haberi Maarif ve

kll1etinde Vekil Hasan Ali Yli
cel 'in rıyasetinde, diğer Veka.
}(;tier müınessillerinin de işti~ 
kile yapılan bır toplantıda Dev
let ve resmi müesseselere ait o
!arak neşredilmekte bulunu 
mecmua ve guetelcrin kiğd 
darlığı dolayısiyle bundan ~ 
çıkarılmamasına karar verildi,. 
ğini bildiriyor. 

Vaşlııgtoıı, 28 (a.n.) - Rio Şımk..ı Fcle.nıcnk Hindi. tanı sa- büyük çapta. bombalarla kayde 
de J"aneiroda.ıı bildirildiğine hillerine taıtviye kuvvetleri çı· dilen tam isabot.lcr bılhassa * Rd'ah lı~ini tctldlı eden komisyon mesaisine son 

~ermi.;>tir Raporu..ı pazart.e:il güuu Meclı.i8 verilm.eai kuvveUe 
muhtemeldir. 

göro Brezilya. meclisi Mfövcr karmışiarl .rdır. Japonl.ır, Fe- devlet tergfilılarında hasarlar 
de\ letrerlyle diploma.tik mü- lemcnk Hıııdistanı v Avustral- h 1 ti . ..,,,..+, US1Ud ge t'u.1.Mi' ... r.,. 
nasebetlerin derhal kesilme- l"a müdafaalarının yıkılmakta Bu Berfuı telgrafı, Alman 
sini ~ etimiştir. olduğu kanaıatindedirler. •rok- tayym·eler·uın dalgnlar nalınde U!P mi mu,azana karıru~d ı d:ğişi'.<'ik .Mon'~vidoo, 23 fa.a.) -1 · yoya. göre. 11 ~ ltcre, ımr Ud ;:- c_-old" İngiliz kıtn.!.ırını bomba· 

~ viçre lıukw.1e-t:, ltaly:ı, Al- lere y .. r<lım d ... e.h va...:yettc de- hcl .,!r.ı, In.,u.ız ordur,ahlcı.rma ------* 1 li yıl m·· ~·nz<•oeı umuıniyo ı,amımında deği!iiklik ,. mınnya "V> J.ır.c:,n~ ar1' 1 rlıcnı !'! ıcr .\ iso lı .nu l ıÇ .• ., ı...~ l: 1 ld - h t 
" L· • ..., ""' on - ~ " uvı n Ji\ ar at' ıgıııı. a.;ıın ara 

rapılm.lsı lıa.kkınJ.ı bir layiha hazırlruıara.k Meclise verı.l- ay mcna:n;nı himaye etr.1cği 1 ;c.l.IIlıyacıklır. f - 1 • d" ld nıi . k b 1 1 . t" ••.••• .ı:~ t.'OI>A t :ı.gır .s:yyı.ar ve1" ırı ıpnı 
.... r a ·u ey flllllŞ. ır. ...~- , biidinnektu:.t!l'~ 

~~ ...,.;;pa Diğer tara''t .. ı:n., lsp ınyn ' F<.>1<'ı:ı, '• i· ıe nit Bor- ltRlymı tc::.ıliğüıde de §Unlar 
b hül.fımctinin Alr.11 •nya :ıt' 1- ı.co kısmmda Balıkpapa'nın ı 1- yaz•I dır: oüyük l\1f let rvleclisinin l<arart t.ılvanın ve Poı· ... t•' ·:-: hUküme- ' .ııuıı.,-ı, J.t,iO:iıt.a.r "Dun Siren ik cephesinde, 

tinin do Japon.> ımın Urugu-ı cenub •. <t .ı kı.-u. ti 1 bomonrdı- Mihver moterlü ve 7.lrhlı ti.irn<'n-
• (Ba~tua.fı ı 1 •cide) Yapılan zam 11 mılyon 858 bi;t ay'daki m~nf~atlerini hiw~- m.. cilr • -. En büv\:k ve J ·ı· m•ıi çckilmf' .te buluna:::ı dılş 
IUınudur. Bu terPffü harp u- 1 liradır. 1 Icmurlardaıı 267,241 ı, "e edecc:klcr.ı soylc.nmclt.teiir. şiddetli oo~ "-ıar<lım.ın, .. ;tJP.atra· maıı kuvvetleriyle teması mııha· 

tadıkÇa, arttıkça Ye gcuı. 1.'Clık- )ani umumi ydnınıın 88,50 i 1 -... .. -- - _._,...._ - 1 ıım gam E;.ıhi: ı..un · r.w:şı v · ıl- faza ~lffiı!-;ler, bunl::ı.n m1tralyöz 
~daha ciddi, daha şunıullü yü.7.dc 25 ııisbctiudc istifade f!-ı rası·fU''fn b'ı'ıuu .. k 1 mıştır. Bu Jmııt;:a,aya :yedi ı.~e eteşiııe tutmuşlar ve bonıbala-
l .~Yet a maya ba.ı;ılamı.1 ve tı:r t1yor1ar. \" apılacak zaılımın bun 1 f\ u J tanı ııız cdılau~tir. 1 mıslardır. 
,11Udclelh 1 beri de havayici za- lara diışecek kıs.11111 iuç 32 mil-1 11 1 , ... Vl.S.1.R.\LYADA 
'Ur • ı .. , f k f • Y c.-ı.i Ginede Bab:ıuı çevresin-• Son muharebeler esna~nndn 
"-uiye fıy.ıtıanndakı aruş mı:- yon JOO lıin Jıradırokı nmunon ffiih :l 1 za P.rl dekı n1ul•. ·rct· -.'cr lıakku•.,:. nıa- diL<>nıan•n malzeme bakıırımdan 
'19 (•ri, g :'1iılcri artmaja.n hı::- vı~kunuu yUMfc '9,9 ıu.r. 1 1 u~ i,J .... .. ıx: ..... !:tt erbabmdnn kile uk r.yiıkn, dc·n 170 ı;rava kadar J ara alanı ---00--- ı · ın t " 1• ı:-ıa.ıııı.·tır. Rabaule- ri.ı:ı.diye kadar olan kayıpları 
- lllaaşh v .. 'ya iicr tıi o a:n. rı memur adedi 2:J,0!;8 dir Uınu-1 <le 11 .i·-ı. xm naklıye gemis n ·' 127 top, 283 tank ve zırhlı oto-
:1,:~rnıniyetli sureti.C ~z.)ik t!- mı ~eküaw1 ytzdc8.34 ünü ı:.eş.I Japonların 11 d<;n döruti b..ıtırı.!mış, ikısi hn.,a-'\ mobfl. hav.., kuvvetleri tarafın-
"'.'1'1 bir hal almıştır Bu vati:ye- kil etmcktcdır. Bunlar zaındaı1 ra uer~hlr. :1]t.1r. 
tJ i. ö.nUn b l l h .. , • '.1, ... ri't.OJV lıra istifade ediyor- harp ve 17 nak• s:dneyJı.::ı g..x- ,.'ll ;! P,t: n bir dan tahrip edilenlerin <lımnda 
ın~. 0.7. le u un urnn unu telgrafa göre, lngilı"z ktt'.•••et· o1arak 28 ttı.'tl"t.•are ve b63 kam-
~t bu ha .;a alı ıaıJ lnıcsı la- J.:\r kt yti-.A!c .1512·.ı: ü, 170 lira.dan l . . • JJ 

t.ı.ın g~ıcn cdbirler. muhtciif yulmrı ınaa.c; alan ~.513 ı:ı11 .. mur 1 iye gemtoiil lerı ~~ab. ute de yenı ıı:ı ·\._.ı•cr' yon.Aıır.,, 
bPhelerdln tetkik elmiş ve nı- ıı:.c umuuıı ye urJın yuwe J.21: 1 batuıidı kurmuslar 'C Avustrntya milis- ------------

ayet haz r'adıgı- layihayı n~c ı~ı.ii te:-·J:il etmektedir. Bun.taraj feri de iU. defo ol rak harekdeı Rusyada 1
' • ' ... ı... t gekı·~!croır. 1 ;:._tıe venn~ ir. Lfı.yt ıadı k b •l ?at.ıuu.ı 3,391,000 liıa ı~e N k 28 B -
·•ıın t:evk"f ısı ı '!t etnı..:kte ur ki uınumı zaınmıu 

1 
evyor • \a.a.- atavi-

1 

ng: ter'-" BnS\'t. ı, iU h "P!lsi- I 
ele ~~ ~· ra m~J ta; 

0 
a ~·- yuzde 7,8 id\r, adan Amerlka a.ıansla.nne. ld- !i~t!- bir harp meclisi kunı!aca· 

tıı.,. k lan B ı • bctl k" ıfüilıyor: Sal:ihi~etli ı .. alıfiller- r:m.ı at , ,_teri. Av, ·-l .ı, ua 
ı. . .,-a adar o meı ur maaş- u ram l ur V" ı.ı ~r U· d b"ld"...:ı..:ı ~· . M b ~ u.;-
'"'r"l iıe bw ann n.uıuii J ı ı e ,.ük mc nu2· aylıklanmn de;:lct en ı ın.ı" ~ gore, ncas- me-:. nunwetle kar.:Jlan ıılŞt:lr. 
l'u".de 25; 101 liradan 170 h- !cşl ·ı~ tında ve bütçesinde ne 1 ser Boguında beş gün sıirm DEI"ıi1ZL ......... D"'~ 
fi.)a lcnüa ... ol .... lara yu··za" 20, l\auar miihim bır yer tutmuş ol- nıuha.rebo e.sn:ıst:ıd..t J p-.ıo dt.'!" 1 th ı.. - " • uiı. kuvvetler ine nıensup n az vi ı.u tl · ın t 1ıı:n · kL ohn 
~ıa yuk nsına da ,_ifade l 5 du,.,unu göstermek itibanle bun ~ 11 hfi'l ~ıv~ n bıld"r ı · 

h- "' " 11 harp ve lı a'"kf'r taşıyan ge- ı. • - • c u.L. 1 ı •J ~me g< re, 
:""'111 ""n-&Jc an-ıı"ln ısır-..>,,. iaıa zaıu y .. pma.k,aki garuret . t ı d ı._,- _.,...,,~,.. ..._.., "" L uu..ı-=· mi batınlrnış veya h"-<ıara n5-ı a.- muııa.::ı:m~ lll 1 ...,;ın 'nl.JCTi A-
'""""llli tem ndir ve nni...:ıLa..;elıy~ tebarüz eıtir- l"'· · • k " · 18 • tüntıt~ ve 13 .1·anrın tıııyy. arcsi merıAa ·uvv~1crt, ı ~1.ı.rp \'C 

* 
mektedır. r J" .. ı • <lüsürülmtiştür. • o u uıı.cr ~~!:'". ı c·lmak üzc-

lki yol ' ocuk mınıbı.n Ayni kaynak şunları il :,•e e- re 51 japoo g mi..Ji bat•rını.,.l .r- 1 

lJiunet erbabının ayhklart. • Maliye Yekili burman sonra. diyor: dır. 1 
~ı ~tırabilmelr içı 1 'ld yrıl 3 çocuktan la~la çocuğa sahip Bu kayıplar o kadar ağmlır * 
.-ardır. Şunu anedeyim ki hiz- olanlııra her çocuk başına 2.5 ki, J:ı:von.Uır ccımp Pas fiktc Bir d 0 n ·~ 'tı gemiı i Bırlt"'!'!"k 
~t:t erbabı derken yalmz Dev· lıra ve rakımı 1,500 den fa.ziu. istiIB planlarıuıda değıı)ildik yap 

1 
<lev1 Her \.l •ğu kıyısı açıf.ında' hl teşhilatı haricinde kalan h.lhman y .. , .. • . dP daimi vazife rn.a.c< mecourıyetııu dı.ymuşlar- ıkı Amerika petrol gemisi batır

dı.~ d&iraJerdeki mür->lalı- r.ormekte o1 "ltı memurlara, kış· dır. Bu düşmanı geri atrıınk m1stır. Mürettebattan kurtu • 
l~~ d~ birlikte kasclOOiJ.o- ı<yl:ı.rma münhr.sır O mak U7.e· içln mütt.:-fiMcrin m\:!St~ck tı. - l .1 b:r k ' · "şi "..:v-yor!m c;ika-

.. 
~. Buolann ayhlcla..ı'lm arttı- re 15 - 80 lira arogında bir mııh re:ket ~:uı~çlaruıın ilk kıırle- r'lım brdır. 
O.cıU~oel· lçia milmk"in yoUar- rukat y,ammı yııpılaeagını bil· j ınesidir. 

da.tt biriıı isi, üzerlerinnr·ki ver· dtrmış ve l:\yihanm kabufünü ~~ı f!'.'11• ? .. I.. .. d ..:1 -- ı ~ıma .. r.a\:'9 a.va 
• 1 erin a7.altıhnası: diğeri de ı ica etnuştir. j • .. • D İ -1" ""' ... ~ -
{lık~arct mm yapılmasıdır. Mli~hnll bii~ dait*l'M ngı:ız - &:'" ~s - ran

1 
gc?en Jtrr: eı·ilt.an ' 

f;aergı k ... Hınlsa a)hk gelirleri Mahye VeJnlıudm sonra söz ı-nv.ahed~""z ıe ek l:ruvve.;l_e~ı· 

cr.~şt:u'llrı ı 1n .. --1 de) 

Şim:ıli frln:ıdaya Ameıika.n ~ı 

'1 lirnyn kadar olan m!'nmr ve ~lan Ali Siiha Dclllbaşı. mül • ı · · ~ • :ı "" '" ~ 
t lttckaidın bundan hiç bir su- !•a:~ biitçcli dıurclcrlc belediye- Ta.hran, 28 (a..a.ı - Renler: 
eue istifade cdemivor Btlhn·"'- krin zaten ınüıayakada olduk· fngilız - I~us • İran muahc loeme 
~-~Üdik aylıklanı • hükİimet"'-e hırını bildirmiş ve bunlar, ya- bağla.nan üç nıuhun ek. a.c1uE,:
~~ınüldi.ğU gibı yüzde .ıo ve pılan zanılan veremPdiklcrı 1 id nokt:ıla.n garMli a.ltıuft 
~ tıiabetinde bir istifade ternm takdirde hliki\metin nr> !l.üşi u· alm~t..adıı : 
ı. .l"llıiyordu. Vergi indirilmesi düğfüıtl SO"muştur. İran. şimdiki uzlaşmalar ne-
~lıııd~ küçük aylıklar az, bü- Mali) Vekili, \"erdiği ce\•a.p-

1 
ticesmde mali 00.17.ınıdnn ..:ir 

tu~ aylıklar tse çok nisbet~ ta, bu kabil dairelere icabC'\' ?n Ş<;-y kn.v'O-."t<:r. yeccktii'. tran., 
l'tıf~de C'decclclerdir. Binaen- Y.!i"dtmm yapılacağını bildir- t rı konfornn.. !lıda VC!" 'la., k 
~~~h ?.am yapılmasıııı mu- miş \'e !Uyihanın milv.akeregine ve lr .nm menfaatı .... ·i.u ı • - ııı-
"'"C\Lh bl lduk. 1 geçilmıl?tir. lı\ doğmya rulY .. ndl'r . '' l 1 1· 

llu.,~ li~ı&eı-de Abdurra.bma.n Naci D~iı... l m muz~ kc•·el~ tştiı-fut cJ··-
r uıpala.r ağ tarafından v rile.n ve ?. (len e~ctr. 

~ liususi mlıessaeelcrdc vazivet f ... ~ıa çocuğa malil, ail"'el'e ~o- hat i ·ıye tı'.lzu'l Sü•ıcyli, İta-
bı olaı ak esasen -vdden elli: zammı ve rakım yer:iue kı~ı n :ı yn: T.am:ı."lda hen1 P n~ya 

talnr•!!ın • e1mem Ü2X--rine de Ya
iera tarafmdan yapllnn pro -~
toya karsılık. şimali lrln.nda baş 
vddli <lcmiştir ki: 

"De Va!eranın şimali İrlanda 
i i· tine l o.rşı l oyma<Ya ve B:ı
·~' .; ,.. -{rn 'iy .... in b ı kısnımda hfı-

1' • t·, .. t icl ıiP.• mda bulunma "'a 

'c':ı yokbır. Amcr!kan 
t • • -~ •• ~:: ırt.li 1rln d:ı:lu n1e\,. 
cudıyeü. Mihver de•letlerinin 

(~tnnıfı 1 incide) 
tıklan gedi•'i büyültmcğc çalış

ma.ktadırl&r. Harkof eh 'l.rmda 
iki Alman tümeninin ım:ı.ğlup 
edil.·~ tıild'ri:mektedir. A.ln ruı 
lar, Sovyet ta.arnızunu durdur· 
ımı.l• için ihtiyat kuw<ıtlerini de 
sJnnti ierdir. 26 ve 2.7 Sonka-
nurıda 43 Ahnan tayyaresi dü
ffiirlilmi.iş ve tahrip ecrlımiştir. 

B iylik ıooydua mul~bc~i 
Stok.hvlmda.n gelen bir tel

grafa göre Mojaisk'<\e iki ta
raf da en şiddetli bir meydan mu 
h::u-ebesine tutuşmu~tur. ltjevin 
batısında Alınan baskı ı n.rtn ıc;.- 1 
br. D ha ce11uota bir kısım 
~ ·.i\·-Yet Küvveıleri ~Kılın"'re""' ..... 
di.r . 

Almm tebliğine göre, Kın • 
mın ccl! •. mn ... çıka.ıı Sovyot kuv 
vctl ri Almanlar tar:ilından pas 
kilı•hiimü.1tür. 

Mo.'3kova radyosu şun.lan b:l
did ·or: Garp cephesinde hru"C
ket yapan Sovyet kıtalraı son 
iki S?lin zarfında. dü§ma.nı 79 
kasabadan tardetmişlcr<lir. 2980 
sub-3.y •;e er ~dürülmüş. {0 ®r 
alınmış ve külU.vctli malzeme 
i"'timı.m olmınıuştur. 

wr..:: c::::a:s: ;:x .... ~::c:cı;~-· _..,, .. 

ı.oa:7JC\biyeti i~in tanzim edihniı;ı
ge.niş l:.ir s!:ratejik plan jcal.lı· 1 
dır. Binaenaleyh bu kıtala.ııtı 
topraklarımıza gl'lrncleri l·ir ı 
ı ıisli fvJa memnuniyeti mucip
tir.,, 

~ ya; ak yolWla gidilmişti. f'iddeili olan mu·tak.-Uardald ıle hem ":.ü.yül, hritanya ı.~ dıp
~ l&e.naleyh vergi inGlirilmesi wernurlat'B mahrukat zanmu ı. •!nutik nıüna ..:ıot!crı buluo
\b. ~u g:ı. hizmet eı babına ya v·~rilınesi hak:lnn<laki takriri ·.ııy·.m biltün devletlerle rnüna
~ ~ur e temin etmiş oı.:ıcı.k r .dd'!dilcrek layilıa mü?.ake.ı~ s.::bvtini kestiğini teyit etmiş-

, ' Diiuya.<la Jtel"kt·si -korku<lan çddu1:An •. Her cd bin bir esrarla 
doldunua .. lll*y:\.Jt,flcr \11r mulır? 

~. 

"'"&.fın-1 t'ıcret ·ı ındiı;! Tahranda kalacak, Vichy €Jrili-
.~abut ıJ:ı milesaes"' 11abiplerij ve kabul edilmi~tir. 

1 

tir. Bu suretle ja.pou el~iliği 

'tı . ua•ı • l .. ayilıs kabul Nlilirl.:t•n o.; "d el · ...: 
t esl cihetine gidi'er<>k bu SiJ· e. 4 gı ec ttır. j Bu akşam LALE Suıfllt'.asıada 

1,!Ue ya:uız müess sahi11l . i B•ı ara•ia söz n1an hatiplerdPn 1 Mt•ahede, traa hat iciyc nn-
~itad<ı etmiş olacaklardır. Bı.-

1 
Feridun F'ik i vf' r{aR1m GlUeç, zırlıi;tnda pe1-şe.mi.>e günii ım-

1ıııı.l için hUkfllnetin zam F'P· d\.'vletin bn ha111 buhranı için "! uılı:ına~alctır. 
~ıııda ittabct vardır. Hususi dr kiiçü.k mrmtırlnt'tl v .pm1ş 1>1 --- - --

PAULETT:: GOOf RD 803 HOPc'nin yarattığı 

PERİLİ l(ÖŞK 
~ ~ssose dr de bu nı .:bet dahi- duğıı büylik fedak· rlı, ı minnet- * Londra - ~·o"y :.ı r G•rH· 
lit-1~ ıne -.urlanna ..... , 1 y P~?4-j le anmış ve bu fed k".r!ığm son l ..,; dcısi :.ıs!{. hır M,L •• ya nö ' 
~ «ı:r. Devlet memur , c mus· olacağını bcHrtmi;.tir. 1 betı ~irrn.ektedir. ı 
"'2 deınfori hakkuada yukarıda LiyihR. 1 ü~t-nooliyet knrari!c · * I.ondra - ı~ı i1am zırhlı - -
bı-~~tiğıın v~hiJe t>iih,l! encü- kabul etlildiğiııden ikincı müza- cır.dan takı ıbcn :~oo kaduı· sn- a 
~"I\i ıı. muta.bak kaldık. Halen 'keresi. yapılmayn~tır. Liıyıha ~y \-e mii1rcttebtın kur .. arıldı-, Il Btı ku. ;mn.;; esrım çozecek, bu tün knibie?'e heyecan, bUtün 
~ilmi mUvawne)'e da1

1il d:ıirel kanunıyct kcslıct~ı ı 1den D ."- ~1 sanıln1aı~tnd1r. ~ gönüllere zevk c ~" tir. •1, run bu nıüst a filmıni aJJuş-
,_ Oe mülhak ve hususi bütçe- lct memur ve rııUst:>hdeMl<:rı1e. --- · ~ • . - r ·'tf ... 
~<bire.le· t\eki ve ;kt.U;adi tt..... miltekait, eytam ve c-r,Lınil. fü. belcdiy~lorcle ÇP.lışan'ar 1 ~u- 1 un:<>".ı. hazır!anmıa, · u rn ~e!'lerınl7.ı C\'Vel~n kapatınız. 
9 •lı:UUcrd kiler de d:ıhil olmak ( Hsadi devlet te ekküH rindc. j betten itib:tren fevknlaJc zaın- ~ T l .. ,;u: !.25G5 
~l't' memur adedi 102,072 dir. mülhak bütc:eli mliesscsnlerde, la1 mı alacaklardır. '' ~Wit.~JT'!'\ m &••; &L&GR # 

lt « 
r rm +wnf!\dSJ1~1S. ~ ~ n n:•W8ez iifi!.~ m - ~~~·t EFtMWE m M7""ffi.W o 

~ -.,,.,_ .-... _.,__........., 

.: oluyorsun, acelen ne? Gehr 
hnez kilere musa·ıa.t- olac..ık 

ı.ı-: "8.tdı? O kadar a•· nn tdiu ~ 
ttlbukı e""Tfrada p k.1 • Çerk~ 
'\'Qğuııdı•n d&, do1m.ılardan da 
teıeıerde ı de yın arla..1m. Acc

buraya ~elip ortalığl alt üst 
~rek ve oıutfaktan tavuk ge
\jttere"k ()( :t.nda b]manın sebe-

be? O l ıdar aç m1 idin? 
... - Efer· Um, dayıcığım: doq.
~ı.ısu bi1'2U' kırgınlığım \'ardı. 

61~en savıtıpnak istedim. lzin 
~rnayınc kaçtım. Derken e
~dim, vapur, trnmvay yolcu
~.ıru karnımı acıktırdı. Mlisaa
~iti almadan bumda da kar· 

lnı doyurdum. 
lııı....- ı~t{'diğin kadar ye, s&n:ı 
"'"'ille diyen yc>t yalnız._ 
~ .._ Dayıcıpm Melahat Ha-

in bana gUccndi mi! ı 
~ - MeJ.4hat Hanım. çok kibar 
l ~ nazik kadındır. GiirPnse hi

beni etmez. Nıunl ki belli et· 
~ 'rli Hatta benim canımın sı
\a. ı'l ihm görilncP. t"s Jliye kalk

Gid:p ondan af dilemelisin. 

- B:Hı Ustüne. Tabii gidf'- ı 
c~~im. Gıtmez olur muyum hiç~ 

HAY ÇAPI iN 
-------------------

- D>ztabu oradan mıvu~tu. 
ğunu görünce gene ba7ıııda bir 1 ôcvJ,1 yeli P.Stığini sanmışbm. 1 Kimbfür hangi ka.lta~'ll. söz vcr
ınış, sa vuşınaya mecbur olmu~

[ 
Çc"ir-c>n: BEHÇLT SAFA 

tur, diyordum. Amma senin ar· - Seni hınzır, avanak seni.. 
15andan eve gelip te burada c:!ldu- ı ~emen akşam.~utf~tu.n yemek 
gunu anlayınca, hele mutfakUn aııp od:ıma gotilrdnğUmli dnyı
tabrık tabak yemek kaldırtlığmı ı ·ma. yetiştirirsin ha._ .... Boşbo
oğrenince şaştım. Bu ne iştiha . ğaz herif. beıı sana tenbıh etIM-

1 

Şevket! Bir daha misa- j dim mi? 
Iirliğe giderken cebinde yumur- , Ahmet elile yanağını tutarak 
ta ve köfte gibi kuru şeylel' hıçkırdı ve: 
koy. lazım oldukça yersin ve - Sen bağa tenbuh _edeceğine 
bbyle kabalıklara sebep olmaz. ~fendinin itine diyeydın hnbsr 
sın.. viren ben dC'ğulum -·· 

Böylece Şevket bfr gece ev- - Ya itim haber verdi! 
vell<l falsonun cezasını lınfif at- - Dedim a... Efendinin ıti, 
lattı ve dayısının yanm~nn çıkıp: shşam tavuğu gnptıya., ağmnda 
da oda.sına dönerken yolda .Ah- 1 kcmiiklc. Dolanırken gar. sına 
met rast geldi. U";!llt efendisine elerdi çı'ıtı da senin i:.:!erini ör-
iltıfnt olsun diye bir kenara <:.e-1 g ndi. 
kilmiş smtıyorclu. Ji'nltat Şev-ı Şe lret Ahmed"n l· 1 ~ı ati ol
kct yaraclana sığınıp Ahmcdin madığm1 anlayarak sükliım plik 
e!ın:ı gibi kırmızı yannt:'lna bir 1 Ilım od sına çeki rli ve burada 
tokat aşkctti~ 1-üııY. kaldıktan sonra hem da-

~'Isının gönlünü almn.k. hem d<> 
l·ava almak üzere yola "ıktt. h.a 
dıköye ve Mülıürdara gitti 
Maksadı hem Naim b '}'den, 

hem kerimesi Mei:lhat hanımd n 1ı 
öziir dilemekti. 

Naim Beyle kcı imesi :X:vk t
tcn o kadar ho<-Jan:nış!ardı ki 1 
bu t'Udan mazerc .. ı ı kabul etti-, 
lcr, <iakalaşt.ılar. Onu tekrar tek 
rar davet cclcre; uğurladılar. ı 

Konukta Ahmet yediği §ama 
rın tesirile a!tıllnnmı tı. Art1k ı 
Ol!anm ya·nndan bile geçn iyor, 1 
!mçüçk bP3' ne ?.aman cmrro rsc 1 

hemen yemeği hazırlayıp arka 
merdivenden çıl·anyor, l a.rı mı 
üniine b r, p S&Vtrn,uyor l . Bi..ıy 
lece hadis siz biı cok gü er 
geçti. Şevket ba hayattan pel.' 

HAY' ,1 • 1 i 
No. ôl =====::=.:=====~ 

ı .emnundu. İstcdığı gibı <·ıl'"ıp 
~v ıyor. ~ • ' OŞu!ld , y) bır 
k:;z buiuyvı. 0~1Un!a b.ı. ro...~ ge
çen saatle!"ini <~,sı deiıı :wlmırı 
mütaleaya. okuyup yazmaya.· 
nasrem.; ·ıi sanıy0rdu. Ha t~ 
tıu _:rüzde.ı il •. ara bile n :.u uz ı ::ıl l 
dı. Abidin b.:v. Şedrntin sı.izili-
düğiinü farkcd 'rck bir ı;iln: 1 

- An1an, Şe\·ket, oğlum •... 
Her eeyin ifratı fenadır. Esin
den kanların kızların peşinden 
aJ'rı ın1a.z; bir çok r~..aletlcı e se
bep olur, yonılurdun. Şimdi del 
bir ol.uma tULtuı dun; odana h.
jmnıp fazla zihin yo,..uyorsnn. 
Dak. rengın soldu. Sonra lın tıı 
~ <.te~n. Adeta betin 1:1... .ıu 
nanı;rdı. GÖ?.!erin çul ura battı. 
'fabit her gün her sant oku, o
ku.-. Sonu bu olur. Ben lç 1 

<Bastarafı ı iud sayfada) 
Çörçilin itimad takriri şunları 
ihtiva ediyor: 

.. Parlamento, hiikf.ımete iti
mad beyan eder ve harbin şid
detle devam ettirilmesi· -bakı • 
mından kendisine 8.zami nisbet
to a.ıiimktin yardımı yapmağı 
kabul eyler . ., 

l\ıriimento işçi mebusları li
deri P. Lavrm şunlan söyle
miştir: 

"- Büyük Britanya halkı U
zalrş:ırk hid.iscleri haJdnnd!L 
endişe duym '·t.-uhr. 1.nı;ilıa 
milleti. knba1ıa.ti üzerine al;:w ık 
adrum ar...mruma.kta., geçmışt.en 
ders alınarak bu hatah.rın tek
rarlanmamasım istemektedir.,. 

Parlilmcntoya ;ki teklif ya
pılmıştır: 

1 - Başvekile itimat gösteri
lecektir. Ancak endişeyi yntı,<r 
tımtak için k:tbinede değişiklik 
yap1lmalıdır. 

2 - Başvekil. parti mcnsu
liyeti gözct.meden yüksek ıme
mufr ~tle..-..- faal adamlar getir
melidir. 

D:ı.il.,. Mail ga.zcteffi. Basvel-'.i
lin dt>~Lı:ıtlrilbıiycceğin'i, ancak 
lıarbin sm:k ve id!.rcsinde istifa 
deler temin oo.ilnı~i için kabine· 
ye daha fanı adaınılar getirilme
si Haumuım lrnvdetmektedir. 

l\~ıhver matbua.t.ında 

Milı\•er crazl'teleri.. Çörçılin 
&<n nutkunu hatırlı bir müfJi in 
t..ıAiye raporu oalra.k telakki 
etmekte. parlimentodaki sOT· 
gula.rn nazaran Çördlin aleyhin 
dl' b'r '\'aziyet bulunduğunu yaz 
m:ıkbdırlar. Maamafih, Çör
çil i<;w parlamentoda yapıhuı ro-

:?:~1:~~::.;.ı 
Ruzvelt arasındaki üç anl~ma
nın metni vardır. Bir mühim
matın taksimi mecli i kurula
~ Landrada. ve Vaşingtonöa. 
bü·er komite buluna.calctır. Ti
cnret cremıilerinin taksimi mec-
1.ishde ticaret gemilerinin seyri 
seferi ~anzi.m olnııacnkıtır. Hn.m 
m~ddcler Meclisi istihsali &rttır
mak için kurnlmu.ştur. 

Blllldnn sonra İngiltere ve 
Aınerlkaya ait bütün harp nınl-ı 
zamf.Si. cephane, iptidai madde 
ve ticaı'Ct filolan miift;erP.ken 
kullanılacaktır. 

Fransada açlık 
yüzünden 
tezahürler 

(Başfıaralı 1 incim!) 
sinin zil''lla ui?Tama.sıdır. Bazı 
tezaıiilrler, siyasi bir manzara 
... ôstcrdiğinda:ı şüpheli unsur
lann mevcudiveti 7.abıtayı da
ha fazla bir şiddet göstererek 
asayişi muhafaaya. GleCbur «
aıişt:ir. 'Müteaddit kimseiler tev 
kif edilmiştir. 

Bu karan pek isabetli ve çele 
yefr•rle bulduğumuzu s::ı.klama· 
yacdnz. 

Filvaki bu sütunda muhtelif 
vesilelerle bahis mevzuu cL-nı' 
ordu<>umuz gibi, bu neşriyat arn
ı:mdu öyle lüzumsuzları ve illi 
L~krnta: 

-- KaZıda. matbaa ve mürek· 
kep parasma, sa.rf.!dilen emeğfı 
yazık!.. dedirtt'n öyl >}eri \'arılı 
ki su kağıt yoksuzltt ·unda bun
ları görüp a.cııuamak e,deo 
gelmiyordu.. 

Fakat }'im bunlann ar.ısında. 
çok kıymetli pek değerli ve han
gi Vekalet çıkarıyorsa o Vek&
lct in yüzünü gerçekten ağarta
cak dcr~edc özlü münderccath 
olanlar da vardır. Mese1fi. Maa
rif Vekaleti tarafından neşrcdi· 
len Tarılı Vesikaları, İlk Öğ· 
rüim ilh .. gibi pek faydalı ihtl· 
s:ı.sa ve ameli bi!P-!iye lıitar edem 
ınevkntelerlc İslam Ansiktop& 
a;si gibi milli kütüphanemizin 
büyük bir nokEanını giderecek 
CS"'rler ve ycnide-.n brunlan esia 
l:ıymeili Türk kit.apları da ha 
karnra tevfik:ı.n artık neşredil
miyeceklerse UzüJmemek eldm 
gc1moz. 

Bizim kanaatimizce bütün ve
ır: letlcre ait neşriyat mm·akka
t n tatil -edilsin, r kin Mıutrif 
Vc1<J.Jctinin yukanda sayd!ğl
n.1z nl' riyatilc Tarih Kunım11-
nun Ro!leteni gibi hiç bir Tilrk 
miinevverinin miistağni kalamı
ynl'Rc;ı faydalı eserler mutlaka 
iiıti!'::ırda devam etsin. Zaran 
yok. on b 0 R giinde bir çıkıyorlar 
n aydn: hf'?' ay intişar eılivor-
1• rR.'l iki ayda. ilç a>rda bi:- nes
ı crlllsinler, fakat mutlaka ne!"re
dilsinler . 

B!-'ki Ma.arif Vekili <Hc;.er Ve
k5.ktleri nesrivatlannı dUTdtır

rna·ra Bma ~dcdin<te bi:ı:'Pnt lkMt
disi bir örnek tc,.kil etm~ ic;in 
i ·e kl•.ndi.vekntP.t;nin ne..my:ıbn
d·ın bac;lamak istiyecclrt.ir ki bl. 
zim lranaatimi:r.ce, Ha.s1U1 .Aıt 
Yücelfn btmu y:ıpmay3 asla hak 
kı volttur. Zira bu yalnız .Ma r.if 
Vekalet"ni rı'"ğil. 'h • ~ meı t~ 
ket maarifini flgilendtren bir 
mahnımiy~ olur. 

Ml'mlekeU<>ki so!l Jrnt!'ıl tnha
kaSJmn Maarif Vekaletinin o 
favdah, özlü ve ~il""ıdiye kt- 1.,r 
pPk a7. f:Onive n~u;ip o'an s<'b Ut 
bir başan ma.hwlü olan gcr..:c.-k-
e l Ki • tli e. • h.. 't! t ' nıi 

istemek miln bir irfan bm't':umı 
yerine getirmek olur. 

lfemlcltette her tiirlü uc-: • ·M 
dnrabiir, faltat }..la.arif v._ e
tinin bazı DCIP'iyatı aslA.. cı ~1 
icap edeıP. 'Uçurtma ki.ğırl!t a 
hasdmalı, l&kın mutlaka u·ınl
malıdır. 

22!&:A\\ 
Y ALOYA KAPLICALARI 

OTEL TERMAL 
'"' BANYOLARı 

Bütün kış mevsim:nde açıktır. 
Vapur: Her sabah B,30 da KöprOden. 

~Si i 
Yalova iskel~sinde otobOs vardır. 

3 LE 6 ' 2&9!f.3: ~ 
m=•ns '!! • ~~tmg;za ~~-_.,..._-wm .._.. V:: ~ 

yiizüaU bilmesem St!nin gene bır 
kadınla lı:apa~ıdıihna ımhip olur-1 
dtım. 

- Daylcığım. okumak b i • 
n~ ~k yoruyor. Bul rf>~-'cr kcn 1 
d u o kadar bıt.ki:ı, halsiz hiııı- ı 
' .U) ı.m.ım ki kitaptan ba..ş;nu 1 
ka1dıı -lJğun zaman haliın kalmı-ı 
yvr. } .-rümek ilıtemiyonım. 

- t~ ben de aana bur>• ha. 
tırJatn:ak istiyorum )'&. Biraz 
u.utcdı. ol. Her şeyi kararında 1 
bırak. 

Buııuul:ı beraber, ifiıı d<>ğru
s ı Şe ·ı etle Marikawn bütün 
öıni" rkrı oda içinde sevisrr,~ 
le geçruiyo du. Şc·. t t bir a'i f::c.b.:? 
almı~ fm·n,, yı okutranya ba3· 
l~m c.:tı U11 ika o ? dar şi<l :ktlı 
b:ı· hı:wes'c kitaba Sinlmıştı iri 
egcr bu h .. yat b"r sene sürec"'k 
el a kı, ın t";ı ı yi Şcvket~cn 
dana iyi b"l' yece :ine şüphe ycık 
t..ı. O gif'""':t :n nr~ l lrlkn ba 
~ nı kibpi.:ın k lı l :-or. rr l i 
[>i zn!nan \" .. d; -i de.nılcrden i' .. 
ri:>ini öğrc:nmiR bulunuyordu.. 

Şcvlcet, ?.fühürdaı-a Naiın ocy-

---
lere sık sık devama başladı. M 
fünat Tia•nm ~UM. gitmiy t 
de.~ilıli. Fakat 'büti.b ili dm'a . 
ctl fa!'Jtlı bır meyil hissctmekı 
beraber Şevketin bu genç kadln 
hakkında day1sır.ı11 tanemu et
ti~ rabıtadan eser yoktu. A.n
~·~K. bu 'Ziyaretlerini dayua da 
ışıtıycr. Artık delikanlının ta.uı 
ıstediği Y'>la girdiğine bükmecli
yomu. Hattfı Abidin bey kendi 
k~ndine: 

- Bizim Naim de kerimesi de 
Şt:vkettcn pek lıar:aı-~tle 'balıee -
diyorlar. Dl'me!t hınzır oğlan on-
1.ırın da muhabbetini cclbctmi§ 
Zaten zeki ve cazibeli olduiutıa 
~lıphe yok. Eh. artık uslandığı
da meyd nd~ demek i !er isf.ıe. 
dijim intlz.."Unı bı:.!mllş gibıd r. 

F':- k. t Ab:din bey bir tc ~tt 
le i lc.rln l.iç d~ umdu-11 gıbi 
c ı e'·an tc.mcdii:ıinc ' • 1f o u. 
Bfr sabah bahçede 00.l y Niu, 

(Arkasıw1·) 



Bankamıza ~ ~etmo ve müe ses:ıta ııtt. mnlzemenin 
bul Umanındn Tahmfl, Tahlıyc ve nnkllyesı münııkns:ıyn konmuştur. 
Mün~yn iştirfik etmek bt~ycnlerln 1stanbuldn Vnlde tuınm

de Etibank Bür~-unn. Ankanıda Umum MildOrlü~c mQnıcaat ede?".:k 
b".ı l;c alt ~ame ve cütcr lüzun.ltı evrakı almaları ve tck.liflenn "Jl 

c~ mflruıkasa tarihi olan 9/2/942 Poz.ıırtcsı günQ at O da Etibank 
Umum MüdllrlUğilnde bulunncnk şcklldc postalıınm::ısı lüzumu blldı.rilir. 

a d ğından 
Belediyeden maaş alan Sıhhat ve 
lçtimai A uavenet Vekaletine mens p 

mütekait, dul ve yetimlerin 
nazarı dikkatine 

l.;d rd~ ı t.c:k ut, dul 1;e yetim maaşı almakta olan Uıb:ı
' l'atl ırı H~ıı uıılm:mın 'bu m:ınşl::m 4085 s:ıy lı lrnnunun 
\ maJdc 1 nıu• t-,nıcc 1 Ha ıan 1942 t.ır hinden itib:ır~n 

tyeler •r,•lm ıt Sandı~ı> tornf,ndnn tediye cdılıne"e başln
ll'zkt'•l' tm·ihten itıb:m n her b.'lııgi bir tenhhura meyd:ıo veril· 

ı den nı .... ,ıı r n h .. b.na öd.-ncbıbn~ı lÇin bu lmbil mnıı~ elanl:ırın o.şnğıdn 
hw u , tı eh• nmll etle naz.ırı dıkkatc alımılnrı laztmdır. 

1 - B .ab.ı maaş s; J-Jple-ıi 15 Şubat 942 t:ı.rıhine kadar: 
A vr ş alı kt.l bulundukLı.rı b('ledlyclcrc mUracaotla nl:ıcak-

1:.rı yokl;ın a ılmOh;ıhu lcı mJ u ulcn t.nsdik C'ttircrdt> 
B • Ma;ıı: resmi cncUrrlni 
C' Nufus btıdy<'t ctlıd:ını sıır-:>ll1.rinf, •Nfifııs idare 'nden tas

D 
dıkli ol.ıcnk> 

6 X 4 cb'ndmda üı;c.- fotoilrnfl:mnı •10 yaştndl'n küç-Jk ço
cuklar ıçln hızıım Y•ıktur.> 
Mo ... ~Llrmı ner<:lC'rdcn :ılı11:ık 1 tcdiklerinl l.ıılıliruı snnclık 

Ml durlugüne hitnbc 1 y:ı ılmı$ biı· istidnyı •bu lsl dalarda s:ı
rıh adl'<'-krl tıulumıca ,f .-.:> Sar.dı~a gönderılmck t7<'rc mıı:ı" 
ldıkları Jk>ledıyckre tc\ ai etmeli veya tııahhhtlü bir mek

tupla cAnk r .. dn Belt:dıycl r Ra:ıkasınd::ı Bclcdiy<'l•::r Tekaut 
Sandığı Mudurhütb adl'csıı•c gımdcrmclidJrkr. 

2 • Bı. müh:kait, ;) cUm ve duHn..1'ln Mart ayında son ilç nylık maaşlan-
1 dn Belediyelerden aldıktan sonr:ı cS .... ı.d:ğın yen!. cüzdanlnrile değiştiril· 

lck Uure> cllerind ki m:ı;ış cuzd:ınlaı ı ı sanclığımıza &umlcriln ek O::cro 
Jelediycleı c bırakmaları arttır. 

Yukarıda ııkro\unan hu us ta rl. y t ctın'yenkrin ma ş tediyelerinden 
.ıku:ı gekb IC"'ek ı:.1.<eikmelcrdc ı uol yı ancl k J.tç bir rr~ 'ully~t kabul et-
ıt.Z, c• 41J2• .. (lı 7> 

sa b 1 e ediyes· 
·c.~. Ec:d, 

28'1,75 K:ı .ı. c ı t\C"' .- tı •'t nakliye rvı le ait Uç 
ouct l<>nız motbniı in l.alafat 'c 1-oy. ıım ı. ve yal
p lık ve saırc ilave ı. 

119-4,80 89 Gl 

l(i27 2J 12 ,04 

1924 77 

2284 (;3 171,34 

Kar:ıcığ-ıç •miesscsatl d nakll)c senisir.c alt 1, 2 
num. 1ı lı,.ı!' nıotorllnc 3aptırıla k l~vtlcr. 

Sirkrciclc Eınn;. et Mudlirlugilnün ~g li nltında bu
lun:ın b; r. ı l ,ınıiı1. 

Cerrahı "O Lıı • i. nesinin c; as cadde Uzttind kl 
duvnnnın tc ıı ı,· v<: nok an kı ı ının ıkmali. 

Beyoglu Kayın:>kmıılıgı ve Belediye §Ubcu Müdur
Hıgu bınası ıı·ı Wmiri. 

Kc f l:cdc 1 rı ile ılk kr in. t n. kt .. ıl. ı yuk,ırıla ) ı1 lcr ayn :ıyrı 
,ık. ek itmeye wnulmuşluı. Kc: 'f \'e ~:ır !\ mckrı Z bıt M.uamelllt Mil-
ırlUJ i rnlemhıde ı;urulebıllr. th:ı 1c 13 ı .. /9.ı2 cuıra günü t 14 de Da mi 
ncü ende ya1'11acakt1r, T lıplerln ılk tcınınat mı kbuz V<'ya mektuplnıı, 

\c 2 in i kaleınlcrdeİ•i detuz m' torlC'ıın n t.ıJT1lr ve ilave l i l r için hn'~ 
ırhindrn k z l!t n e' vcl Belcdyc F n tşll'ri Mudurl,ıgUnc m ra aatla bu 
ı:ıı i lC'rl ~bgııl dt klı rınc d ir • lac kl:ıı ı ve-; kn, Beyoı,l ı Krıymak, m
ı;ı lın. ının tnmlrt .ıe Ccrr. hp. n h~tuh. :si duvarın n . ıir1 isleri ıç n, 
ıal t riHndc-ı 1.~z gun e\' el Bclelllyc 1" n lşl<"li Mlıdiırluğunc mOrn-
1..ıUa al ... c kları f ·nni ehliYt.·t ve Sı le:,, tde I·.ınniyct Müclürlug•ı b'ııasının tcı
'ri için ih.ıle t: r hinden uç giin evvel Vıl'ıyct Nniia l\U1durlugt ne mı.lru

tatla l cakl:">rı frnııi ehlly<>t ve lıü r n i lcr i!: n 941 y lmıı .ıit t1caret odn
ı \.'e-. 1 rilt> ihrJ.e gı nO iT' vyen '°d~ ltc Daiırl Encu111cnde bulunmnları. 

(&81) 

K r •• · ç mtkssı atı pP. , h::ıncsı irin Y• rino V:\7.cciılınck IS• ı tile yaptırı
• ı"ıtk b.r adet buh::ır kazanı ve tcfC"rriiatı açılt eksıltmcyc konulmuştur. 

·eşi! b deli 4278 lira ve ilk tem'nntı 220 liı..ı 85 h-urı1 tur. Kc t \e şarlıı:ı
e Zal ıt ve ıvıu .. ınclfıt MuclUrlUgU kalonlude görülebilir. 1h 1 0/2/&42 pn
rtcsi gUrıü saat 14 d" Da m1 Enciimı nde y::ıp11acaktır. Tn1iııl rhı ı ·- tcm\

•.ıt m kbu1 'lieya rr. 'üupl:ı':'ı ve 941 yılırıa nıt Tıcarct Odn • ve-o ıenlnrho 
'uıle g• nil muayyen saatte D::ıimt F..nmUmo de bulunmalan, \733) 

trENI SA'BAll 

' ' Nevralji, Kırılılılı ve Biitün Ağrılarııuzı de hal keser 
ısrarla isteyiniz. lcabmda gCınde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı 

RADYO PROGRAMI 1 
-29 il. ci Kanurı 1942-
7.3ü Prog ı 

7.3 H fit 

ı • ,r.n 
8.15 Fvın :ı<ıti 

8.30 Muz k 
12.30 Progrnm 
12.33 Hiızı m 

-;.ır 1.u 
12 4 ı . jum; 

h lcrj 
13.QO ı;; .. ı hı \'C 

l,jı k ıltr 
13.nO K rışık 

pro ı.ın 
18.00 Pro .Mm 

1 
Ht03 Fcı Jl heyeti 

' 19 ı)Q (DerıJ('Snıc 
ı . 

• l.) 
19.!J D.ıns ırııızıı;l 

19.30 AJnn .. 
h, bı:rlcrl 

10 t5 Folklor sııati 

'20.15 Radyo 
gazetesi 

20.45 Saz eserleri 
21.00 71nwt 

lııkviml 
21.1 O Nilınventtrn 

s<'rkıiar 

21.30 Hikf\ye s:ınti 
21.45 Senfoııi 

c-rkr~trrısı 

22.30 Ajans 
haberleri 

2? . .\5 D::ms müıi.ı;i 

progrmn 

ve 
yi Tesviyeci 

nraınyor. 

•ralipler·in Kazlıçeşmede 
M·=NSUCAT 

SANTRAL Ltd. 

Teşekkür 

Ş şl H.lkevinden: ı 
RP.Sim mu11ıl mı \'ic;cıı A,·ı;l~ny, nın 

1 
hl ı u ın• ....cb tile çelenk muknlı U 

ot. r . k Pmıg Hı l si tnlcbe~l taJ'!l 

fıııd il • :al Yardı>n için on bc,<J 

~ r tc-b rrü edilmi tir. LUzumsuz b!I' 
ııı r.ır.n luıı:umlu bir ye e s:u fmdın 

ık J,,.., • t klci\r c<l r.z. 

* Ç l:. K, Eminönü Kıız:ısından: 

ı:.rıı 1.'t mii:an1cr• miz.ln herke ı 

ı 1f mııun edec-•k t.ırıda mükemmel 

lstanbul Fiyat lfiürakabe 
Komisyanundan t 

Gön J...n mzum fü:cılnc k~mls:r<ınıın 1411/942 t.1rilı vc142 sayılı llftnı uıı 
sekUdt' fa\·1.ıh cıiilr:ıı5tir. 

750 grıımlık ad~cıi c 12,50 kurtış n. ta t.ı)in cdılnıı bulunan ekme;: n 
rlıtubet d• r \. 1 nu;mi % -'O ol..ıbllccö~ıPuc 1 b.ilnfına hareket edenler lıak-
kındn t.'lkibct y:ıı;ıfac:ığl elwnımiyctl~ il!ın ohımır. (885) 

Uerıız levazım satmaıma kom syijrıu ı.anljrı .. 
iç kuıru Boy At. 

!<•deme m/nı m/nı M. 
n .. kıı b··ıu 3 2ıl 32 o ıı2 

~ > 4 13 20 10.6 . 330 
Y.•knrıcln cıns \e mıktarı yaz.ılı iki rnlerr.. bakır boru 31/1/942 cumnr

tcsl günil n •• t ı 1,30 dn pmmrlıkla alt'1t:Caktl1'. 
hteklllt,rin belli giln ve saatte Knsırnııas::ıda bulur.ıın komi~yoııdn ha-

zır ibulumn .ı:ırı, «1113> 

• • • l - Tahmin olunnn nıc-ı. ımı bedeli ~7 .r.40 lira olan 60.0GO kılo kuru 
Uı~\ım\n 10 Şubnt 942 &ılı {,iınU sar.t 15 de kap:ı1ı z:ırfla ekslluncsi yapıla
caktır. 

2 - İlk tcıııin;-ıtı 20llil lira olup ı;;::ırııınn1c.,i her gün 140 kuruıı b<. ... id . 
mukoMllnd~ komisyond:ın alınalı:llr. 11 

3 - lsU:klilerln 2490 sayılı kanunun tmiCatı dahlllndc tanzim edccek
lcrı l<npalı tcld:f mı~ktuplnrını h:ıvi kap:ılı zarfl!ınnı "il gc<; belli giln ve 
srJntten bir saat evvel!ne kadnr Kasımp;), :ıda bulunan komisyon ba;kanlı-

{:ına makbuz mukalıil.nde v·~rmelerl. (581) 
it • • 

2!'> - 30 beygir kuvvetinde bir dizel motör[\ satın alınacaktır. 
1''<'l7la n1a1umat almıık istiyenlerio her {'ün komisyona mürncnatkn v~ 

tcklilde buluncı.::ıkların on en geç 2 Şilbclt M2 paz2J'tf!Sf gilnü a~:ımınn 

knllar Knsımp<l:i<"ldnki komlsyonn tekliflerini vermckrJ, (745) 
• • • 

250 Adet Phinç sapl..,ma nıa somun 1/2 cNllmune:ıl gibi> 
250 > > > > > 5/3 c > > :ıı 
300 > > > > , 3/4 c > > > 
250 ~ Pirin" c \atn :> > 1/2 « > :t > 
2;:;0 > > > 'l> > 5/8 c > ) ) 
300 ., > , > ,, 3/4 c > > > 
Yukarıda cins \'e mikt<,rı yazıh altı kalım QŞyn 31/2. K~nun/042 cu

mnrk l ı~'1tl s:ıat l l de pnznrlıkln ııhnacaktır, 
1steklılerln belli gün ve s:ıattc K·-ısımpnpda bulu,nnn komisyonda hazır 

bulunmnları. cflll> 1 

ıs· ori Fatrıkalar Satralma Komisyorn ila:ııarı 

10 ton pamuk yajj• 
10 .. J:Cytln y11!j1 

alınacak 1 
Tahıııln ı.'<li1en bedeli «19000> lira olan yukar ds yaz.ılı 10 ton p:ımuk 

y:ı"·ı ne 10 ton zeytinya~ Askeri t'cıbrik:ıl:ır Umum MUdnrluğü Merkez Sn
tın alm.:ı kumi yonunea G/2/942 cuma ı::üııü sa.ot 14 de pazarlıkla ihale cdl
ıc.cckt.ll', Şartname p:ır::ısızdır. I<nt.1 t{m.na\ •2850> liradır. 

«748'> 

r lmo ına y::ırdım eden \'C lılzznt Ç:\• ================================== - ı Iı~an !stanlıul ve Beyo~lu llalkevl"- •---------~---- r , 
ri hevcsk;irlan il<' cvgili rnckteplı Askerlik işleri ı ''Yeni Sabalvn 1 

çocukl .. ı mı n lbrnlıim ö1.gür ve nr- J '' 

ı<.acla laı· ıın Şehir Tıyatrosu arlisUe- 1, TUm. Aa. D. Ra§knnlıi!ınd11n: •ı"' f • ti 
ımc Bny Vahrnm Gcs<ırynna dav • .__ l - 33R doğumlularının ilk ve son 1 an 1 ya arı 
iller n huzur ve rahatlık ile avdetle- ;lOklmnıılarına 29/1/942 gününden 1 
"lni temin c-dcn T\am\•ay tdaresl Mil i,•bn en başlnn::ıcnk ve ııubnt nihı:ıyc
dl~·iyetı ıll' Seyrüsefer Miidürlyetine Jndc bu yoklamalara son verilecek-

tir. 337 doğum1u1arl:ı nıunıneleyc t~
kurıımıımuz ve ço-.uklarımız nnının1 bi tutularak Cfrtesl seneye tcrkedilen-j 
ım:ı ~ulnan eylcrıL. lcr de 338 clo!,'llmlularlıı birlikte mu-

Ç. E. K. Emlııönil K:ızası Reisi amele yaptırncnkfarclır. 

Kr. 

Bnşlık maktu olar.ak 750 

Binncl sayfada santimi 500 

ikinci ,, " 850 

] 
i Demir Yolları ila.!11~,rı ı ' 

Üçüncü ,., ,, SOO 

" ,, !00 
Dr. ihsan smn.ı Garan 2 - Beşiktaş, ııFtih, Bcyoıilu. Eml-

rıönil, 'l'aksiın, Şchremim, Eyup şu Diirdünctl 
tıelcri ınınt.ıkalarında lltnm<:t erlı.:n 

,E:IElıiüii!'.l DOKTOR lllB:.l!IJ!liij;!J 

HAFIZ CEMAL 
)<:ba11c1lar, polist~n alac::ıkları ikrunet -------------

Muh-ı nmcn b dl.'ll 55.000 .rElli l.>c-J b n> Um olan 50 ton balık yat. 
/2/942 p • art<.'Sf günü sant 15 d~ kap:ılı z.1 r usulilc Ankar.ldıı id::ırc bina
nda t plı:ınan Merk<.'Z fJ uncu komisyonunca satın almacakt•r. 

Il•ı ı e girmEk istlycııkrln 4.000 c<lJıt b,n) llrnlık muvakkat t€mlnot he 
ı"lun .. n 1 .. yin etli~l vcsll .. nlnrı ve tcklJ:lerinJ nyni g\ın smıt 14 de kadı:l' nôı 
:-çcn ~ omLyon rcl ligine vermeleri lfızımdır. 

Ş rl!ıaınt•lcr parasız ol:mık AnknrJda M.ılzcme dnlrcsinden, Hı:ıyd::ırpa-
ıd 1 t• dh m ~e evk eflığındcn ter.: n olı...nur. (63-1) 

Çalık Ahmet, claha hf•lit arka
d1şlariyle t.a.tlı sohhetindo ber· 
devamdı.. Oğlunun Jctscyc ~ı
kacağından emin olduğu için 
etı afına bile bakmanıışt1. Des -
teye bOyunruı pehlivanlar yağ
lnndılar. Eşlcndiler.. Meydana. 
çıkıp güreşe başlaclılar. 

Ali, otuı uyordu. Deste güre
şi olmağa bruılayınca Çalık, oğ
lunun gill'eşini seyretmek için 
ba~mı meydaııa çevirmeden ya
mnda;ki arkn<laşma: 

- Dur ba~IDl.. Bizim Yö
ı Uğü seyredelim.. Ac8ba kime 
eş dıiştü .• 

Dedi. Ve meydana göz atb .. 
Fakat Aliyı bulamadı.. Gözleri
ne inanamıyordu. Arkadaşına: 

- Aliyi gorüyor musun? 
-Yoo ... 
'-- Meydanda yok mu? 
- Yok işte ... 
Hakilvaten meydanda ~ı.lttu. 

Oldurru yerden sıçradı. .Alinin 
oturduğu ~·ere geldi. Bir de bak
tı ki, Yörük, ellerini şakağına 
dayuru1' deste gfu:calerini sey
rediyor. 

~alık lıavretlc bağırdı : 
- Ali, neye çıkmadın oğlum? 

Hasta mısın nesin? 
Ali, gülerek: 

- lfamrlolsun roba.. Ne 

hast.aynn ve ne <lo bh.· şeyim 
vnr .. 

- Üyle ise nedeıı giireşe çık
nadın? 

- Küçük ortaya. çıkacağım. 
Deyinl!e, babası hiddetlendi. 

Ve: 
- Ulan sen deli mi oldun? 

Küçük orta pehlivanlarını gör
dün ınii? 

- Yoo ... 
- Ulan burasını Lofçaınııı 

köyleri, nahiyeleri mi zannet
tin? 

- Ne var ld baba? 
- Ulan burada deste güreş. 

kücük orta demektir. Küçl\k ol'
taya gelen pehlivanlar hep s~i
lidir. 

- Ne olursa •olsun? Deneye
ceğim kendimı? 

- Desene keçiyi bile alamı
yucaksın bugür.?. 

- Deneyeceğim kendimi ba
ba .. 

- V allah pö-;teki:ıi meydan 
yerine sererler. 

Dedi.. Hiddetle dönUp arka
da§] arının yanma gitti. Pehli
van arkadaşla:n sordu: 

- Ne var Çalık? 
- Ne ol--:ıcak? Bizim deli des-

teye çıkmamış!. 
- Neden? 
- ımcük ortava çıkacakmış. 

Lokman Hekim 
Dahiliye ltlii1ehııs:ılS1 

Dh·anyolu 

ı;cr.edi He, B••yoglu semtinde otura:ı
ıar Yab:ııın B..-!yoglu şubesine, İstan
bul tarafıncln oturnnlaı· da Yııbancı 
l!.minöııil §Ubcslne rminıcnat cde<.ek
icrillr. 

3 - Bakırı öy ve Sarıyer •.ubelc"rl 
mıntakol::ınndakl yeı ıı ve yab:ıncı- ı 
ların da bu GUbclere müracaat etme· 

lı..ri hizımdır. 

4 - Bu müddet :wrfındn yoklnmc
yo gelr.ıiyenlcr hnlı.kındn ı\~kerlik 

knnununun ceza maddesi tatbik edi
lecektir, 

5 - tşbu nanın tebliğ mak::ıınına 

kaim olcluj!u tUln olunur. 

~~~:---ö-ô--A~l 
........,.~....-.ı Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur,.......,.. ........ ...._....~.._..... 

- Bak hele şu Yörüğe .. Val- Çalık, U?.a..ktıı.n baıkıyor ve - Iı,"'ı.,et ... 
lah Deliormanlılar kemiklerini hiddetli hiddetli söyleniyordu: Seyircıiere Aliyi şöyle tak-
bırakırl:ı.1' meydan yerine.. - Bak, şu deliye ... Ilir yerini dinı etmiııti: 

Dediler. Deste güreşleri kıracaklar .• Kırsalar da o da. - Lofçanın Honsasmdaıı Yi5· 
bitti. Küçük orta gtir~lcrini ben de kurtulsam. riik Ali .. 
Cazgır ça.ğırmağa b~ladı: Ca7.gır, Yöriik Aliye 0cı<lığın Peşrevler bitti. Ve vürNJ 

- Küçük ortaya güreşecek - dan dolayı Küçük ortanın en b. şladı .. Ali, daha ilk elde has-
ler meydana!. çelimsiz ve .ahmak pehlivanını mına şiddetle girerek çaprazla· • 

Yörük Ali, hazırdı. Okuyup eş veıımişti. Cazgır rımin idi ki, dı, toparlayarak sürdü. Ve hek
UfJcdi. Ve Allahına §Öy)e clua bu alım:ık küeük orta pchliva- lctmooen çengellcycıf'k hasrnı-
ettl: ni bile Aliyi yenecekti. nı ıaltına aldı. 

- Yarabbim, babamııı yanın- Her ne hal ise güreş başladı. Cazgırın gözleri nçılmıştı. 
da yüzümü kara çık:arma ... Çnlık .Alımetle arkadaşlarının Küçük pehlivan ya:m!ln ~ey-

Ali, kazan dibine geldi.. J\:e- ırözü Yürük Alinin üzerine di- di .. Alinin güıcştiği delikanlı 
mali ciddiyetle yağlanmnğa baş- kflmişti. Kn?..a.n dibine çökmüş zorlaadı .. Hamnının altıııdnn 
ladı. l<"}trafına balundı, ~kendisin- olan Cazg:r da Aliyi seyı·ediyor kuı tuhnağa çalışb. Fakat mu
d ·n okkasız ve çelimsiz pehlivan du • vaffak olamadı. AJtta rnliooclcle 
yoktu. Hepsi iri delikınlılardı .. Cazgır, pehlivanl'.u-ı takdim e- mütiıiş oldu, 
Bu dclikruılılar hiç tanımadık- derken Alinin ismini öğrenmiır Yörük Ali, hnsmını bir nn 
lan fülçiik Aliye bakıyorlarclı. ti. Cazgır, ona sormuştu: evvel mağliip otmek istiyordu • 
Ve mana veremiyorlardı. - İsmin ne? Oyundan oyuna geçiyordu. Ni-

Ca.zgır da Yörük Alim kü- - YörUk Ali.. ha•·ct hasmı bir baskı ile rutıt:ı.n 
~tiklüı'Yünil görerek hayrete CazP'U' gene sormu§tu: kalkabildi. Faıkat nyakta ban-
clilştU. Bu zavallı çocuğu mey- - Nerelisin? namadı.. Yörilk ikinci bir ham 
danda. bıralm.caldnr diye sızlan- - Ropsah. le ile Jıruınunı tekrar ç<ı.praza top 
dı. - Lofça.dnn değil mi? ladı. aü.rdü.. Ve gene bastırdı .. 

Beklenmekte olan 

!l' R A Ş B 1 Ç R r .. A R 1 G llil .. M 1 Ş T t & 
DlKKA 'l': POKER TRAŞ BIÇAKLARI 

Pemkendc olarak biltiln Türkiycdo 

5 KU UŞT AN fazla satıJmayacaklir--;' 

istanbul Haıra Mıntaka Depo ... 
Am ·rliğlnden: 

l - '.Aşağıdn cins ve Jni11an yav.ılı 12 kalem y.i7ccck mnddcsi ~~ 
l\kla ııatın alınacaktır. 

2 - İstekliler llnt't temlnııb olan ı\'15 lirayı Bakırk8y Mal Mlld 
tııne yatırarak makbuzları ile blrllkte 6/l/H2 perşembe l(inQ saeı "J 
Yenlpostabanc karşısında Büyük Kınacıyan hnn Düncl l/_.tO~ 
Hav~ satın Mmt\ koml<11onuna mtlnıel:lntları. ~li.>-

Cfnet . ~rvakın ..... ~~· ı 
kilo 

Nohut 6000 
y ın!'rı>m t ı 1000 '" Bulgur 4500 
.K. nwrr. JMO 

1nclr 750 
r~. merrinı~k 1500 
'i'tı7. 2500 
13. pcynu 500 
5nbun :?500 
Şek<?r SOOI) 
S:ı!ı;-:ı fi()Q 

Patn~ 401)1) 

/stanbul Haı111. JJlıntaka Depo 
Amirliği11den: 

ı - Ye;;ılkl:iy hr.va mıntnk:ı t?cpo tımlrliğl binnlnrmın dnhill vchllfid 
elektrik tfüisab tamir cttlrJlecekUr. 

2 - Knt'i t<.>minatı olan s·2 lirayı Bal:"ırköy M ı MürH\rlfıgUnc yatır" 
Tak maklmrn ile birlikte 9/2/042 p::ı,P.rlcsi saat 11 de Yenlpostahanc ltnıil' 
suıcla BiJyilk Kınacıyan han ikinci x .1t 9/JO numorndn H:ıva ı;:ıtın oııı:' 
koınlıı;ı.onundn bı.ılımmnlan. 

3 - Keşifnnme ve !znlı:ıt alınıık !stlycnıc~Jn kom yonun,uza n il"a' 
ca:ıU::ırı. (875) 

lstaı1/J11l Hava JJ/ıntaha /Jepo 
• 
Anılrliğinden: 

l Şartname 'a nilmm esine ~or,, 25 kilo • t ıı n r s hrn kıaJ•cJ 
salın alınıtl'oktır. 

2 hteklik1 kat"1 teminatı ol:ın iaO lır ı:>ı Hakıı·kby MalmUdiirlu~ 
ne yatır. rnk md.buum·ı ıl.e bll'lıkto ı /2/042 pnzaı te i gilnü saat 11 de Yt ~ 
po.,Uıh ne lrnrı;ırınd<ı Btlyıık Kınac.yan han 9/10 numı:.r:ıdıt IIa\Q salın ş; 
ma komls)'nnundrı bulun.lllalnn. (877) 

lstanbul Luazım tmirl·ği satma·ma komisyJnundan 1 
imcımm:ıııma:::ıııı.ı.-;ım:lllıll=m--=ım:ı:: .. s:m:mm ..... :ca~•--nııamııma:ım1111t 

B hc-r kıh1. una 24e kuruş tahmin ı diien 10 ton ldrofiJ p:ıımık ılın::cıı~ 
tır. J :ı rlıkln ~ksiltmcs.l 2/2/0 2 p. z;ırtu:i iıı u ~at 14,30 da Toplıanedl 
lst. I.v. il.nıirligi s:ıtın alma kom "Yo•ıundn ynı ılııl": khr. ilk lemin tı ısu 
lirr.dır. Şartname i vcçhlle p:ımukLır ı.Hıb:ılfıjlnrı iı inde s:ıfi olnmk vcrılt' 
ce~lnclc-n l<ıt•>klllnin hellJ ı;:ıottt> lrn1ı1ısyonn 1,;clrı1elcri. (533 - SOi) 

... . . . 
Bı:hcr ,,r:lyinııne 90 lmrıııı t.ıhm'n côılm GOOO giyim okilz nalı lın:ıd 

tır. Miitcahh' d nam ve hesabına p::ız:ıı'Jık1a c-1 .. ,illm ·i 2/2/942 p:ızaı1 i 
nU snnt H de Tophanede Lv. ômırllği satın nlına konıisyonuncl:ı ynp.I ' 
cakttr ilk t minatı 405 liradır. Tnllpforin belli 'akilte komisyona gc1ınell' 
ri. Nihnunelt"ri komisyonda gdrul lr. (ııı:.ı - 523) .... 

D yl rbcyi sıhhl)c tran:>it deposunun elchlr k lc:;,hıtı tamir ettiril~ , 
t'r. J>ımırlıkla eksiltmesi 3/2/942 S 1ı gün.\ <-ant 14 de Tophnnede ı. 
fımir-Jıl~i satın nlın ı 'koınL<;yonunda ~rıpılncakbr. Keşü bedeli 134 lira 42 ı-11 

ru~ kr.ıt'l tcmin:ıtı 20 lıra 15 km Ulltur. f\.e ;ft komi yonunda goruliir. T u"' 
lerin belli vnkittc komisyona elmekrl. (530 - 869) 

c • • 

2000 kilo adi kukurt ı;lçt-ği olınacaktıt'. Powrlıhlı e:k iltınes 4/2/lf.fl 
.;nrşambo giini\ s:ı:ıt 14,80 da Tophanede Lv. fıınirligl satııı nlma kmnı~1°' 
mmdn yapılacaktır. tstcltlilcrln teldi! (>dC'Ccklcri fı)ııl fızer'nücn kat'i 
nlnnfüırile vo mimuneforile lıdli r.attc komis~ona gelm lerl. (537 - 8~ 

• • • 
Knnavi.,:esJ <:>heli a,,kerlyccc vcıilerck 18.600 ndd boş un ÇU\ 1ı ) 

lmlncnktır. Pazarlıkl.l eksiltmesi 4/2ı !:142 car ambn giiııii s:ıat 15,30 
Tophan de Lv. ~ınlrlii'ıi satın alma l;orni .. yonun•b yııpılJc:ıktır. tmnliy"" 
rellnin tahmin lx>ddi 1488 lira ilk f, min .... tı 111 Ura 60 kunııtur. 
mune ve şartnamesi komisyonda llrlt hır. t l<'klılN ln belli sn::ıtte kon ı-.: 
nn gelmeleri. (535 - 86S) 

• • • 
5() ııdet biiyiık Vü 50 r.ıkt küç(ık b~ıkır lcaznn mutc lılıit nam ve ı•e dl 

bına nlınacaktir. I'.lznrlıkla eksillınc 1 112/9-12 c;arşnmb:ı Gilnu saat J5 
'lor.h:ıncde Lv. llmlrlifü s3tın :ılma komisyonunda yapılncuktır. Tahmin .,e' 
d•'li 7200 lira ili< teminatı 540 llradıı· Nfımunc ve e··mı.fı komisyonda .rırıl' 
lür. hteklilerin belli vakitt~ kom•syona gelmeleri. (538 - 871) 

Sahibi: A. Cemaleddln Sa,.açofjlu Neşrlynt MüdUrü: M. Samı Karıı>'el 
Basıldığı yer: ( H. Bel<lr Gürsoylar \IC A. C11maleddln Sara~oğlu mııtba&!1 

Ali hekleme~li. D~rhal bir yan 
kıazık vurdu. Ve sol eliyle de pn· 
çayı bularak hasmını paça kas· 
nalda :ıstı.. Budayarak yendi.. 
Ali. on iki da.J<ikada hasmını ye. 
nivennişti. 

0Jzg-ır, Rop ·:ılının giir ~ gi
rip çıkışım beğenmişti . Pehli
van çocuktu. KAndi kcn<line dil
§Ün<lü: 

- Merer pe.hlivannuş be! 
Ali, ımwdanı terkcdip giıler· 

ken Ca.z?H' ı~ırdı .. Ve sırtını 
okşayıırak: 

- .Afeıin ... :ına kiiçiik! Pelıli· 
vaıunış.c:;ın be? 

- Sen kimın oglıı .1.Jn? 
- <':alık A lmıcdin .. 
- Ha, şu pehlıvruı Ahrnedin 

değil ınıi? 
- Evet .. 
- A t'ct iıı sana! &>n, b.Llxıtı-

dan pehlivansın? 

- Haydi bakalım çıkaı· 17u 
küçük orbıyı .. 

Dedi. Ali, oabasının yanına 

geldi. Gururlanıyordu. Bal>ısı 

da. .memmın olmuştu. Aliye: 
- Aferin sn.na!. 

- Cabuk yeT\llin h rifı .. Fa
kat daha İlE'ride ıki ~iire; i 'ar. 

Bakalım onlan nasıl çıkarac>J~· 
Sill? 

- Allah kerim ba:ba!. 
Diyerek sırtına bir ha' 1 

alı- oturdu. Güreşin ayırd ~I 
masun beklivordu. Nihayet ı.'t 
saat kıa<lar süren e-Ure.~lcr bı~ 
ti. Galipler ortada kaldı.. >4. 
ile bera.~r döı t ~alip vard;. 
Bunlar çnrpışaca!\tı .. Pelıliv!W"I 
!ara varunşar saat dinıenn1t 
hakkı verdiler.. Ali, zat~1 vor· 
uun değil<li.. 
Yarım saaıt sonrn esler wa.~ 

yün elti. Aliye~ H.usç';.ıklu )..~1 
Mehmet isminde bir delii\:lı' 
eş oldu. Du Ayı Mehmet, sol1 
radan başpehlivan omm!}tu. 

Snusı g('ldiği z:l ınruı giircC1 ' 
]erinden bahsedecct'im. 
Ayı .Mehmet, kUi;ük ortanın 

en usta ve b .. •u-ıpchlivanı idi. Ol<· 
lrnm rfa ağırdı. Çarpışma ı-:ı; 
ladı. 

Mcydu.nd.ı iki çift boğuşU • 
yordu. Bunlar g-ür('-5lcrini ayırt · 
cdıp nihayet bir çift baı a k Jıı' 
caktı.. Yruıi, Yöı ük Ali, A)1 

Mc:h!nedi de mağlup <Xlcrsc bil° 
Uçün..,ü g~.reş daha ynpıp ki~«uı: 
ortn h~n:ı. k lacak .. ı. 

Çrlık. Ayı Mchmedi t 
ıltı. 

1 Ari, ., 


