
30 lkincikanun 1942 

CUMA 
4 üncü Yıl No. 1340 

iDARE YERi 
Nuruosmanlye No. 17 

Telgraf; YEN/ SABAH ldcnlnıl 

G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi 

TELEFON: 20795 
Her Yerde li Kuruş 

HEss MESELESi Anadolu Ajansı dün bir 
~~J;":;~~~:~:r.A~al: yangın tehlikesi atlattı 
lctıdar aagn ınustııt ,.,rtlar 
"" bu kadar ırur oazi9etler 
içinde dohili birlik 11e l•-

•anüdiJ mrılıa/aza edt1bilm•l F t V f d • • d f•ı• ı • 
!~!~~e~-;~~di;~~:1·t1<İ~~ ı o ogra aıresın e ı ım erın 
ve tısknl zafere onu niş. tutuşması yu·· zu·· nden çıkan tirecek olan kırnvei de 
hudur. 

~n: H1seyinCahi~YAlÇIN yangın git,·_ Ç ___ l_ü_k_Je söndürüldü 
U ~~~~:ın Bsıı;;ei~~ ,,:~ Ebedi ve Milli Şeflere ait bir PASf Ff K'TE 

ö-i nutukta bir aralık bü-

~ut.ıün?::'~f:~~r~~d~;~~~ çok tarihi filimler yandı Japonlar Sı'ngapura 
rruş oldu. Nasyonal • Sosya-
lizı:nin tkinci velinlı<li ır~shıır Aııkara, 29 (Yeni Sahalı) tarihi filmler ve fotoğraflar yan so k f 
Hess'in ırüniill bilinde A!J"C:ın· Bugijn saAt 11 de Ane<lolu ajan rrıı.ştır. Bu yerine konmaz büyük m. mesa eye 
yadan kaçarak tayyare ile h!gi- sınİn fotoğraf dairesin•l•' kaza- lıayıptan ve beklenmedik kaza-
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LIBYA'DA 

Mihver ordusu 
Bingazi'yi 
iş o a ı etti 

_,,___ 

LonKİra, Bingazi 
etrafındaki va-
:ıiyeti vahim 

" " goruyor 
-o--

Rommel ordu kuman· 
danlığına terfi etti 
Eon dakikada Berlin rad-

yosunun neşrettiği bir fev· 
kalii.do tebliğde, ltalyan ve 
Almıı.n kuvvetlerinlıı bu sa· 
bnh (Diiıı sabah) Bingaziye 

' 

.' , • ' ' . ... ~ •4-' • ~ •• • 

iKi MOHIM iSTiFA 
iaşe Müsteşarı ve Sümer 

Bank Umum Müdürü 
vazifelerinden çek~ldi~er 

-----------
ı 

l • • 
ı aşe müsteşarlığına Hatay vaEiSi 

ı. Şükrü Sökmener, Sümer Bank Umum 
Miidür·lüğüne B. Hulki tayin edildi 

Ankara, 29 (Yeni Sa~) -· İAf:!e :.m~t;~arı .. St·'.!k Svyeı._;~•· 
r,ii'csinden çl'lı:ilmiş ve yerme HA ray Vah~ı ~ııkru :wkıııen ' ~er 
t.win edilmiştir. 

Süıru~rlıo.nk Umt1ın l\füdiırii ıh> blifö etti 

(Sonu eayfa 3 ailtun 4 de) 

~amnaımıwlll'mı.-11111Z1-ı:mu1I 'ı 

Ankara 29 (Yeni Sabah) - Gümerbank Umum i>.lüdüıi.i Bfü-. 
ıır..n Zihni ~azifesil1de11 çeJ<;Jmiş ve yerin+? Ziraat Ba.ııkıısı Urr.um 
Miidiir Muavini B. Hulki tııyin eriilmi~tir. 

liz adasına ınmesı >°"' bU.I' u.ıı; en filmlerin parlaması ile bir dan dolayı Ajans Umum Miidü. kadar yaklaştılar 
b·ır lı'-·•'- tPQ'-il etmı.""°'· Bu yan";ın çıkmış, dahilden ve ha- rü Muvaffak Menemencioğlu de- \ 
~ ..,,A ""' · Jı ı ı 'd rln bir teessilr içinde bulunmak 

~;~0~:~uh~;~~;1 ~~ ~~: :-~~~~-uı~~~~r~efja~~ t:ıdır. k:ı·ı-nandanı Hava gazı tahdı.,date l UZAKŞARK'TA rinde bir kamçı tcsırini ya!'- fotoğı·ıfcısı l{emal Çakııs yüzün .------------ JapOD " !ı 
m•- ve He.ss'ın neden dolayı Al· den \'C ellerinden ağırca yava - ı RUSYA'DA d M ıi~ h ,. m de 
mruıyayı tcrkettiği türıut!!r1ü ıanmışveh2stahaueyeıwıc1ırı1 .. , Mı·ı·stahkem "'oı·Te- bı"'r mu··ddet geri bırakıl 1 w -
izah olunmuştu. Hatırlard:.ıdır ııustıı·. .n " ık k - t 
iti Alnıanresıııit.ebliğleri bı;nu Ymıgın bir aralılı gt·tlil$kme s .ıı. ·a r· !Jidor adasının .. 111Z ıiare a 1 
bir çı!Jıruıa hacfuesi ~cl<!i'.'de ıbti'J: Llı ;'>stermiş ve Ajanc U-1 ovye ı 1 fi e 1 Beledı·y ... , bu hususta yeniden esaslı 
tasvir etmek istemiş, fok::ı.t mı mum )!ıidilt il ll'f_uvaffak Me~e· ı fes//m/11i istedi ""' 
r«ıaıi 18.kırdıl::.r kimseyi in:uıdı· menc'o..;"lıınun re•ıkalaıı, ıtfaıyo harelf<eti -o- tetkı"klerr yapmağa karar verdi ı lf-6,,./,,._-ya acıhların· rama.mıştı. Bir delinin bn k:dar mcrd;, · '>i ne aja.ns bina.<ııPn i lP'J· • .. , • " 

muvaffamyeUe bir uçak ide.r<> e- i\st k tl"l<lan iı>ılir.ilmi;;rir. d d' Uzak Şarka kuvvetli Bazı esaslı tetkiklere im.kan 1-ıir kaç gün ge.ri. bırakılmı~tır. da yeni bir rar-
debilmesi akıllıırm alacağı bir Ya::ırn foioğrafhaneden ~ık- evam e ıyor Amerikan takviye verilmek üzere, bııgündcn_itiba· Tahdidatın tatbıkıne başlannıa-
iş değilıli. . . .. . . tığmdıın_fo1o. ıır~iv d';'-iı•esi t•· kıtaları gönderildi ren 00.~layacağını ya,,.,.iı.gım~z. d:m evvel, Belediye ve lfavaga- pışma o!du Şimdi Olnırclıill'ın S'.)z!cr. ış· mamen ya.nnu~tll. Jfazaıcler • f,,. --00-- hava.gazı tahdidatının ratbıkı zı şirketleri tıırafmd<m halka, 
te bu mıı=ayı or\.:uhn kd<lı- ğeıiıı.c!c, e>'311 Mi.~li ~ef !ı'ö~ii,ıle H j TL ER [A.A. telgraJJurındon gazetelere verilecek ilanlar rn- Lvndra, 2H (•ı.«.I - lngi~ 
rıyor. Hcss meselesinde akıl ·;e Eberı '?"f At,ıturk e aıt hıı~ lıüls•a cdl\rnistiı".] 1 d I sıtadle bazı tavsiyelerde bulu- 2mirnllın dairr.'<iı1'n khliı;i: 
muhakeme bo=wduğı.ına <l.'.'W'.et 1 iill!ll.Blıilliil!iiıaı:G"lmD:lll~ --o-- 1-ı.INGAPURDA rıan aya CIKan nuleeaktır. Bunun s ebe b i ' 1 Thıın;,t \'e Vampire torpido 
edecek bir cihet yok deg•ld.r. ~-.. K • h M' k' Tnkv<ı<laıı Jıabei' verildig"ine il 1 Şehre h•.vagazı verilmediği BP.· mı•lıııp.ie.·im:v]en mürekkep 
Bu itioarh Al.ma.n rcs..-nı le'' J· A Kan~arasnu:ıa göre Malm . .da bir japon ko- Amrı,rı'kıınr ~s'Kr.r'llr'ı at ~rdl', ~ı>b~krAJe meveu( \1 u- hiı tl' lı.il ;\fl)<'ZY" :], '{ll '·ı;,mn-• 11 tr ı ~ ararga ını ıns e v "' ' ı .~ ı b ı 
ğini t.:ınıa.""llerı asılsız addet?r'.c:k il---'-=::--'------ nakl~tnıiş ıuı§iı ...... ,{lıi ,;,,"tl;.;1 ~fü:;, .. ~m -

1 
r:il 

011 
" 0 lu nan ı ~sıı.ga;:ınd·~n ıslil.ı.<ie er- da Atdau ;,~ığında bır Japon 

doğru o!aro:ız. Çiın:..:.i lngiltc~e "' ,. ---on-- ra gid.eıı yol ve ŞilllClldifeıı hat· __ ın k isliyeceklerin onl \"C tehli· knn·,v<;rii n, ilç toryıido mnlıri-
ile bir ~ulh y<ıp:na.lt i•tcruyona rı &''.'lÇ"' 11 • tmı ta.ki.ben ı>iir'ntle ilerleyf're.k keli iııfiülkl:ıra selı<;p olalıilınc· birini yakalanışlıırdır. Torpido 
bunu file çıkarmak iç'n bu !;a- 1 n lil Sovye·tleır Orel Layangııı 2 kilNnetre şimalinde Serl..est lrlanda !eri ihtimalidir. T~hdidatın bOR· mııhıiıle,·iıniz derhal çarpı§Ula· 
dar fevkalade Yl•lL~ra t::ş ,-~;r- ve Johor bogazınıı. 50 kilometre ~.ı lıyacağı tarih, kat'J okrak l'ıı- ğ:ı. b.ı~lan~.;1.trsa dfl. dilşnuın 
mağa bir hacot yoktu. Hec~'in •1; ~ T şeaı·İnİ tehdit mesafede bulunan bir noktaya 1 • l giinlerdc belli olacaktn-. Ç(·i<lmişth'. Bundan ı;om·a bir İngiltcr~ye getirdiı:i Eı;I_? tek;;. 1 ~ gelmişlerdir. Garp s'.llıilinde fa. limanııarını ışga t: :,.;p muhan•besi başl~nrn•tır. 
finiıı ameli bir netıce doJı<r:t·b 1- ediyor aliyetıte bulwıan başkı:ıı Japon k • • ..ı J.ıpl,n torpido mulııibin<lcn biri 
me~ine i:ır..rımalr bahikn'..cn zor azan d birli.i.dtıri Lay:ınımıb 2iJ kilo.met- edece mış YunanJ!itanua b~i::ı ıl\.q ,Jiğ'eri h~sara uğra· b. · · Fal " l Brr • [~.A. t~ı~ra:llorındon 
ır ışti. rnt ı:rr nası sa , • ' h • ını· 1. 1 re cenubu şıı;rk.sidinde kit.in k 1 . · s· aclıl-.1.a,..,.. ;~ .... de l.ılını•tır. ı • tb'' · l ül.sa edi ış "" . - .A:merika.n a.;; eı· erınm .,ıına- Kt. .., u .. ., ., 

linde bun.a. in:ını.tJUŞ ve <:a. ıxı • Su.no·,'ngren""am'ı hiicunıla &.'l.nt kı • · - b · .''ıı'p'".lık nl°"lisi Th:uıct t<ır• h •. h 1 ----<>-- -· 1 . ~" " " 11 İrla.ııdo. limaularına çı şı, ı:..no k. • lff .ll u~ ~ için de Ho.:ıs in i t'.mal>U :~p· , J~)ndıa<lı.n bildirildigıne gö- etmişlerdir. Mihver memleketlerinde biFaZ ~v ~'?I Ö nyo:r pi•lü nnı·'ıfüinin batıııldığmı 
tına mal olabilecek bir mr.ccr:ı 1 Jngiliz lJa!jVeki/i ! re-. Rusların durmadan ilerlernel Amer;1<a11 aja11~larıııa göre kayın uyandırmıştır. Bu itibar l>i!<lırmdu~ 1 ,1ütee..ssiriliı-. Vanı-gril,e ~tır. . . , 1 ,. L..ri h'ıkkındaki haborler Rc;:hev Japon!l'.l.r ayııi noktaya nlaşaııı a· la ~1Tuvçr Ajansı ve garote _ Loııdra, 29 (a a.) - Yunan pir.-, tnı1 "do muhribinde Jıa.'lat' 

Chıırchul, lngılız to;ın:k,:n- rliym· lı i ·' " 1 şehrinin kısmen çevri~iş ol- na yollardan Singapura doğru leri İrlandaya çıkan Ameri- lıükiımetiııe gelen h'<berltre gö-\ "" t<"lefaL yoktur. 
na .-rnrtcn inen l:m sulh <teklifi-

1 

dıığu zauııbını vderm.ı:ktbe~rd. Al- inm~ktedirler. İngiliz kuvvetle- kan a.<Jkerler'<llli gayet az gös •
1 

re, Atinada a.:liktıaıı /ilen Yu- ı .Japoolara göro 
nin ne<lcn ibaret olduğunu da wanlaıın, ura a guç ır ~~ ri Malezya yarımadasunn soıı termcğe çalışma.ktadır . Bazı nQnlıl:mn sayısı gün<le 500 ü T"kyo, 20 (a.a.) - bnpara,. 
meydana. vı.ırrl<.ı: Chıırchill ·,-e Hıç bir özür dil<,,.;. da oldukları sanılıyor. a at noktJ.Sına yııkm bir yerde top-\ haberlere göre Amerika ~.slter· bıılhıuştuı·. (Sonu oayfa 2 sütun 3 do) 
aven,,.;i oı-tn<lcc:ı kn.J'·ar.:ık, y;-U yorum rıe lıiç bir şey ,. Ruslar halen şehrin alındığını ıanm:ıkm olup Singapu.r için en !eri serıbest h·!anoo devletine ait 
lıükümcttrn ~ekilecek; muha • bildirmemişlerdir. Hemen her son omıharebe bu noktada ya- !imaııl.'LI'l iııgale çalışacaklardır. •ıaıı•mBım!l!5.:;ı.t:11ll:llıııı:;:ıı1:1mıııı::1Dmmıı=Gıa:sı;;amı1Rl!liiil fazak5.rl:ırılon ml.rekkep bir lrn.- rıiidetmiyorıım. Harbi tar:ıfda Almanlar, muharebeye pılacaktır. Japon ıkııvvo\.lerinin Bu arada Ameıi.kaıım bu li- " lltiıı 
bbe iş ba.F;na gelecek. Bu yap!!· zaferle stJna erdir. yeni ihtiyat kuvvetleri sevke~ • nıa.~tıkla.rı son nokta. Siıııgapu· manlarda.n bazılarını kiroüya. ı 11 > 
dt"ı t.1kdırde Hitlcr de pek n;·ı· mek huwsıındaki iti- ı'" ınel<tedirler. Maanıafih, henÜ?. run. 'IO ]ciJomet:ce 1.128.ğındadır. A Kıs T 1 
Vafık s<•rtlarla bir sulh "aprn~- Rus ileri hareketini tevkife mn- p,. ·,,•baydaıll g·elen bir habere cağı da söylenmektedir. v~ıın l 

· "' maJım şimdi daha B 't'b 1 · ·• Kamarruaında bu hususta soıı.ı-ğa razı olacr.k. L • • 1 • vaffak olmu~lardır. n ı ı ara göre Siııgapur adasının Jolıor lan bir suale İngiliz hiikunıeti, Ec~r Ik .. s, sırf kcrıdi Fü1'.- üyıi : ur .Almanların Semhollensk önlerin sahillerine nazır olan kıyı çev- · 
~ d cevap vermekten imtina et.mış-rer'ı tarafmdım gösteril.;,n t:r Je kuvv~tli bir dur urma mev • rn•indeki lııılk bir ihtiyat ted· 

· 1 'it d b' h ı · k t· k -~ tahli tir. i vrrci·•a vahut verilen b;r em.re ngı ere e ır arp ?ii kurabilecek erı anaa ı yo. • bu'" olarak ye edilmiştir. 
· · h teıkl ... · • ·h ' (Anl>ara radyo gaze~i) j itaat h;ssiy!e bu su! ırım istihsalatı konseyı tur. Alınan ummnı kararga ı- D. N. B. Ajansının bildir-

kı,,.~ere··e götürmeyi bir va.zi- nın Sembolenskten takriben 300 dlğine gör ı:, Jo~or sulta-
fe ~bilmisse bir diyeceğimiz yok- kuruluyor kilomelı·e batıda Minsk'e nakle- nı 1bralıiın, bır muddet eV\•el 
tur. Falrat bu teklifinin semere Londra, 29 (a.a.) - Avam dıldiği iyi haber alan bir kay - es:rıaırengiz bir surette kaybol-
vcrece"' kanaatini besleyffi'ek Kamarası, hükumete itimaJ na.lrtan bildiriliyor. Valday da~- muştur .. Snlıtanın Japon ta.raf-
Almanyadan havala=şsa aJ<ıl takririni bir muhalif reye !arının batısında büyük bir ge- tarı olarak şöhret kazandığı bil· 
ve mantrk bakımından muhak- karşı 461 rey ile kahııl et- dik a~ınaı!a muvaffak olan Rus- dirilmektedir· 
kak ki hata etmiştir. lnırilizlcr miştir. !arın simdi Veliki . Luki'ye va".' FtLll'İNI..ERDE 
l'iteda:ıbcri Na,yonal - So~ya- 1 Çörçiliıı untku mağ:a muvaffak oldukları söy· Japon J>aşkumandaın, Korı-c-
li= ile konuşulanııyacagını, Londra, 2!) (a a.) _Avam leııiyor. Ayni zamanda Rus kuv gidor mJ.stahken: adası gıami· 
IHitlercilik ortadan ka.llmıadık·; (Sonu sayfa 3 eUtun 6 da) vctleri Moskova cenup ~evresin zonu teslim olmaga M'anil& ı-ad-
~ sııllı yapılanııyac:ığıru söyle- ~--11Gilıi'lliilliillimilfl!llil1ı!• - de ve 300 kilometre mesafede yosıı vasıtasiyle davet edilmig-
yip duruyorlardı. Şimdi, s-on:u ' en ehemmiyetli demiryolu dü · [ tir. A:l'Jli ıamaııda Filipinler 
orta(

1
a böyle beyanat, böy:e ------------- i,,üın noktası olan Orel'e pek ya halkı ıınenıle.ketin yeniden tan-

Rusya, Japonyaya ı 
cevap veriyor 1 

---00---

Japonya, der-eyi 
görmeden paçaları 

sıvaw aınah şa.rtlar yokmuş gibi, !ngiltere- chill'i Jıüıkfımet başında tutmak hın mesafeve gelnıisler<lir. Bu zimi 've ahali.~ refahı için ye-
ye ı;elip Alnıanyada payıdar k:ı.- la ve City'nin nlifuxlu taraftar· şehrin yakında alınması beklen ni Va.rgas hU!ktmıetile işbirliği Moskova, 29 (a.a.) - Tokyo-
Jacak Nasyon:ıl · Swyaliznı !arının kabine tcşl<il "tmelerine mektedir. - k ad tas .

1 
da J•aponese • Times And Ad-

n"~"ıa Clııırchill "e taraft.'lrla- ı t · yapnıaga eza r yo vası 1 e vertiseı· ga·~t=inin Avııst. ral--= • meydan vermemek e 11gilız ALMAN TEBL10:1 teşvik oluıunm;ıtur. ~ ~' 
nnın istifalarını talep etmek nıillt'tiuin sonuna kadar harbe Am 'k ha b' eti ya ile Şarki Siberyanın Japon 
muhakkak bir red cevabiyle devam hususunda beslediği a- Alman tebliği: ı erı an · : r ıye nezar nüfuzu dairesi i~irıı.!~ b•ılmıdıı!<· 
ka.r"ılaşmak neticesi verece· zim ve karan da ifade etın.iş o- Kırımın cenup sahillııde ee- japon pıyadreırun Batasın ya- <Sonıı Sa. 3, Sü. 3 d.e) 
ğini dilşünmek zor bir şey de,.,ril- lacakJardır. ,.. - (Soııu sayfa 9 ~tıın 7 de) (Sonu Sa. 9 Sı~. 5 de) ı 1 

eli. Hem de bu ·teklife mukabil Avaarı K'amarasında cereyan 
hiç bir sarih §)art vli.d ve ıkabul eden müzakerelere dair ajans- z • A • t • h ı A t 1 

ed=~~;·Berline llTh)ydan o- ~~ t:~1fi~:ribi:t~~le~~= :: ,.............. ıraı ıs. ı sa a ın ~ .... , 
~:ı~ :VlJ~~~aS:a ı::~; ~ılı~o~~~~~~~~ba,; ART T 1 R 1 L M A s 1 ı· ç ı· N ~cııdi.sinin karakterini, miicade- tarzda bir sullı teklifun mnna-
leci ruhıınu ve cesareti!ni bütün kas.. etınevi de~·iJ sadece reddet 
.tıiitiin göze çarptırıyor.Bugün İn meyi bile fazla görmüş olıwak. 
ei!iz kabinesi muhtelif tenkid- İhtimalki bu tar<lda bir sulhun 
ier ve müahozeler yiizünd<~ az imıkô.nsızlığını Berlin detal:dir 
<'o.k sarsılmış gibi bir pıcvkid1 e eıliyordu. İhtimalki Berlinin 
l>ulunuyor. Muhafazakar mu. ı- haki.ki gavesi İngilterede Clııır· 
filler bir dereceye kadar m.01.1- chill ve taraftarları ile müfrit 

jlUDiyetsizlik gösteriyor. !.,te tam muhafazakarlar arasında bir 
böyle uazik bir safhada, 'kama.· ayrılık çıkarmak ·ve İngiltereyi ı 
radan itimat re}i isterli:'\i bir içinden zayıflatmaktı. l:iigiltere. 
;ı:nüzakere esııMında Almanya- nin iklimi Quisling'ler yetiş-

1 ıı.ın sulh teklifini ve bu teklifin mesine hiç de müsai.d görünmi
lıağlı olduğu şartı açığa vuran yor. Bu kadar gayri ınüsai9 
Clııır~hill, kendisine itimat reyi şartlar ve hu kadaı' zor vaziyet
>verecek mebusları Hitlerm i:ıu ler içinde dahili birlik ve tesaııli 
11ulhu lıakklııda. rey ver- dü muhafaza edebilmek İngilte
ıı:ıek mevkiirıde bıralınııştıı·. Üç renin kazandığı en büyük zafer
ırünlük ınüzal<ere neticesinde drr. Asıl hakii ve askeri zafere 
Chnrchill'e iti:mat beyan eden onu enştirecek olan kuvvet de 
ıı:ıebu.-;lar ayni rey ile Hitlerin budur. 
sulhıınn da reddedecekler, Clıur- Hiiııeyiıı Onlıld YALÇIN 

~~-----~---~... . 
HUkQmet taraf ndan alınan 1 
kararların tatbi ine başlan ı I 

Ankara 29 (Yeni Sabah) - eden muhtelif işler üzerinde IUye lıer türlü ziraat aleti dı~ 1 
Dün sahalı Ziraat Vekaletin- görüşülmüştür. verilecektir. . 

de Abiılin Ege ve Vekillik ile Köylünün muhtaç olduğtı Ziral istihsalin arttırılnıası 
ri gelenlerinin iştira.ki ile bir çiftçi malzemesinin yapımın- bakımından alınması karar- i 
toplantı yapılmış ve Muhlis da kullanılacak ham maddeyi Jastırılınış olan tedbirlerin tat 
Erkmen'in, Karabük fabrika· 
larındaki incelemelerinin so- Karabük fabrikaları temin e- bikine derhal geçilmiş bulun- · 
nuçla.n ile vekilliği alakadar decektir. Ayrıca muhtaç köy• maktadır. • 

••ıııııoıııe•ııı .... a•e••••&••••••ı•ı• .. •••••••~••• .. •aıııtoeıı••~ ocoeel 

• 
Pazartesi günü yapılacak celseden 
sonra :&leclis tatil karo.;;:ı verecek 

~lilll Korunma K1nunu Tadilatı Meclisf 3 
1 Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor j 

AııJra.rıı, 23 --· Riiyük 7\liJlµt Mecli ı nıahafilincle tahmın 
edildiğine göre, ek!~ mevcut k'lnun layilıal.ı.rı v.a tefsirler ~ 
bittiği tıaJ<dirde mcdi~ öııiimilzdel<'i p<ızart.esi giinii kı~ tatili g 
kararı \·erecektıt'. Mccl;aiu cıuna gün.kil ruznamesinde blllusaa f. 
:>.iilli honıııma Kaııunumm bazı maddeleriııiın değiştirilmc-
f'i ve bu ka.'1ıma bazı nıadrl,,.Jeıiıı eklenme.sine dair kanuıı layi
Jıao,ı ile muva\d<·;t enciiıııen ına.zbata~ı v1Nlır. Talınıiıı edildi· 
ğine göre yarl!ll. meclis toplanır topla.tııı11M.' Doktor Refik 
Saydam, bu ksmınun milstaceliyet kaı·arı ile müzakeresini 
meclisten isıteyecektir. Malum olduğu üzere müstaccliyet!e 
müzaktre edilen kanunlar ıııeclliı\.c bir defa ıııiizakeı·e e..lilir 
Ye kruıuııiyet kesbedereık hcmC'llmt:<r'iyete girer. 

Tfi ün ıhrac3fınm taıı olduğu vargilar 
* Tütiin ve Tütün 1nhisan kaı:ıuııunuıı 115 inci maC.

deısi mucihince 'l'ürltiyede yeti,cn yo.pra.k tüt.ünler ihraç e
dilirken tüccarın mükellef olduğu ka?,anç vergisi hariç ol
mak üzere hazıneye ve idard lıu.~usiyelcre ait her nevi ver
gi ye resimle~·~en vo asıl gümrük l'esıninden gayri hazine, be .. 
Jcdıye, hıısusı !darelere ai•t bütün veı·gi ve resiınlerdeıa. muaf 
id.iler. 

h'e"kaliıde ah va! dolayısiyle ~ resim ve vergilere zıım 
icı.ası lrakkında 4040 ııumaı<ılı kanunun 36 ıncı maddesinde 
İcra Vekilleri Heyetince tt'Sbit ve illin olunacaklardan baş 
ka ihracat ezyasımlı..r.ı yüzde 3 ni~betiı.do vergi alıııması ka
bul edilmiş ve bu kRnuııun 37 inci mnd;lMınde de vergiden i~
tisna edilm4ı olun maddeler Iıerne kadar '.ıyılmL~ ise de anı1a
n:ıda yaprak tütüne ait bir ka.y>t bıılunnı::ı.d.ığından lıükürnet 
tereddüde düşmüş ve meclisten tefsir talebinde bnluıımuştıır. 

Bu tefsir talebi karşısında iktwad, g imriik, adliye ve büt 
çe encünıenleri, lıükCımetin tefsir takbiuin yerinde oLnadığı
ıru, ilıraç edilecek yaprak t'i•i<ııle: l '" ~ ii· de 3 n:~ııetinde ver
gi ıalmması lfızıın geJeceJ·in.i ?ı,ı:-ır1 lıki1rı nı.Jzbr>taJar,ia be~ 
lirtmişletdir. Bu hu.qustıaki lıi.yilıa moclbin yarınki toplantı
sında ıı-örüşül0ce!-tir 

... llml!lali~l'!Z.:~~~:EıU~~~~~ı.m::!:~~"~ 
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::J Tarihten bir yaprak I= 
Emevl hüklmdarfarı nasıl eğlenirlerdi ? 

':evgilisinin ölüsile 15 gün 
başbaşa kalan Halife 

( ŞEHiR HABERLERi 

Kömür ve ~t Düz kantar tütün satısı 
meselelerı 

-., - - - 1 y ........ T__..._ 1 - - - -4l&ll&k - ~ ~....... tJ44K.UY• 

Fiyat murakabe 
komisyon anda 
tetkik edildi 

Müstahsil gözü ile faydalı gö
rülse de iti için mahzurludur 

E mert lıaJifı lıı ~- ömer 
bin AbdU11m &mttştü. 

, Illifet postuna dayu.adeai ve 
} mevi ailesinin meşhur ayyaşı 
P,uit ... AfııdiB'W"lik GluNa. 
,_. aenglD .,. iMie_. ~ 
r ataYan talim yu..nilı OIMUl sa· 
._yına ,akla bdla, qk. ve şan.ı 
) 'lti~tirecekti. Veli&hdliği za. 
aıanmda sara.ymda dört bin ca 
riJesi V8l'dı. Halife olunca mima 
nna emir verdi: 

- Ba.n.a bir cennet yap kt 
Allah da. ODU kı&ka.nsınt 

Erdunda Beyti.reisde ona bir 
cennet yapıldı. Dünyanın dö~1 
koşesinden topl&n.an sekiz bin 
palan.ta ve dilber gen~ kadın 
ve erkek onun aşkına cevap ve-
1'91!iyurdu. o selime üe Hab 
babe'nia elinden de ~içmek 
qkını onlann dizlerinde din· 
lendirmek istiyordu:. Kendi tabi· 
me ince belli. ni.b.al boylu. fit:D&. 
kir kaolı Seli.meyi 100 1tia dina
ra satın aim...ıı. Fakat gilzel 
lleSli, çapkın Habbabeyi sah:bi 
lllıtnuJıordu. Yezit ba1kmJW· 
clu. 

- Habbabe benim qkımı SÜS· 
liyecek bir pırlantadır. Onu ağır 
hinıca altına 8tttln alacajnu. 
Onun. değeri odur. . HaHDbe 
çok p;medea terazinin bir g6-
lllhıde altınla tartıldı ve Şam sa· 
~nda Yelddin kalbine im· 
PUkm. Habftbenin kınalı parma 
tı koca saltana.t.m mihveri ol
mw;tu. Sarayda sazlı, aözlil, iç· 
tiJi ~üzleri, geceler f88thtBR 
"1r zincir gibi birairine ekliyor. 
du. Bahçede hiJınn1an tJlyik P· 
np havuzları yapılmşıtı. Halife 
çıni ~ıplak soyduğu gibel cari· ı 
~eri bu penbe mayiler içine t.• 
ttyor- ve ipek bir ağla da balı!t 
gibi a vtayarak eğleniyordu.. Hab 'ı 
bal:ıeniA. kıvrak s,ıarltılan onu 
llmdinden geçirirdi: Yezit içki 
llcmlerinde etrafmı saran şair l 
imine, ftlimleıin~ aşkı, b:dını, 
fehvet ve şarabı teT'entlfim eden / 
~er söyletir ve kadııı gilzcl
lik1erinl anlatan kitaplar yamı·! 
nrdt. Bu kitaplardan birinde 
llluht:elıf miDet kadıntanndan 
Sil ayırdıcı va.stfları yazılmıştı: 

tnuıhlarda necabet, Rumlar
cra ~ret, Berberilerde işvebaz 
hk, Melez ve zencilerde zuma
eıhk, Habeelerde muhataMıeıl\k 
ı. bazineki.rhk, NUbelilerde rt
Çihk, Ermenilerde mtlrebtıiye
hk ve sUt analık. 

bduaı bırakmak tstedt. Bir kaç 
gl8ı de Babbabenin yanma git,.. Soıı gtinJıerde clvw ysleNm 
medi. Fakat fettan kadın onu eeJııimir.e gelmekte olan~ 
ağına dtışürmesini bildi. Biz- gal kömürleri veait 1cıet1eıriDe 
metçilerilıdeır birilline tenbih yaoıtan umd•n tımayı toptancl 

.. Bu yolsuzlutun suçlulan içinde ben de varam. 
Fakat açıkça &ôylOyorum ki, •• dQz kantat 

alım,. ı boy Ok bir suçtur. 
~ 

eW. Emiriilmli'miDiD. cmna na- lıı:ömüreülent eskisine n ~ Demzll tiltün t:aeldıeriDdım propagandw a1tmda ,..,...._ 
mazına çıkarken bana ha.Der pah:alı'Va maJolmaktadlr. Bu iti- tJir zattan aşağıdaid mektubca bt. t:ijtmegHk ve hamlık izafe 
ver dedi. Hind ipeklisinden el- barla Fiyat Mftrakabe kCJmi&. aldık. Başlıca ihracM mahnw. edm baza mi~eeelerin ba bab
IUPsuıi ~ydi, udunu eline aldı. vonu dün kömürcülerin bu hu- olan tütünü ve tiltilııcülüğ'tl daki meafi dilşiincelenni taJrvi
Yez;t camie doğnı ilerlerken ö- susta.ki müracaatlarını dinl&- 'ftlnnda.n alakadar eder buldu- ye etmiş oluruz ki, şüphesiz mu· 
nüne çıktı ve: miştir. ğwnuz için aynen neşri faydalı hitimiz için faydalı olmaz. 

- "Avare Aşıkı bugün hissiz Et flMlılelesi buluyoruz: Bu husustaki mahmri ne na.-
gibi durduğu için ayıplama, hü- "Bu sene her ııw:ıt&kad& ol- mnlık vaızifesiyle mükellef in-
zün, keder, onun üstüne dağ gi- Fiyat Mürakabe komisyo- duiu gibi mıntakamın:ia da tü- hisarlar eksperleri ve umuru 
bt c;ökmiiş vaziyettedir.,, nunda ayrıca et meselesi ÜZ&- tün mahsulü pek kısa bir m- müdiranının nush ve nesayihi 
Manasına gelen Arapça bir rinde de vörüşillerek bazı k&- man zarfında ve geçen aenıe,e ve nede veUJetini taşıdığı baş

§&l'kıyı söylemeye ve udunu ~ rarlar verilmiştir. Komisyon nisbetle yüzde elli ili altmli, fi- ların kat'i direktifleri anlata.
maya başladı. Yezit elile yüzü- kasap, tootancı kasap ve ce- yat fa.zlalıi; dahilinde sa.tJ.lmıi bilmiştir. 
nJ kapayarak: leplerin et alım ve satımı husu- ve müstahsil faydalanmaktan Bununla beraber, lnhia•n•larm 

-Aman! .. Ha.bbabe yapma!.. sunda esaslı .kontrolünü ihtiva e mütevEilit büyük bir &eVinç da bu mabzurlu vu:Yeti ~kabul 
oiyordu. Habbabe çalıyor, söy- den 20 maddelik bir talimatua.- du~ımuştur. eylediğine şahit oluyoruz ki hiç 
tüyordu: me hazırlamı§tır. Bazı senelerde olduğu gibi de doğru değildir. 
A-~ "!!~atğigönlUn lezzet bul- Mettbahada et satışlarını koo- vukh uu melh~ duraklnnanm B~h, bwıuıı da kanu-
u""6w, ı ~yleri yapmak- trol etmek ma.k.sadiyle tefek,kiil :usule g~menuı obn.uı dıl. • ni bir madde ile önüne geçilmesi. 
tan. ibarettir. ~an ne derse eden heyet pazartsi giiniinden hm ve aatmıın başından niha.ye tüttinün nefaaetl ve ista.ltdvdi
deain onun aödne, müahazesi. itib&reu. hazırlanan bu 20 mad- tine kadar .normal durumımu .wi bakmunduı çok ehemmi-
.,. bakma,, delik. t:alimtaname ahk&mına gö- muhafaza.va ve milatahsilleri- yetlidir 

Yezit da.yanamadı kollarıu- re tatbikata geçecektir. mizin ""elecek için f~a • • Nihat Vt"f!llbla 
dan: Habbabenin boynuna tıl- Kok .kömilril tevziatı zırlık ~'8.pmala.rıııa vesile oJm~ • • • • • • • • _ • • • • 
sımh bir kilit yaptı ve: tur. 

-Vallahi haklı söylfiyorsun! Son giinlerde Ereğli köm.Ur Bu teşekküre~ vaziyeti Şeker r•ıyat• 
Seni ~u-;.;m iı•fa beni kıska- kawasmdan gelen 3000 ton arzederken ati it>in mahzurlu 
na.nı;;";:bvoı:W. Habbabe... kok köıınüril tamamen tevzi • .n..:ıı.- yolsuzl;kı-...ı__ s....ı.. 
~~:ve yanındaki uşağına ba· ~~n;:~ t:i~~ = ::::e~1:~:~~ ları artırıldı 

- Buraya bak, gı't Müslime- gelecektir. Böylece şehrin kok suçluları irinde ben -ı- .............. 

ye söyle benim yerime namazı o kömürü ihtiyacı tamamen ön- "Düz~ 4Jitiin --bii: 
hldırsm. Ondan sonra Yezit J.aami§ oı~::aktır. yük bir suçtur. Murakabe komis-
Habbabe ile Beyti Reisdeki sa- ===ı====--~=::::====--- Birfinna11 tems.ııea n abar- • 
rayma çekildi. !!:ski r.evkine dal u k k'ta lar namına Jıareket eden bul 
Jt. Bütün saray halkına emirler za f 8 r mü.bi.yaacı ve vıasıtaıann ful& 
Yerildi. Halifeye hiç mektup ve- 'l tütün kapatmaJc emeliyle vlki 

yonunun yenı 

karan 
ı'lmiyecek, kim8e keadiaine bir (Baıltar&fı 1 illekle) düz kaııta.r usuHeri bugOn için 

~~iııbirm=n:mJ:=~ ~gı-·:. umumikar&rgllumnteb- ~~lli:rwg~: ~=Toz şeker 95 ve kesme 
ile haşhaşa kalmış, içiyordu. 'J.ııı&net ismindeki 905 tonluk hiç de saılim değildir. şeker 115 kuruştan 
Habbabenin dudaklanna altın İngiliz muhribi 26 Sozıki:nıında . Mahsul ile görme_!-in tefriki 6 et ı I a c ak 
bardakla eski bir §arap daha Endau - da fıyıat y.apmaıdım, diiz olarak 
smıdu. Onun AÖ'flna deve d'-' açtglll cereyan eden müba."Enuı edilmesi ı..--"'l...-c Dün Vali Muavini B. Ahmet 

-e- ....,& bir deniz muha.l'ebcsi neticesin- .,~ ....,J&&J~... 1 
denilen iri nar tanderindm bir ~~ 1ki. japoa ~ müstahsilin, malım ta:nıizleme Kınık'ın riyaseti altında topla-
meze attı. Bu tane Habbabentu Malezyamn şark sahiline ya.pı- 11~ ~· ~ beWılıll· -ııa:n: ır~a« 'tl!ftı atm.oe 'komisyo
~..rtl:ı.ğında düğümlendi. Koca ı~ •- k k nin ve binnet.ice tutünde matr nunda şeker vaziyeti hakkında 
lalam iilkesini bir yüzük gibi ~.a A'aıraya M er çı arma ha- lUp evssıfm azaimJlJUPI vesi1e toptancı ve perakendeci şeker-
parmağında tutan ve oynatan reketlerini, güçleştırmek için teşkil eder. cileriıı fikirleri dinlmmietir. Q...., 

H bı......,__ A Siugapımlan hareket edea ~· yg 
a ~ öhn&ftü. şık halife lız Thanet ile Vampire muhrin- Bu vaziyet klU"ŞISIDdıa iyi w kerciler nakliye maaraflannın 

tamam on. ..._ gu··n Habbabenin 1 r· dil~ .. mahsul y~•-.. 1r o- artmasından dolavı .... kere bir ~ Jelinin yolunu kesmitti. . ....,,,""'" ~-- ., • .,.. 
eesedile başba,a. ve koymı ko- Vampire kaçmağa muvaffak meliyle fazla yorgun.lıığa btla- miktar zam yapılma.sı teklifinde 
yuna kaldı. Yezit her gün cese-1 olmuştur. nan ziinamıızın nee'• ve gay- bulunmuşlardır. Şekercilerin id· 
di kokluyor, öpüyordu. Ölü kok "Hiç bir japon muhribi ha,. reti mrılır ve ayni zamanda iU- cila.sına göre, topclancı şekerci· 
maya, ~eye başladı, Saray sara ugram-apnat.... ll!Bmn fümınsus ve~-. ler, bundan evvel !;)ek.erleri Çı-
erkirunda.n: "fuirülmfl'm"run, ~ duğu kanaati huıl olur. rağıandan teslim alıyor ve böyle-
ö'möıftür. Onu göıneUm,, diyen- Macassar harbinde .ıapo. - Bundan ~Jta ınıartabnaa ce naikliye masarifi Şeker Şir-
Jere: ka),plan tfttün m!i.hsulUne hakkiyle vu • ket.ine ait oluyordu: 

- Habbabe 6lnıedi. Onu öl- Londra, 29 (a.a.) - Sidney kufu bulunnuyan w fa.kat b6- Halbuki §imdi Şeker Şirketi 
DıÜ4 ~ömıek iıetiyenlerin kafa- radyosu, MaoaMar boğazuıda na rağlmen eski bir '4yaııwrı.az,, vagoııla.ıia get•--H-" -kerleri 
!arını koparınm · t"' d d ni sa- yapılan muharebe eenasmda ja- ~-.uo• ...., 
vuruyor ve saray bahç .. ainde za. poıılann «harp gemisi ve Haydarpaşa.da teslim etmekte-
va.Oı uşaklarm kel!eleı 1ni uçuru- deniz taşıtı batınldığını bildi- dır. 
yordu. Cesedin Ustiinde artık nyor Mezkilr radyo, Japon de- Topdancı şekerciler namlarına 
kurtlar peyda olmuştu. Koku- niz teşıtlannın en az 25.000 u. gelen bu şekerleri vagonlardan 
dan yanına va.nlmayordu. Bir 1rer taşmıakta olduklannı ilive ınotöre kadar nakli için ton ba-

ihtikarıa 

mücadele 
iki muhtekir .. .. surgun cezanna 

mahkum oldu 
İkinci &aliye cea mahJaıınea 

dün iki muhtekiri allrgüıı cea
aına mahkfım etmiştir. 

Suçlulardan Serkis ve Agop 
kWliyetli milrtal'da çivi saklıya
rak piyasaya gDti olarak çıkar 
mak auretile ihtikir yapmıtlar· 
dır. Sakladıkları çivinin sandığı 
22,5 lira olduğu halde 47,5 lira-

1 dan ,.,.satmışlardır. Bu suretle 
'112.a liralık bir satışta 300 kil
sür liralık menafat temin etmiş 
!erdir. Suçlular dünkü duru11 -
maları neticesinde 500 lir& pa
ra ve 2 şer sene müddetle Çapak 
Çdr& sürgün cer.a8llla mahk6m 
edilmişlerdir. 

* Çemberlitaşta V ezlrhan 
~11.dıi~inde 37 numarada kömür
cll Aziz 5 kişiye kömürü 10 ku
ruştan sattığı için dünki\ du· 
ruşması neticesinde 125 lira pa
ra cezasma ve 35 gün dükkAııı
wn kapatılmasına. mahklım ed:I
llllftir. SuçlunUB yaşı sebebile 
par-a eez.ası 83 lira,ya indirilmif
Ur. * Hasköyde kömilrcü Nafl 
dükkanında kömür sakladığı 
lÇln dün 2 inci asliye ceza maıı. 
keuıeai .tarafından tevkif edil • 
milftir. 

BO bin kilo gizli kömür 

Kasımpaşada Çivicilerde bir 
kömür deposunda ( 20) bin kilo 
komür bulwıduğu halde mal ea
hibinlıı ihtikar ma.ksadile aabf 
yapmadığı anlaşılmıştır. 

Fiyat Mörakabe kontroHSr
ıeıi zabıta memurlarile dfikki. 
rıı açtırarak halka narh üzerin
den kömür satışı yapmağa aıee 
bur etmişlerdir. * Dün Galata Gilmrük soka· 
ğında çivici Okidan 400 kuruşa 
oatılması lizım gelen ayakkabı 
~· 700 kuruşa satmakta ol
duğu Fiyat mürakabe bürosuna 
hildirilm.iştir. Büronun alakadar 
memurlan Japtıklan tahkikat 
neticeeinde Okidanın suçunu 
erubit goroüklerind.en adliyeye 
teslim etmişlerdir. 
---~ 

80 bin çeki odun 
İstıanbul Belediyesinin Alem 

dağUda 80 bin çeki oduıı bu
lunduğunu tesbit ettiğini yaz
mıştık. Bu odunların şehrimi-

ze sür'atle getirtilebilmesi için 
fa.aJi-,rete geçilmiştir. Oduntann 
sevUcinde kulla.mlacak motörle -
re benziaı, mawt ve arabalann 
beygirlerine kepek verilmekte
dir. 

Halifenin kitabına ~ TUrk 
kızlan güzel çeh:reli, U.wn kız
lıarı güzel vllcutlu, Hatay ve 
han kızları gür.el S&A:;lı, ffi!a7Jı. 
lar güz.el gözlü olurmuş. Habb~ 
be ve Selfunenin doğduğu Bas
,. ve KMenin trzıan ince belli 
fıdan boyl~ fitnek&r kq,lı, kud 
retten silrmeli gfüft imişler • 

Yezidin sarayuıda bir de kelle 
IJ'lalJun1 vardı. Dört tarafta öJ
tlürttiiğü zaw.Dıların IJaşlan 
laususi se~tlerle her giln sara
ya gelir, bu hazinelere istir edi
lirdi. 

cif e haline gelen Habbabeyi göm etmektedir. fU\& 164 kuruş, motönieıı iskelo-
clilet. Yezit bu defa da Sellme Londra, 291a.a.) - Ma.ca - ye kadar da 2M kUl'Uf nakliye I 
ile Habbabeyi unutmaya çalış- sar boğaznıda bndilerine ~ tlcreti veımektedirler. Aynca stişare H. Azalığı 
~- Fakat yıl1anmı, keskin açmağ& teşebbüs eden 20 p - va.gonta.rdan iskeleye kadar ton 
saraplar onun ciğerlerini kemir- miden mürekkep bir ja.pon de- başına. 380 kuruş sigorta ve 300 Amiral Fahri Enginin Mil -
mişti. Habbabenin defninden iliz kafilesi deniz Ye hava Jruv- kurWJ ta hamaliye masarifi ver- nakıailat Vekilliğine tayini üze. 
bir lıa.fta sonra o da toprağa. vetıerinin taa.rruzlariyle vahim Bu bulmacaYI çouhtfir- mektedirler. Bu itibarla topdan· rine açılan Beden Terbiyesi U-
girdi. O gömWdilğil sene Hicre- surette hasara uğrabh.ış ve mist·n·ız • c:ı şekercilere toz §ekerin kilosu mum Müdüdüğü merkez .isti -
tin tam 105 inci yılı idi. yaı batınbnıştır. Diğer japon { 91 kuruş 75 santime, kesme ~ şare heyeti azalı.~ına BaJiVCkil-

• - - - - - - .. •• - •• •• - deniz taşJUarı da. saıkatlanm.:;ş çözenlerca lı:er de 112 kuruşa mal olma.k • likçe Afyon mebusu B. Ham-

8 1r giia Habbabe sanyın Alt 28 so r ve ateşe verilmiştir. Kiittefik t:ıdır. aa Osman Erkan seçilmiştir. 
balkonunda şarkısını söy ID ' ıraya bomba tayyareleri 6 veya 7 ~,,..... ~ A ......._ ı Fiyat Müraka.be komisyonu B. Bamr.a Osman .Erbn 

lüyordu · yu .. k•eldı• kruvazöre isabetler kaydetıniş- L...J '--' LJr"'.I ~ ~ercilerin şeker fiyatlarına bugünden itibaren toplaab ha-
"Aılk İ>oğa..cıa byle bir ate., A f ~ lerdir. Bir dtişmıan tayyare ge- uı bir miktar zam yapılmam husu· linde olan merkez ist.Şıre heye-

7.ılttı ki aesbll gırt1ağunda eri· ltm iya.~ yfllaıe~ mısı değil.~e bile, bir bUyük 111mdaki tekliflerini kabul et- t.i içtimalarında bulunacelrhr. 
Jor içimi bir liv gibi k&vunı- deYD..m etmektedir. Dtlıı bır altın kruvazör batınlmıştır. Bu mu- vereceii hediyeleri yine miştir. Bu itibarla komisyon ror: .. Yezit bu güzel lııesi -bir 28,5& ~ ve 24 ayar bir vaffakıyet haberleri Londrada borada okuyun.UZ. toz şekerin Jtiloau.uun (95) m. 
fill'&P gibi içti; içti .. Birdenbrre gram külçe altın .. da-~~ ku~- memnuniyetle brşüanmJf ve nıştan ve kesme nekerin kilo- * Eminönünde bir ftrmda dun 
J9rinden kalktı. İpek harmani- tan m~ele gorm~ür. Bır lngillz filosu müttefiklerini BUnun da (l15) kuruştan satıl· ~angın çıkmıştır. Ateş itfaiye tara-
JaİDİ. kollan 8l'&lllDda bir para Reşadiye albm 195 liradır. tebrik etmiştlr. masına karar vermiştir. 

flltg!bi~rprerekbalkomınönü~~!!'.~;::~::==~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~!!~~~~::,::,:::::.;::::;::::.:_ ae _.. yi1ridil ve baflrdt: · N AR..n.r.u H&m ., 
_ ·U~ İlltiJwum ! Babbar - e ..... ..,...... yorsun an · - - - - - - ~ - Scl.nki dünya<la vezirlikten bat-

.. ~ -- -- w ~~:n:,: r ~o~.-~7;0:~-0LHAZRET....._I., M-..rnU~S.._..A ........ K.--OM.;~;G~z:U.:NN'K..._AJ:·L1 ~..J:= ~bi~ 
fan ~1:'=!!.:a~trtı. ~ğım düşünttyorsun, değil , •ır• " ~. ( :~~P mS::.::~~~;: 
• n• ·ma· ' CI.---· ~~ l J i kcn bitmek, tükenmek biJme u.ım ... ~ ._.,,.._ımu Evet ya Velit' Tab:lt sen - - - - - -- - - - N k'I · · hf ı 
Yar. ~Firavun~. -..«WJUil4!U>ZJVW4.'A a 1 ve ıktıbas hakkı ma uzdur...._."-"'~ }"~n devlet işlerile uğrafmak. 

"il"-:.. bu ;..-J. -- ok ..&1- . did~ kadar manamz Gir na-. ... _.. ar- - PYl-r"' - Bunu. söyiemeğe ne hacet _..., 

• • • 

iından söndürülmüştür. 

JO ........ ·ılil 

- FIKRA 

Bu savaı, başka 
aavaıJ 

YAZANı AK.4 G0ND0J 

B u genel savaşı kiiçl1md. 
Y<>rıJ& gibi geliyor bana. 

Bayır! Bu savaş diinyaların ve 
dünyalar tarihlerinin görmediği 
gora:rıiyeceği bir saftfW'. 

Tam vahşi. yan vab§i dedilrıo 
Jerimizi hesaba .katmazsak. IMa 
&a\laf tastamam bir mll,ara 
yakınların boğazla§ması olacalc 
br. 

Anlama.zhkta iad& ....... 
melidir. Gtinlti.k gıda ..... 
buğday ekmeği değildir. Bugiba 
lrli insanlık buğdaya alışkanlı· 
ğını çok günlerde feda etmek 
morunda kalacakbr. 

Milletler için işin, yani y'!r 
yim, doyum işinin kökü 3Qdur~ 
Ne çeşit, ne türlü, ne cins U,. 
tihsal olursa olsun, heysini te 
mm etmek. yahut elinden gele 
ni sağlamak Bunlamı &raSID 
d~ bir tanesini alalım. 

Türkiye bir balık memlek& 
t.idir. 

Dijnyanın en nefis be.tık men. 
l<.keti. 

Türkiye bir tuz memleketi 
d:r. 

Tül'ldye bir fıQI mflX!Jeketi 
diı'. 

Tllrkiy.e bir balıkçı memteke 
ticf'ır. 

B:.ıhk gıdadır, kaloridir, ku•· 
~ettlr, hayattır. fosfOTdur. 

Ye Türkiye tuttuğu balı~ 
keadi tuzu ile kendi fıÇISlna • 
tamun. yapamaz da sadece bl1~, 
d&ya bel bağıarsa pek ayıptır .. 

Geçen genel savaşta bile ba
n'"1 hayati değerlerini, fa~ 
l.ınm görmüştür. Kendim.i?i m 
ayıbı işlemekt.eıı lrurtarahın 

Fazla tutulan bahtı denm 
atanlan clenize atalım. 

Bahkhane idadareslni iki -.,. 
lcte getirdiği devede kulaktır
harp sonuna kadar ka"J'l,yahm. 

T.az.e balık, ttızhı balık. isli 
balık, ve her çeşit balık ha11t 
1:ı0uuna kadar Türkiyede ler• 
IK.sttir. 

Tilrkyede çıkan balıktan ye. 
meyeııleri şüpheli gözle gme. 
t1m. 

Bu savaş baska savat, ba 
bıılık, başka balık. 

Umumi Meclis 
toplanıyor 

tstanbul umumi aıecJiei; a 
şubat pazartesi gün.imden iü
baren ı;ubat devresi içti.m!alan.. 
na başhyacaktır. 

Vali ve Belediye Reiıli Dok· 
tor Lutfi Kırda.nn açacağı 
ilk celserılıi nızııamesi lıazır
lamruştır. 

Rnzna:mede, kalörifer1i ıapal' 
tm:ıa.nların mecburi teshin şart
lar:aı tesbit eden, Beledıye &h· 
hat t<deri Müdürlüğü. teklift 
ele vardır. 

Malfun olduğu fbere Belediye 
Sıhhat leleri MüdilrlUğüuü.n bu 
hususta:kı teklifi Birincıteşriıı 
devresi toı>lıuıtılarında tetkike
dı1mek üzere muhtelit b.ir eo.cU.. 
mene havale oluDm.Jıştu. 

Ka ıh bir kavga 
Kasm:ı.pa.eada oturan Oeanal 

isminde OiriBiyle Arapca.miinde 
kahveci Ahmet v~ Hakkı ara
amda dün bir kadm m.eseJeai 
yü.ziindcn kavga olm.uştur. 

Kavga sQllJında Cemal. Ah
medi 901 bacağından Hakkı da 
alnından bıçak.lıaı yarala.DBUf
tır. Yanlllar hasblJıanAye kal 
dınhnıp. Suçlu yakaluı&rak 
adliyeye testim edilmi~tir. 

Yeni Sabah 
Ttl.rk!ye ..,..., 

euaUK ,,.. ...._ a.. a,. 
1 AVLIK 190 .. 14M • 
1 AYLU( ...... llO • lıiraz daha kendisiııdını~ Haman? öyle zannediyonmı ki yor; "Bunca insanın ahını al· cek; hakiki bir scwgi olacak. dığın.ı anlarsın. Demek ki zulüm gaie olur mu Velit! Çok '61dlr. 

ağınyordu: foW& beklemeyeceğb. Soıı güu- matta ne mana ftl'? Ve&iriltteıı de sen de benden pri katma• luç bir şeye ihtiyacın yok. ___ G& 1---L.-__ _..__._;....j 
- Vallahi uçacağım BaM&- ~Firavunun halini beğenmi- Ç(-kil de sadece bir vatandaş ol; ht!Çokincedüfün01'ftun V• sın. Btm.a emin olduğum içindir ~I'ICI bir servete malik- TAK y j M 

1 AVLIK 1&1 N .. • 

.. !_ )'Ol'UDI. Kulaklannın arkası sa- 1ıervetin bim ele ki.fi gelir, oğul- Ju seni şimdiden kendime vezir 
- Milleü kime bınAuwakaıa' rat"l'llağa haşlad'!. Jarım.u.a, t:orualBftDllZa. da yeti- - Bmılan c:lilıfUnerek aö,. tayin ediyorum Vetit bin Mua'ap, her zanıan Kan .. 84 <>ON 3tJ AY ,. 
- Sana &•llabe Sua!.. _ '0..-..a- ne çı'--! fir,, di-. Dedim - ·-- Ne da miyoram ki ince veya blll1 & Haman, acı acı gill-L Velı't ayni Sizleri tekrarla.yan feır. ----· 
Yezit lııundaa 80Dr& diz .. ;;.a... _ ~ınsa· mn ak~akla.nmn olsa k~. ,,_ filadüğlime ldlkmedesin. Allala ~ kalide gbel kansının Owerine 

l:ll ve nn..ı.- _.....,..._..;ı-. ~ . ..t.--.D::. .......... .._ b-J .. -a a-. - Asyenin hakh olmadığına bt,ni düşünmeden söyliyecek, lıin Kus'a.bla yaıımdaa ayrıldı Jrapandı. Alnına, yau.klanna 1361 

llabeain ~~-;pti- ~a~twr~.;.b.ı-~n emin misin Velit! ~hareket edecek bir ~~ı:n~::ı y=~ ~;tL "" dudaklarına hararetli birer Mlllafff 
tlme:Jye oğlmıla: mefahett, ı• nmınun pek yakmda ölüm 0 d6· - Bu ciheti hiç düşünmedim ~i:Yı:::ıı~~U~ Onu kolları arasına aldı: buse kondurdu: 

rafı. kayıtsızlığı yurdun lstikli· c:ıo3gın-· e dna..,.eğini, aradan çok ve diilJlıımek te illt ......... Btıl- •-ı. --a.... - Seni bir b göremeuem .rıJ - Ne ynnavnn sev""''ı-! 13 

30 1357 

SenU. lcJOn 
1942 tJ --..ı. = n=- ı.- ~ ıı.-.L~- ._..._a ket eteeln,· ·,inaan o~~ ...___._ ~ .,.,,._ ""'r' ,,_ a ......... 

auı aars: ....vn taraftan g~meden de taa tarağı top.ta· ki ıı.aaauu • .ıır-. lııetl. :.iraw. ~hale geli10f11DJ. AsJe! -.ç&ilteketin be.nim gı"bi bir vezl- •----
dlipu " katelerlnia lıapı- l'lP sey&hate ç~ umuyo-. olmayı gaye edinmiş bir insa- riyetile karşılaşınm. Genç ve güzel kadın, kocası· u. flıtiyacı var! ırarun bln Şu- C 1J M A 
l9nm çaky.ardu. Bir gflo lsarde nım. Kesik kesik öksftrmesi, bu mm; ayni •ma""'a inaanlan. - İnsan olmak fena şe7 ml mn kollan arasında inledi: ayp zamanında hiç kimse ba- GB.R•ı ~ 
• • 1ime J&lllD& girdi: tbnidimi kunetrendirmektedir. aılmetme~ yiillraelen allan Velit ! - Ben de öyle olUJO~ Ve- !inden memnun değildi. Her t,a. 

-lf.iLr&ıt, tHdetJ!. dedi. Sen Firavundan Asye bile fimidini tlnlemekten, cRSkfilen göz yaşla- _Fena şey değil.- Fakat lit! istiyorum ki hiç a)'rılma.ya- rafta isyan alAmetleri görillme ı.s3 1.IJ5 
Oımat- gibi MU 1'S halifeden Itesınif. Yahms o, benim gibi ee- nnı seyretmekten ~vk alan bir bana ya.kışmu. tnsan olma.ğa hm· her dakika, her saniye be- ğe başlamıştı. Bent İsrail fedai- 1.14 12.21 

lldadl 
9.44 ea.r 

16.()$ Yanıt 

aımn bu iskemte,a etwdmı. Fa vinmiyor; daha §imdiden ağ& ea.navarım! Allye. ba eu kın- karar verdiğim gün gayet gQ- raber bu.lunalım! Ah!_ Sevınek leri denilen bir kaç zavallı, açık Al<fal'll Yaı.a fmaak 
lılıat dffıet ie)erint yh IBtil bı- mağa hzırlamyor. vetli tarafımı henüz bilmiy'er. lUnç ve manasız bir mahlnt ohl ne iyi teYL~ Serilmek ne bft. tan açığa saray aleyhinde hare- 12.00 1.34 12.10 ._,., 
zaktm. B\t tilaişelerle m91RU\- - Bayat arkadqm senin Fi· !kride bittabi öğrenecek. Ben- rum. Benimle evveli sen ala• yit aaadetL._ kete geçmişti. Şimdi buDJarın 11.aa lB.SS S.3l ft9etl 
lliln. llapmda mat :yerlerden nvun olmak arzusile çırpındığı· dm nefret edecek. Fakat ie&- " - Ne yaz.ık ki vazifem daima hiç birlsindet.1 eser yok. Oç yll- (==========--.::.~ 
gel 11it bir çak heyetler bekli- 41 bilmiyor mu? bında en çok sevdiklerimi bite edenin. BugOnkU servetimi, me. beraber bubınmamna mini olu· dır ha1kın vergisini kendi ser· 
~r Sayısız .-.,yetler var. Tut - Ben ona böyle 1eylerden kahretmekten çekimniyeceğimi luimJ gadda.rlığımla temin etti- yor. vetimden ödüyonım. Sen ise yal 
ğun yol seni de, yurdu da. he- bahsetmem. Himant Ne de olsa düşünerek ses çıka.rmağ:a eesa- ğimi mmtrmımahwn llerarlıt Asye, lrocasmm ıroıJan arasın. nız kendimizi, kendi saadetimi-

p ızi de uçuruma götttrüyor. kadındır. Bel.ti benden nefret ~et edemiyecek. Beni haddinden 4mde halkı insafm.:a nasıl llOıt dan sıynlara.k lıir aediıin ibeo 7-i, kendi refahımızı düsftnfi)lor-
. buaert ~ Yft- ~dcreği tutar. An...._ beıı.W- fazla. sev.er gprünecek.; ııilıayet yup soğam. çevirdiğim.W dilfO. zme uzandı: aun.:.meml~etid.ilt~ 

ikU uyand1rir gı1>i otdd. ~ vezirllğimden bile fiklyet e<li· bu ~vgi onun kalbinde köklete- ııürren anm11da bir fark q1llıa.- - Vazife, daima vazffe..... (Arka.g \'ar) 

Gazetemlr.e gönderilen pzılaı 

neşredilsin edilmesin iade oluıı 
mu "e ZJJ'.awiıuı .-'Wiıtet JQ..: 
bulediJmc, 



tadil olunacak 
az rlan ı 

'anunu f 6 kikatı 
Ankaua muhabirimiz telefonla bildlliiyoıı: 

Anknra, 2!} (Ye:cl Sabah) - Devlet memuriarile askeri 
Inensubinin mevcud cervctlln'iı'.i ııe ı:urctle elde et.tileri hak
kında hükfunete vermelt meı:buıi.:y;etinde oldu.klan heya.ıına
lllelcre ait kanun ı~yihası Me lis dahiliye cncfurnminde tet
kik dı ı 1ekt dir. 

Lfi.yi ıa bugµnlerde kdliye bncümuine, oradan da Milli 
Müciaf:ııı Encümertlne sev ,eri ılc ektir. 

Mıı..au nizamnama;, taru an 
t adcn mc.vzu·• · r Lr·k. <:t>phcli olnı~ak yalnız imtiyaz 

esası lb,e ine tanzım edılme_<:ı yüzfuıd~n ınüşküHitıı uğrayruı 
hUkfunet tatl>ıkatt.an alınan ı1eticelı::ri gtiz önllnde tutnrak 
IUadcn nİmmmunesinın b:ızı ma.d leleriniu değiştirilruasıne ve 
bu nizamuo.mcye bazı madaı•I er ckıPnnıesiuo karar vermiş ve 
buna dair bir kanun nyihası lıazırlamı: tır. 

Yen· Iayilıaya gore, tabıı e;.ekırül neticesinde gerek yer. 
Yilzünu(' gerek yer ;:ı.tında. bulunan giımiiıı, plfltın, cıva, ba
kır., demır, knlny, bızrımt m angunc.z ve emsali m :drlelerie 
k?hribar, kükUrt, ~p her Wrli~ nı de.u kömürleri. petrol, is· 
tıhsalinc elverişli olınn:r:ı:n n;: Wlt ya.~.Utları, zımpara, lüle 
taşı, kny<L tuzu, Rh Lk ve soğuk maden suları ve s:ı.ırcnın a!'C. 
ma ve Llctilmcsi bu niµnuıaınc v.e kanun hillüimt rinc tabı 
olacn.ktı~. 
, Ta.ş o ıkları nj· nam• i ıı:> tabi maddeler vilfıyet husu-
ıdnrelerin t'.crlt · ınıştu·~ 

K ılen bı.. m. nm föu;u ·i şahıstaı a ihalesi içm 

i 
--00--

§2 egon nda 
40 ·mal 

Londta., 29 (aa.) - Ma.Jmme 
nazırı Beave brook çµşruııba 
a.kş.nnı radyo ile ya.ptlğı bir 
demeçte, malzeme, miihhmt ve 
ham maddeler elde etmek mak
sadiyle Vaşingtona yaptığı se
yahatin büyük bir muva.ff~
yet teşkil etliğini söylemiştir. 

Mumailevh, M. Cburchill'in 
şimali hhtı.<laya Amcn'.n kuv, 

t vetlerınin göndc.rilnıe.:;ı lehinde l 
ileri :ıürtlüğü olayları ifşa et
miştir. Ba.r;vcldl izahatını bitir- 1 

dikıW!n sonra Reis Ruzvelt "Bu-1 
rayrı .kuvvet giJndereoeğiz.. cc-
va bını ver.miatir. 

il 

Sozlerine devam eden IIB7..ll' 
§Öy~dmıişt~: -
Şimdi senede 30 bine vnPan 

bir sayı ile top imal etı. ('.kteyiz. 
Sila.lılaıunı.a ve istihsal daırcsi 
umum mii.dürü. 19:12 yılı so
m~Ja istihsalin senede 40 bine 
varacağı ıkıına .. -ıtindeclır. Jk-n 
bunll!l 45 bini ele bulacağını' 
tıs.i:ı.min e<liyorwn. 

İstihsal.imiz ve imalatımız Jl:~
fi midir! Hayır, bunun dalla 
ıarttJnlması lii.zımdır. 

YENi SAD 

Ha ~ay mıntakasmm 
m &.;da aasmı da 

üzerine aldı 
Vaşın.gton, 29 ( a.n.) - '.MU

hinı ileri mevzilerin sür'atle tek 
:komuta altmda bulımdurulmasl 
luzumundan irlıscdcn Hı:ırbiye 
nazın M.. Stimson. Pasifik filo
su yeni. kcmıut:anının bütün Ha.
vay çevresinin müdafaasına 

memur edilmiş olduğunu Uşa e~ 
miştir. Mumaılehy, kara. ve ha· ı 
va kti_\Tetleri komut:anının Pa· 
nruna kanalı çevresinin de ko- 'ı 
mut.anlı0ını uhdesinde bulun· 
durduğunu söylcnıış ve Atlan-
tik filosu komut .•. n.!Dln Aııtillcs 
denizuıdek.i dığcr çc vrclerin 
mudafa.as yte meşgul olduğunu 
ilave eylerm'.jtir. 

LIBYA'D 
( lla§t.a.r.\f 1 J • cillc) 

giııliklerinı bildirmektedir. 
(AnT:aro Radyo g.u;etcsi) 

gliriiyor 
IAndra tudyeti vahim ı 

AS 
(Ba§tarııfı l incld ) 

nm adasında general Mac Art. 
bur müdafi .a lıatlıırına karşı 
yaptığı hücumlar, dügmana a
ğır zayiat verdiren Amcri.kna. 
topçusunwı ateşiyle ikırıldığuu 
bildiriyor. 

Felemenk TebllJ;ri 
Felemenk umumi JcarnrgfL -

hının peI'§embe teblii:>i:. 
Borneonun bn.tı sahilinde Ku

şing'in cenubunda. Y~
kat'.a j< pon kıtlan çıkıa.rılm.ış
tır. Ayni zamanda bu çcvreler-
4e harekat yapan kıtalarmnz 
§iddetli bir baskıya maruz ıbırn.
kılmıştır. Sıkı bir mukı.'.LVemeto 
rRv.:rmen jnponlar, mev7ii muvnf 
fak:ıyetler kazan.mışlardır. 

Pcmtiana.k tehdit altındad.ır. 
Muharebe sahasındaki 'hiiLiin 
he-defler tıırafınuzdnu tahrip o
d.ilmiştir. 

Donanmaya mensup tuyy:ı.re
ler, bu bölgedeiri japon b:.rhldc
rine hücmn etm~lm"Clir. Kcndn
riden gelen daha baş!~ rapor · 
!arda japonların Kendrui <'.J\ n · 
rmda iki nohtıya yaptıkları ilı 
raç hal cketlcrinin ~3.pOJl ıfuırp 
gemilerindeki japonlnruı ntcşile 
himlıye edildiği söylcnmekt<dır. 
Şiddetli mukavemet dcvrum et· 
mckte ve kıtalarımız mevzileri
ni muhafaza et.ınckk"'Clir. 

Amerilwın t.:ıl .. iye Jntnları 
Vaşington, l9 (n.u.) - Ruz

velt, P.u.sifik deniziuin btt1 cc
mıb .kesimine doğru t.a.kvlye gön 
dcdlmesi hususuadn büyük tc· 
raıkkiler elde edildiğini basu:ı 
toplantısında söylemiştir. 

ö çil • • 
ı ıma 

{aza dı 
(Ba.5{mafı 1 lnrJ yhda) 

l{amnrasın&:ı. k1,( günliik mü
z.'lkerclere cevaben M. Çör
çilin söylediği nutuk, hüHisa 
ol:ıra!c a:pgıya nakledilmi§
tir: 

Bil tün İngiliz ve Amerl· 
ka=ı kaynaltları §imdi bir a
raya getirilmiş bulunuyor • 
Bırlcşik Ameriknda Nelso
n un vazifesine bcnz.cr bir va
zif e ihdas edilmelidir. (N el
sen Birleşik Amerikada harp 
ist.ihsaın.b. konseyi başkanı
dır.) !ngiltcreye .Amerikan 
kıtaJnrının gelmesi, Birleşik 
Amerik.ada tallın görmü~ \.'e 
t E'Çhiz c-clıLeniş biiyüic ölçüde 
kıtaların dü~manla knbil ol
duğu kadar sıkı 'Ve çabuk te
mnsa geçmeleri hususun 
Amerikan millı>tinin ve A
mcri r~ li i"rlE'rinin besle
dikleri arzuya uygundur. A
merikan kara ve h·-:va kuv
\ et:lermin şimali trlandaya 
gelmesi. Büyük Britanyadan 
Avustralyaya ve Yeni Zelıı.n
daya tnh iye kı talan sevki
ni ı,o!aylaştıracaktır. 
Çör,çil şfiyle dcvnm etmiştir: 

usya' 
(Baş tarafı 1 incide) 

reyan edip bir düşman kuvvetle
ri gnıpunun imhası1e biten çar. 
pışmalarda Alman ve Rwnen kı 
talan 40 esir almışlar, 12 top, 
111 mitralyöz ve mayn topu zap 
t.etmişlerdir. 

Cephenin merkez kesimind& 
Alınnn hücumları, şiddetli çar· 
pışma.Ia.rcWı sonra müteaddit 
m~vkilerin zaptı ile ncticclenmig 
tir. Bir miktar top ~rtinam celil· 
:aistir. 

Şark cepheffinin şimal kesinım 
de düşman hücumlanun devnm 
etmiştir. Çarpışma henüz kıs . 
men devnm etme!Itedir 

llmen gölünUn doğu cenubun· 
da Lcningrad kuşatma. cephe
Finde ve Laponyadnki Almruı • 
Finlandiya cephesinde Alıruın c 

Fin hücum kuvvetleri fnaliye 
geçmişlerdir. 

Moslxrıxı etrafındaki Alman 
1. ıl '1Jr:1 Zeri 

Sovyct kaynağından geç~ 
tahminlere göre, halen Moskow 
et.mfındr-Jd merkez kesimind\ 
13 il ?.lrhlı olmak üzere 53 A\ 
man tümeni vardır.""""~·=-~ 
tini tekrar almamı:..sı, şarkta 
Afriltad: harbin Alna.n ve t 
van kayn klarını tehlikeli suret
te tüketmemesi ve diısmana ka. 
parunaz bir yara açmaması iç· 
hic bir scbeb yoktur. 

rnemlcltct nJ: leri akımı ıda.'l mahzur olmaması, ch·ar-
dalti mn.c ere zarar vP..remıyc-<.eüınin tesbit edilmesi ve lcra. 
Vehille i i>yctinden karıır a bıması lazımdır. 

$3.yd :ımız bu ~artlar m üsbct o.l&ı. dahi Vcltiller Hcyetı 
ikthındi ve !:!Ul.1i şartlıı.rı veya b rr ı>l"\'etin korunması icaplarıııı 
göz <:m.. d tutarak rn.ad0 ni bulana ih::ı..le etmeyip d vlct eer
rnaycsi i'o mü~kkıJ bı.r ınU.e c:eseye vey:ı böyle bir mües
Sest;nfrı Lcıtirfild ile kunı!muş b[r şir.kete ı·crebilccclttir. Bu 

Stali ne s6z verdiğim \•akit, 
t.:uık ima.J.a.tnnızın yarısını Rus
ya.ya vc11mek ic;in anlaşmış bu
lunuyorduk. Dığer memlcl .. et!ere 
göndermek mecburiyetinde ol
duğumuz m:ıJzerne mtktan talı 
dit edilmemiştir. 

Londra, 29 (a.a.) - n.cute· 
rin askeri.. muhabiri ynrıyor: ı 

"Alman_ kısmı ~üUisinin d~ğ· 
rodan dogruya Bıngaır.i dogu
sundaki ana yola ulnştıkları ve 

ku.,; vctlı du.şman kofra.ruıın şeh
nn cenubunda lngilız kuvvetle
r-ile çarpıştıkları haberi vahim 

11::.Lıl~d.: m Jromo 'c · şo 
l omis;ronu 

Uzak.şarkta mnJzeme ve inf3e 
meselelerinin h:ılline memur bir 
b.şe koon.isyonu kurulmasına 
d~rhaJ karar verilm:.ştir. 

Rus yaya göııdcrdiğımiz ya· 
:un blr kıs..'lll, bizi kurtnramnz
dı. F:n.k t Bimınnyada \'e falcz 
ya.da ~k rlahı1 bli yiik hu.ırlık- 1 
]3 r y::ı.mnamır.a imk&n verebilir 
ve mUtc:adait defalar, her ncvi-

1 den daha. ha..~kn malzeme isle
yen Brook Potham'ı derhal me.ın 
nun cderdL Bütün meclis, Rus
yaya bu ma 1.:.cmenin gôııderıl
mcsi kamı mı t.asvih etmektedir. 
ve netireleri?1i bile bile tekrarı 
tasvib edecektir. 

Princ Of Wcales ile Rcputae
nin Uza'kşa.rka tayyare gemileri' 
nın himayesi altında olmadan 
gönderilmeleri Japonyayı harbe 
ginnr!kten veya Siyam körfezi
ne gemi kafileleri göndnrm -
ten menetmek ihnidilc olmuştur. 
O tarihte bu ~ilere rcfa.kn.t. 
edecek hi~ bir İngiliz t yyn.re 
~emiai voktu. Amiral Philips, 
Princ· Of W calcs ve Rcpules ile 
yola çınrken manız. bulunduğ11 
muhntnrala.n mükemmelen bih
yordu. Mu mubatarnlar, her tür
lü nhvaicle ronlruldü. Bu Jıareket. 
21.000 dfü:ımRnı boğmak gibi bir 
netice vercbilircli. 

takdirde deni bulan muay ·en bir tı.:mıiua.t atacaktır. Ma
den irntiJ-azı sahipleri, lıükür.: 1 ;n mtis:ı.:ı:Jcsi olmt;.-dı.kçn ma
dC'nleriııi t:ıa ıı.lanmn mad n.:cri ile bi let;tircmiyeccklerdir. 
Aksi taldiroe imtiy:ı.zlannı f..:shedil cektir. 

Vekilltr Heyeti, im tiyazhm nyn avrı M.hıslara verilmiş 
oıea hile bir havza: dahiliudekİ ııyni cinSti ~n mudcnleri birleş
tirebilı?ccktir. Sıcak ve so0 uk maden suları tercıhan belediye 
\'o köy hükmi şalı l • ihale olnnnca tt1r. Bir nuı.d nin ış~ 
letilm tl temin için lüzumlu olduö-u takdirde lktisad Ve-
kiı.ıettnce tasdik edilen sah ·pli ırn.zi v:e binalar, mndeııin bu
~un.dm!u vilJ.yct t::ı.rnfındnıı i!iltiy::ı.z Ktlıibi n m ve. he..cıa.bma 
ıstıml • olımabilec ttir. lmtiy.azh madenlerin devlet"' inti-
kal etme il hisselerinin i.ıletihn.1: inde menfaat görülmezse 
devlet hisseleri d <.:ı Jıbsclerc uıiILcn .. b :ı devrolunacak ve 
bu hiss lerin devrin mukabrl !ı .sedat:lm imarattan alınacak 
nisbi re. ı:nin yllzde uO sini hazin ye odiyeceklcrdir. 

Madenlerde biluı.num i§letmedeu dolayı vukua gel cclt ka.
ZUlardnn yaralananların \e:ya iilcnleriu mirasC'J.larına. hata ve 
kusur a.r nmaksızın tazminat verilC'cclt ve bu kabil d:ısa.lar 
SUih ma kemelcrinde tercihan görüleı,ektir. İşletmo rulısat
name .. inb müddeti be.~ senerlı:n az. on cneden çok olamıya
ca.k, müddeti biten ruhsatnam<!lcr tecdid edilebilecektir. Ma
den işletme şıırtlannın ehcmm"yUne göre, imtiyll.7. salı"tıterin 
d~n 5000 lirnya krufar bir temii:ıat, ve i lct.-nıc ruhootn ıele
rınden 20 lira ihraç. işletilen a.d~ ev-•\ heri~rinin ~ :rindcki 
ınYtnetleri fizcrinden yüzde l nisbi re im ıW.naca.ktır 

Bu kanunun neşrinden evvel tnş ocakları nlıamnamroine 
~Vfil\:nn manyezit, amyant. c:ımcnto ve asfalt ı-uhsa.truı.me
eı i hnkl. n mahf'uzdur. 

Pasta ımali asa'' dı' 1 

* Yarın neşrolun::ı.cak bir karnrla 1w·lılç. pHtatc-s ve sair 
bakliyat un.ra.rmd pastı ve çöruk yapılması ve tılmaaı 
?tıenoıun" ~aktır. 

· Rnrar Ufuundan 3 gtin sonra. yi.rrtidUğc girecektir. 

- ra oı·du~,u 1 7000 t?~luk ~lr ln~iliz 
1 

_ eaesi gemısı torpıllendı 

tk~l't\."l Ha.r.iciye Na&ırı, Iııgiliz _ Londra, 29 (na.) - 7000 to -
"<ı.n • Rus mu::ı.hcdesinin 'l'ah- nilatoluk Lndy H wkins isimll 
~llda imzusı mt_lruıscbc!=iyle ~~ lngiliz yolcu gemısiıtln Kanada 
~ ~ R:!13Ya ilo lngdtcrerun. sahili açığında torpillcndiği ve 
rı.l'·ısı munasebettc bulunma- 2- 0 k' · ··ıa·· y,. Otl ~-1 
'4.1 • • > ı•;ının o ugu awu.uan an devletleri<! lllt-\llla.'>Cbclle- ' . 
t'ıtıi ke!".cceklerinl söyk!mi ~tir. haber verilmektedir. 

~ 

--- --- -----
Kanada'da mec· 

uri a ke ·k 
aleyhtarlığı 

Otl:.a.va. 29 (~a.) - Şimdiye 
kadar hükfımct tamftnxı olan 
müstakil liberal .mebus l.ıiguori 
L3.cambe çn.rşamba güni.i Avam 
Kianı"rasmda söylediği mecburi 
askerlik al yhtan nutkundan 
sonra ~awı ı pı-.rıtisi,, isimli 
yeru ıbir siyasi ı>artinin te~
lünü ha:ber vermiştir. Bu yeni 
Pa.:rtini.u programı Kn.nadamn 

. müdafaası, oı du ücretlerinin 
art:tınlma.sı, Kanatlanın iktısa
di ve içtima! sal1ahı.rdaki men
faatlerine en iyi yaıtlım cdccok 
tedbirler &Iınmasıdır. 

Fransada idamlar 
Paris, 29 (a.a.) - Alm n 

mn.lımnla.n aşağıdaki ilfuu neş
retmişlerdir: 

Lilais'den Lııcien Noel, PMis
Leon Rivart ile Pruisli Htmri 
Palmıer d~cwan lehinde füıali

yetlerinden dolayı ölüm ceza -
sına mahkum edilm1f}ler ve dün 
~Jrşuna. dizilmişlerdir. 

Rusy Japon 1a 
ce p veriyor 

(Ba.'I {tu'(J.fı t incide) 
lan ha.kkındolti m.n.lrnlcsine at.. 
fen Pıravda gcıu,ct;esi diyor ıki: 

Japon basını dereyi görme
den paça.lan sıvruna.malı idi. 1-
yi başl:ıjn.gıç mutlaka. iyi bir so
na delfilot etmez. .Japo~wla 
şiddetli bir keri sansür tatbik 
edildiğini ve bu derece lıayuli id
diala.nn. bu sansürün malümatı 
olıınad:uı ileri sürülemiyeceğini 
de biliyoruz. 

birdaıbirc uyandı: 1 

bır haberdir.,. ı 
"Bingnz.ideki İngiliz kUV\'Ct -ı 

lerinin sayıca az olduklan ve 
~müdafaa tertıbatırun tun 
zimi için vakit buluıınmclıfrı aşi-ı 
kardır. Bu itibarla Bingazinin 
bir iki gün içinde .Mihver kuv-ı 
\•etlerinin eline dili}mcsi bnyret 
uyandıı:mamalıdı r.,. 

Rom:mel taltif olunu.ııor 

Berlin, 2!) (a.a..) - J:tülırc:r 
Afrika zırhlı ordusu konıutnm 

(,.in suJh yupruıyıı.c-.ık 
Gecenlerde j~'Q.mya Başve

kili Tojo tara.iı:ıfüuı yapılan 
sulh tokliflerine telmih eden 
Çin istilıba.rat uazırı demiştir 
ki: 

Japonyan.ın Çinin eon zafere 
knrlar dövüşmek ... zmlnde bulun 
duh'lJDU bilmemesine ınıkau yok 
tur. 

Johor muharebesinin yahut 
Singapur adasına ye.pılan taar
r\12.Un onsıl bir şekil ala.cağın~ 
clair bir şey söyleyemem. Pakat 
haftalardan beri alon alun dr
vaınlı Rttrette tn.k"Mye kıtıdarı 
~öndcrilıniştir. Libyadaki lngi
liz 1.:ınrTUZU, düşraanı.n Rus cep. 
iıesin<kki ha.va kuvvetlerinden 
mühim bir kwınını çeluniştir. • 
Muharebenin istifadeli nıahiye. 

M. Çortil, şöyle devam etnıış 1 

lir: 
Hiç bir özür dilemiyorum. Hi 

bir SfJY vadetmi •onım. İtinı.f e
diyorum ki bu muharebeyi mem 
ickclimizin menfaatlerini ve dUn 
yanın istikbalini temin edecek, 

kilde Rona erdirilmek hususun 
daki itimadım. şimdi daha bU. 
yüktür. 

gtmeral Romnıel'i, büyük biz-=============================== 
metlerinin mükafatı olarak or
du lromut:nnlığına muadil o!aıı u l~ğeniloo. alkışlruınn giizel filıııj "z de görünüz. 

kolonel general rütbesine yük- lv.mır tüccarlarındruı \C sabık 
cltın" · Dors rcblcr~nden Bay All K:ı-

DiLBERi YAYLA 
S ı:;. ır. Kafkas yaylalarmda g"('<:en ve insanı merak \"C heyecan foin- racaovalının esi ve bakırcı Bay 

Çek askıerlcrl faalLyctto de bı~ n§K ve ihtiras filmi, Hiç bir filmde görühnc,>en Snlih Knrncııovnlının vaUdesı 
nefis ve canlı bir meV'.tU, Sovyet filmin bir şaheseri B van F ımn Kam 0 ~lı dUn 

Londra, 29 (a.a.) - Çek as- Y ld 1 A G" h M d. f N k .. kederinin halen batı çölünde 1 l z ar: . ırena • or ıno • : ova. Çorniyo vc!nt ctnu:; ve ccnar;esi ehlbba 

Britanya kuvveti rinin yanında O Q S K LJ N Ç / R A K "" cviddası tarafından oon ıstı· 
çarpışma.ktu. oldttklan 'hugün 

1 
rahatgi'thı olnn Eyüp Sulta a ka-

1..ondrnda if~a edilmiştir. , Tlirk1'e söılü: Çat ı'tlunun cmS?.!siz m.'lrer. ı. Feı. · < dar leJYi edilerek aıle kubnstn-
' ıwş'eli, ı,,riifünÇ!ü fiJm, tıyrıca C:ı.mbn.zlıır. ('.l'iirk~ nloskovs ıııno defncdlln iştir. Kcdcrdıde 

1NG1Ltz TEBL1Gl 1 \e LoniUo~ i'm f'D biiylik bazhruı~} alleslne wzlyeUcrimlzi sunar, 

E A M A S• d ı m rhnm ye rahmeUer dil~riz. 
Kahire 29 (na.) - Ort:.ışnrk lıiS!l3 !D~ ası a C2~' tlıt::n~~lmBl~IEil:::&:Sli:i 

~.gil~ ~~t karu~~nın t b -~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
liği: 

on 24 saat ~11-fıncla Musus 
bölgesindeki düşman h-ülli. kuv- BU 
,·etleri ba.tıyn. ve batı şı~ale A•::zı:~Cıllt?!'Il 
doğru kıvrılmışbr. Ellc.'t'ınd~ 
tankları bulunan diişman kolla-
11 Bin~i cenubunda. ileri kuv 
vetk i 

0 

i7Je teronsa girrniş~er -
ruı-. Ayni zamanda ıtu:r":ctli bir 
düşman teşkili Bingazının talm 
Len 25 kilo.metre cenubunda 
J :..epimaya vnrmağa t~uvnffak 
olıntı!;ltur. Musus bölgcsınde. he~ 
ihl taraf keşif kolları faahyetı 
devam etmiş ve ikinci derecede 
b1r çolt savaşlar olmuçtur. 

Bi.itün gün avcllanmız ve 
bomba tayyarelerimiz. kara 
k.ıvvetlerimize gene yardımda 
bulunmuşlar. di\ı::maıı kollarına 
kesif taarruzlar yaprnış~ar V? bu 
taarru7Jar esnasında bu· mile. 
tar arabnvı tahrib ve diğer bır 
miktarım w da hasara uğratmış - 1 
lardır. 

Yerlerinizi evvclden aldmnl7 ... 

1 
FRANSIZCA SÖZLÜ şaheseri takdim ediyor 

Bir kadın oldürüyor.. Bir erkek onun )'1I'İne cezasını çeki
yor .. ye bir cifıayetten büyük bir n§k doğu~·or ... Böyle ha
roketh, kuvvetli mevzuda olan bu filmi yaratanlar: 

()AlilİLLA HORN 
~ARİA AND~RGAST ve A BRECHT SGHlE \HALS 

Saat 8 130 da: 
BRA ·zco 

ve Ateş Böceklerinin HAFT P.LIK KO SERi 
SWING - CAZ - TANGO 

Konser başlar başlamaz gişeler kapnnacaktır. Telefon: 49369 

- Hayır, tanımıyorum, Ta
nımakta istemem. 

~~oaı:rıu b!r kö tsindc bır tor.
l •lJmnl cıHndek k ~li.k ıru· 

ikl~ temi;:lemck ist rken ynu
t ~; cephe. c iki kiş n konııs: 
li.~unu işitti. Buıı..u·dn.n birı 
~et, öteki de Mene~ kalfa 

,;--.. · Mcnckı. ) kalfa: 

- Vay canına, dudi. Tavuk 
yıyen güvcrcinlcı· ve şarap içen 1 

ınaymwı ha:. Btında bir iş vnr. 
AHah bilir hüUr:ıni bir doiap 
dalın çc\'iriyor. Onu da ö~i
ı·iz. Bu odada ne var ucaba.? • 

Çt:vircn: BEHÇET SAFA Tefrika No. 62 

- Sev.ket bey babam beraber 
bir gece ~di:. Ahmet de gcldi. 
Şevket be·· L • misa.fır kaldı 
çok gece .. O z. ... man ıtanıdım. Bir 
gece yanlıslık yaptı.. Benim oda 
geldi. Saba.ha kadar kaldık be
raber. 

sın:ı alacsıktı. .. Kcnd~ni .güç zapt 
etti .. Od!ıda hır ~-agı, bir yu
karı dolaştı. Birisi:ıe çıkışmak 
ihtiyaciylc Şe-vketin karşısına 
çılmın.•;ını temenni etti. Sonra 
kızın önünde tekrar durs:rak · 

. - Haydi _yavrum, dedi. K~ 
dm~ g~l.. Aglama .. Bir çocukluk 
etmişsm. li'a.kat bu böyle devam 
cdomez. Beni dinle.. Seni pay
lay~k değilim.. Sen Şevketi 
sevıyorsun. Anlaşıldı; amma ıba
kalı.n o seni viyor mu? Şev
ket haybzın, serserinin biridir 
Bugiin. ~eninle, yarın bnşkasile.: 

- A v&Jlalıi ben boyle .,.ey 
~?rmedirn. Ayol, kımsa.bırı o
'14..,ına ı.oymayor. Ne yapıyor. 
~tac!u bilın.JID kı L t laı: ını lmn 
apıyor bil 'TltUn kı ! 
- Heni .ı.ıncf.ec gulfa, ben ~le 

lhıı irdıı" •. :nc.dim gct.ti. Yataeu-1 
~ kim dü ttiye!. Alıa, iki gu
\et~in alını . Onla.rn balıi. Dayu-
': de o1ıuy · sanıy. _ 

1 - A n.... ustuma ıyılik sag· 
1.k I~u~ r .w- mu Ahmet? Par
~.ının nrlm ımdna yltrüyor on
"r .. _. Rn ozumla gordum 
~. - Hem c.c cfondira.zım, ne yi· ı 
f-'lnr ne y'yolar. Obar mu h:.m
ı;r be!."' Guş tnvuJ· yemi ki? 1 
~\CÇc}, peynir, gaı;vn yemi ki? 

- Ayo ojfa.n, maymun ol
asın be ? 
- J.1'a mun nm? Belki Mcncf-

~- ga.lfa Bclku may;nundur. 
\'llrat> ta i"'İyn be.. 
k - Hem grn:uk b..,y yol·kc:ı is
~1'1lnıan oynatıyor. Mnymun-

t. 
- Eyle olacak r;n.tf :ı.. 
Bu .. zleri i.,itcn Ahidın bey 

.Abidin b.._y deıiıaJ knnınm 
\'et'Cl.i \'e yci' enin •n yn.tak od::ısı
na. ilk defo. '"ha.1 vu."'iu. Kapı ki
litti idi. Aşağı tn i, • hmed1 bul
du: 

- Küçüle l; y ne:rcdt;;? diye 
sordu. 

- Sokğa ~.ıhtı pıı.şam. 
- Odasının analıt, nnı ver, 

içeriden bir ı;:cy alacağım 
A!ımct kızardı, fjn.§ırdı, ne söy 

liyeee-ğioi bilemedi. Abidin bef: 
- Haydi, havdi; senin bu iş

lerde kabahatin yolttur. Şevket 
vapacağı işlerden sana haber 
varmez. sen avruıağın birisi ol
duğun için .... 

- Öyleyün, ııv:ınağım efcu
dim. 

- Haydi, ko~ bana bir ker -
peten, bir de çengel bul. 

Ahmet koştu, efc..Tidinin istc
uıklerini getirdi ve gene onun 
emriyle bahçeye çıktı. Abidin 
bey ise clindeld kerpetenle ka
pmm anahtar vidalarını söktü. 
Kılit düştü, kapı açıldı. 

Odaya girince Abidin bey ev· 

vela hiç bir şey göremedi. Yalıuz 
karyolanın ayak ucunda kadın 
dbiseleri asılı duruyordu. A
bidın beyin dudakları büzüldü: 

- Allah, Allah; dedi. Ne var 
t:ru odada?. 1 
Snğa sola baktı, ;kalın kadifeJ 

perdelerden birinin arkasında 
ık.üçi.i~t bir kadın görür gibi olun 
ca "vay çapkın ay., diye mırıl
danmaktan kendini alamadı. 
. - Kim o. Orada kim var! di
ye seslendi. 

Marika perde ile gözlerini ka-
paım.~. ortaya. çık.amıY?rdu. A
b!din !A.--y perdeyi çcltti ve genç 
kız meydana çıktı. O k~dn~ ~or.k 
ınustu ld hazan yaprogı gıbı tıt 
ı iyordu. Abidin bey hızlıca ko· 
nıışsa. kızın yerlere seıileceğini 
anlam. 1 

_ Korkma, dedi Seni yiyecek ı 
ci.cğitim. Yalnız işin doğrusunu 
söylersen seni bıralnrım. 

- Peki, söylerim p:ısa.m...
K1zı.n Rum olduğunu derhal 

anlayan Abidin bey, onun ma
sum ve f;{i1el yüzünü dil katle 

:sUzünce bir kere daha, vay çap.. J 
kın vay!.. diye basını sallamak 
tan kendini alamadı. 

- Ne işin var senin burada? 
Diye sordu. Marika hala ha
nı kaldın •1 ba.l~allllJ ordu. 
- Sayi pnsanı, burada Se\"

ket beyle beraber otunıyoruz. 
- Çok ala, nerede yatıyor-

sun sen--
- İste Bu yatakta. 
- Ya Şevket nerede ~atıyor? 
- Baska yatak yok ta._ 
- }. la Ne zamandan beti 

bu oda dası rı sen ? 
- Bir ay fazla var pusanı. 
- Ne? Bir ı:ıydan fazla mı? 

Kız sen bir aydan fn:zla bu oda
da mısın? Hiç dışarı ÇJkmadın 
mı? 

- Hayır _ Hiç çıkmruhm. İs-
tc.mem çıkmak pasam 

- Vay camna!. 
Abidin bey gene baŞllll salla

dı ve gnne ''vay çapkın vay!., 
niye ınırıldandı. 

- R · Un...1.?Cn ~a. ne 1 

görüyordun? 
- O ıbura.da ne zamnn var, o-

turuvonız, konuşuyoruz. ı 
- Yatıyorsunuz.. 
- Evet, hnyır paşam. •• Ne 

zaman o burada. yok. ben Tilrk
çe öğreniyorum. 

- Ya demek, Türkçe öğrcni 
yorsun? .. Sahi mi? 

:t.1arika ınas nın üstılııdcki al
fabeyi ve okı ına kitabını gös
terdi. Bir def ter içindeki yazı!n-
11m işhacl etti. Abidin beyin hid· 
deti, bu klZln saffeti. güzelliği, 
tazcliPi karşısında adamalnllı C· 
timişti. Fakd yumuşnkhğını 
asla belli ctı.-nek niyetinde değil
di. 

- Şev1ketle nerede nasıl ta
wştın? 

- Bir aksam bizim köyde 
&eldi, babJm beraber .. 

- Babanla beraber mi? Ba· 
ban ne iş yanar? Hangi i!oydc? 

- Bostııncıda sütçü.. Bar
ba Yani.. Tanıyorsunuz sizi ... 
SütçU Barba Y ni .. 

- Ha._ Çok gt.izel.. Hem evi
nize misafir geldı; hem s ni kan 
dırdı. ece koynuma girdi. S n
ra senı baştan çıkarıp kaçudı. 
Çok büyük insanlık bu .. 

- Hayır ef eodim. o hem ka
çırmnmiş. Ben kaçtım •• 

- Bu d iyi_ Anam. babanı 
ncdEr.l bııı<Mtın da kactın? 

- Ne zaman Şevket bey git
ti. Onu unut.unadım.. Hep o ak
luuda.. Evl neceğim sandım 
Onun için kaçum. Buraya k pı~ 
lll7~ geldim; bir gec yarısı. Sev 
ı:~t bey ~n·ı cıdı. ic:eri nldL. 

- r~ ölmel~ten koı'J<nrak 
l:artlrı.., yıı. -a:nan baban nin yu. 
~Ünden ölürlerse.. 

- Alı na nkamo. .Si.iyi m~ 
yinfa boyle fena sö.,.ler .. 'Bun!" a
cının"" nız? 

Zaten bir m'iddettenben h"'
yc::::ın ve k rkudan ı r. 
lu d lu elan Mar'k -
b şladı .. Abid'n bey h 
men onu teskin ı n k ı 1 

Onun ıÇlll sen bumda kah.ımnz
sın... Yok, öyle ağlama.. Fny
dam yok. 

- Ah cfondim, beni hi7l!Iletçi 
y~pınız. Burada. kalayım.. Si7.e 
hızmct ynparmı.. Her iş yapa
rım. dikiş, üt.fl ..... 

- Ol:ı.maz. Sen burada hiz
metçilik edip ortal.~~ı toplaya 
cnk yerde evin altını tistüne ge· 
tirir: in .. Hem Şe,ıket se.'lin 'lıiz 
metçi omana rım o:iur anu ? •. 
l_lnyır, lın.yır •. Mutlaka bu ev 
cıc:ı çıJ-.. c.::.ksın •. ~eni gene Boı::. 
tt~::yu, e!lcnin yallına g' thre 
ccbı.m .. 

- Ah, ben .)rtıda P-itnıem ıer 
ru..l ff ·~v:ıma giqc m. 

0

öıu 
rı 1 c 

ı \ ... , 



------
" Basın fstib a 

ooperatifi 
• 

tlllik umumi toplantısım 
... 

yapıyor 

1 "Yeni S bahın,, 1 

ilan fiyatları 
" .-- - K:r. 

Başbtf maktu olaraM 750 
Birinci uyfada santimi 000 
lldncl p ,, 850 
VçWıcll • ,. 800 
DördüncU " • !00 

Evvelce gazetelerle ilan edil- . 
llği gibi, Basın İstihlak Koope· 
'Ta:tlfinin yıllık umumi heyeti 
\toplımtısı 30/1/942 cuma günii 
'saat 14.30 da İstiklal caddesffi- --·-~-- ... :ııı::::a ___ ..... 

e Basın birliği merkezinde ya
pılacaktır. 

1941 yılına ait idare heyeti 
IQporu uzunca. ve r 411 \şilleeek 
1 

• 
rı 

maddeler ~o'k olduğundan or
taklarını bi?2.at ve zamanında 
gelmeleri rica. edilmektedir. 

tramvay ve tünel 

~·at• ı.-a e l!ill • B' 

, ,g ,roma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal keser 

lcabmda günde 3 kaşe ahnabtur, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

Beklem:nekte olan 1 RADYO PROGRA~1'-
so il. ci KAnun 1942 

Emlak ve Eytaın Bankasından 

SAJ:ILIK AGAÇ 
iPO No. Adreaı • "\ -~ KorJJc1'ı 

GCı3 Kadıköyünde, ZülıtilpflŞ:l ma'fl.:ıllcsindo Fenerb~OO cadde ı 
sinde K:ılnmış sokağında ıso numarnlı gazinoda yıJo1ım > 
t.:ıkrlben 7,50 ton ka-a al2ç ~lık sur<:tile atıla- { 
nlttır. tbale 212/~l pa.vn-tcsi ıfurii sut on ımrtte<Dr. 
Talip olanların bfiWrllen ııın \"C. ı:antc kadar EUbemb 
cınlftk ı:crvisine mür:.caat c!ınc.lt'ri. (919 872) 

Çubull c. Jllüddelamunıili uinden 
• Esas : 941/137 

Karar: 9U/100 l 

1hUkAr m:ıks:ıdi?e m~cut IAnlba ıfic!ii'l'lil,...&ıliii'~"ktıiri :rmU:-ı:ı 've ı; 
mak mıretile mflll konm.ma lczmımuna aylan battkctten ııuçlu Cu 
lfavb nahiyesinden bakkal !smruı oğlu tbrah.im Mııden hakkınd.l ya ılrf 
munvma sonunds: " 
M::ızmınun su~ stıbit ııiirüldftlünden S'fôO sayıh mını konıronn knnt3 

~ deı.'izen 32. &9/3 ınci maddelrn muclbbıc:c 2~ l1ra ata" para 
mnhkOmfyctfne ve dükkfuun bpatı~ lA.mba Aelerinln m 
htıktim kesbi kat'iyet cWehıde llCıı:na 4./12/M2 1arlbbıdc kanır ~.t 

(028) 

ü ~· \Oı··ğ
0

udeıı 
• 1 7.30 Pıogr m 

ıdn c&t ~~1 ı:Jılıyek' göre sa tft> 7 • n ,f 
l-• 

19.GV ı 

Ş R I Ç A K l. A , I G B IJ M t Ş T 1 fi 
DiKKAT: POKEH 1'R.A:; BIÇAKLARf 

ırMilc 4 tornacı, 5 tesviyeci, 3 p. r<'.ıl .. r Hl.15 \!ü 
10.30 jan.-: 

Peı aken<le olartık bütliıı Tiirkiyede 

5 I{U u TAN fa~ln so.blruayacakllı'. 

Top•·al. 'l'e\ i korr. L:. , 1 ıı ı cin yımt~··l. c.ık (50) dr.t ı rt .,,., l l ç.r..~ 

k:ır»ılı z.ır-l U«.ılile eks•ltm<'Vi' cıkrr•lmı•t r. 

hüviyP.t cU -

/: skerl Fa"rıka:ar Satı~ .. ima Komisya rn iıa· tarı 

3000 TON DEMiR HUROASI ALINACAK 
tonu 30 liı. d n :iOOO <-n d· , . r hurdnsı Asi< rl F ı ı .nfar Umum 

r ıeu m :ı: s.ıt , ı il kom -o:y 'lUnC';ı s:ıbn :ılın. caktır Şartnan-.• 

ı 'ur. Tal.p' r n 3/2/942 Salı gııııJ aksamı ın kadar tc&<lif edeceklcn 
knd:ır '• 15 nl betlııdc ıcı. inaUanlc birlikti' • 1.nmneyi ka

:ı alıntı hav t-'J µr mcktuı)larını Jıl.CzkQr nncıe 
{781) 

••• 
101) Top bezli c. ı dA No. 2 
100 > , > !l<o. ..? J 

30 O(lü Add bezli ;mnr:'.l Ol NI}. 2.ö 
<: .IJCO .. > No. 3 

'4 Ton zımpara to .ı '\o.• O 
4 .. , > No o 
z ., , l> ~~o 30 

{ 

T r n ( len 1 cd 1. "''J- O l ra o! m ytm ;rı n yazıl b( n -zıMpQl'a 
ıMı-'ıd cam , •ıdı ve , , pnra tn~ A c ı Fub ık.ılar Ur um Mildlırlu •li 
Aıc ez Satın :ıL ::ı krı ~·onun ::ı 4/~/!v.2 çaı: •. ırba r;ıı ı at 14 de po.
ıtııl kh flmle cdılecektlr. ş. r:tn me :ıwı. ~ızdır. Ifot'I tcmlı ııt 4!480> liradır. 

(780)_ 
• • 

1&0 TON LINTC:RS VEYA TELCF PAMU~U ALINACAK 
Et el bu c ns J><ln ı dan oıı.:p tn ·atmak ı~ryenlcr ki'ıfi mlklnt•• 

ıfunu.,. ile blrl ' tc tr>kl '" n.ı '"' kı!Kl bır ııamaıvla As.« ı Falırik.ıl • 
.J•c ' (7-tÇ). • 

ıe • 
6 KALt·1ı CELIK P.Cn.IACAK 

3720\P lir el n 6 kal"m ~l!lik A rl Falbıil .. -
!l/2/942 Pa7.arte . 

ş rtııaıne «186• Jturu§tu . 

İYETi 

z A ~I 
Y.Ul"U .uş wıhl; lBSS. - '- u 1 .GOO.liOO '!ürk Uruı. 

A ns cöerll: 2\IS 

Zlret vt Ti .arl l!er nev h"rıkcı ~nlıamelelorl. 

Qar.ıı 1 

Zıraat Baa.\~, •ud : u; l .. ıı.u ' '"''"''"" ~ .... b.e.ı\b1'ı ınd.t en 
87. 50 Jirnı:ı bulu:uml:ıra '"t:ll de .f dcıa çcldlec:ek ltur'a lle asatıdakl 
pl~"~ gör<: fkr::mlye d <tıL'cı l!.lı:hr 

4 ııded 1.coo ~ırıılıl< ı <ır.o Lıra Jj 100 •deı:.I 
4 • ~co • ııı.oo<' • 120 • 

60 Liralık 

40 • 

4 il 250 • 1.000 = il "o • 
40 lt 100 • 4 oco -

20 • 12og 

DiKKAT: Hesnplımndakl paralar b lr cene içinde 50 liradan -saltı 
ıfü 'nlycnkrc lkrnm've cıktığı takdirde % 20 f;ızlaı:i:rle v~ilecektfr. 

l tur'a1ar senede d(;rt <ler 11 lart, 11 lla.zfrao, 11 Ey-
lül \c 11 Birincikılnoa ıarilll<'.rindo ~leceldir. 

7 ,4j Aj.ws 
1 .ıb 1 it... i 

& l-0 & ! •Jll k 

l• ·ı .. ıcır 
8. ,5 F. in ~ 1BtJ 
8.30 .. rnz:k 

lıab< ~ı rl 

ı n.45 T ·rı. muti~ 1 ====== =============================- 1 

ııı.15 nr.rJyo l mım::m'.!~;;;;;umı:nmaeu:il! ı;ıar.;;s1a1EJmmm••fiııi;le::ao::11 
g !.f tc-si 1 

:!0.45 Ş:ırk.ı "o I 
t\ı k ·ıer j Devlet Demir Y o ları ilanları 

lh •le: lG/2/942 p~zat"" ~mt 15 d,, n"rtcıdnrlıkt'l n ut.e,..d,lul kor·li~ 
vonda ;;.ı 11L'1 al<tır. l\fobamf"rn bcc!t-1 (900il) tC'nı ... !ı (G7'i) ilr.1dır. R~11 
c;ı:ı: Uı:ıme 'c : ı •twnc nun, ın !\! ııı l.r 4 ,ı d' k •ler,frrıde l'lrli1'•b.ı1tfl 

1st0klılcrin rr•ıv.ıkl{rt tt'mh-;t l"'nkbuzu ıc 941 yılına alt Tıc r~t OdnJll 
vı?siknsı ve tel.lif mcl;tuı lnrııu 2 ;oo . :ı:;.ıl• k nunu:· taı i"ı.;tı <laireı..in~ 
haurlarumş mGhilrlü 1:-1 l ılerunıında ihale ":i'1tind"n bir :::aat evv .. Une k•• 
dar konıhıyon relı;ligh•c tovfü c·tı•wJ ri ıımkt<..ı:idir. (8!l5) 

2 i .00 :Z-1, t ;ll~i1.Ql~'lila'l3Rl:ail!IEB'ID•liillmilll!iim:!!lill:C!lilıllıDICl==lll•~ 

1 
1/2'1H2 tarih'ndt>n ltılı:ırcn eski D. D/219 nun•aralı cAı'!u· ciaiınler> Uı- '# lak.ıml 

21 .10 Tr ı il 
riic-ı;i H'ııı\'edilecd~ 'l<C yerine ayııl num ,, .. ıı Yt-lıi t..ırifc tatbik t..-dılccektir. 

•ı 

22
·
00 

S. lon ı Yen! tarirc ile c.Aı;:ı- cı.;imlcr, e mlıhim tem:iHlt ve kolıı;>lıklar tcınlıı 
oı kc.:str~sı cdılm' .tir, Yeııi tarife adın .. tcvrık:ı11 !!JO kilo veya dnh:ı fn.t.lıı agırlıkt 

22.30 Aj,ıııs olôirı denkler deııuryol n:ıl.liyalı bakın ından cA(tı;· ds!m> sayılmıştır, Fır~-
h:.ıheı ltrJ ıa tafsil/it iı;in istusyonlar.ı müracaııt edihnel:diı. (678 - 887) 

uro m 
ı 00 P,o ,lrm 

22.45 &ılon 
ork~ t :ıq 

22.55 Yanıki 18 03 Fıı ıl lıcydı 
ıa O Fıl n • ı>rogram 
,,Cl~~l!llllllm.Jlll"Jll• .... 

•aueme aranıyor 
(\ ur y<'lz r ve te nil:dlt j lC'rindcr. 
. .ı r b..r h, dt•mcyc ihtiyRç v.:ır
dır. fı>tıyeı leı ln bonrervisleı·ilc 

(Ycnı S ıb.ıh) ga:wtesi idart'ha
ııc Lne m!i ac:ıafüırı . 

Z AY 1 
llJ/7/f/t.ı t<trlh ve 1305 skil numo· 

ırılı \lfôr ehl"yeümi ,. .. ,yi ctt'm. Ve

r.ı ini çıkaracn"ır.ıdan eski inin hük
n " cıJmsıdı11ıııı ıldn ederim. 

Abdurrahr,ıan Pıılt:ılar 

A:Jherlih işleri 

Taksım Aıkeriik ıubeci Baı;k:tn· 

lıöından: 

--
istanb~I gilnıı·iihleı·i 

liaş;ı;üdil rliiğilndeıı 

Gümrük erde hurda eşya satışı 
tstı:mbul GUmruıt. Lev:ı7.ım Tct~i~ n cmurlugunda bulun..ın 726 lira .;ı 

kuruş muhammen kıymct"nde 831 p:ırç:ı hurda CSYa 13/2/9"2 C'um:ı gllniı 
1 saat 14 ele ıratıl:ı.ralctrr. 

Tvlllllcrln adı gı çcn g r. ve r.aalte % 7 ,5 pey akçclcrlni h!imilen Bnıı-
mudl\rhik satın ulm:\ k•ımL)onuna :r.ı~!r~~ı. (923) 

Sarıyer Jıf almiidü rlii ğü11den 
Nev'i 

numclife•1crlndc iskc!o 
<'addt'sindc 90, 9!.? "':lyılr 
nr,,nl:ır, 

Mı.hıımmen beJoll 

4(),00 

rt'min;:t 

3,00 

Yukr.rıdn yazılı r~ayri mc.ıkulkr ;,/:../!l42 pcrı;:eınbe günll snat 15 de 1, 
Sarıyer Mnlmudürliığünde milt~ckkil J...c.rnlı;yonda açılc arıtımı.~ ile satı1R • 
cnı..ur. Taliplerin m z·,(lr gii'lıfo h:ı;-.ır bulunmal:ın ilful olunur. (020) 

lst an bul lun1m amirfııi s~frna'ma komisyJnunda~ 
( J"k Şutx ,inde k. l ıtlı 

ı 1 ıl t n ve bu dağı.mı· B her kılomnn 243 kunııı tahmin <~i'en 10 ton irlrofil pamuk ~lınac ~
fır. }'ı:zrırlıl Jn eksiltmesi 2/2/9'l2 p:ız.ıı teri giiıılı s;ıet 14 30 t1 ı Tc.phafü le 

il kı u hiLmdc .. lıi olanlnrm tst. Lv. ttmirligi eııtm alma komlsyonun:l:ı ~'!lpılnc:ıktır. ilk teminı:ıtı ısım 
• in ı ılc blrlıktc ~o la• :ı H! mı.t- Jirı;dır. Şnrtm:.m<?Si vcçhilc pamuklar ~mbvl.'.'ıjl:m icinde safi olr.r:ık 'l<cııle· 

ı i ~:.ıpıl n k uzcrc pa..z..rrtM·, cci;indl.'n ısteklilerln belli ı.~ tt~ kom! yonn gelmeleri. (533 - 807) 
, cumn 'i•ılcr.i sııh ıh s . t 91 • 0 

• 

de hnıtr bulunınalnrı il n o- Bel.er kllo.,unn 435 kuruş t...hmln ci kn 20 ton pcııçdik kö .-fo alıno-
ra."-Lr. Pnınılıkl:ı eksilt ıc i 4/,, 042 car·.lmba r,ünfı :ı t H de Tophoı,edc 
lst I.v. fın uliili atın alm • komisyı)nurıdn yapılacaktlr. t teklil<>.rin teklif 

~:i'i."'.:1Bl~Jl1 "dcc.eldcrı mikt. r üze irden % 15 k t'l temin:ıUarılc belli saatte komls-

A :ız CEfı AL yona gelmeleri, l 35 - ıl2G) I , 
• j {1500 :ıdct yckpnre mat. ıil ç. dır dtr<' i ohnncaktır. Prı:uırlıkla ek i1t • Lokman He k 1 m mcsi 6/2/942 cum:ı gilnU sn.ıt 14,30 dn 'l ophancdc Lv. funirlii;. satın aln~.l 

l·omiı;yonunda ynııılncaktır. Nilmun~ i lrnmi :;yonda görülür. İsteklilerin t.·k-
IlahiiiJ'C M itt'lıas3JSI lıf e<lrccklcri r~at Ozcrlndcn c;, 7,5 temınatlarile belli s:ıattcı ı·omlsycna 

D• ı ı;ı,lmclc-ri (5:10 - 900) 
ıvıuıyo o 

1 

· · 0 • • 

Uanlm.hu· Cadtle.."İ 
ANJ{ARA 

• 
evı 

200,000 Ura 250.000 <ld<!t portaııf ç:ıtl·r d!rek \"'e kazı~ alın:ıcal:tır. Pc
:rnılıkl .-.ı. ltmcc:i 6/2/942 cumn gilnil r.n:ıt 14 de •roph.rnedc Lv. fımiı·lib'İ. 
:.:ıtın ..,1mn L:omisyorıunda y.ıpılncaktır. Hepsinin tahmin bedeli 125,000 lira 
Hk tc in tı 7500 liradır. N tnıund~i )':o.niryonda gönilür. Lteklilerin bc1U 
v.ı':titt<' komi"'l ona gelmeleri. (540 - 901) 

'fkhe-rlnc J5Sn kuruş tahmin edilen 2050 adet cfiılrılık alınacaktır. Pa1 

••• 

dılden kltnfı, mecmua, gn- • znrlıkla cksıltınc l G/2/942 <'Uma gıln ü ıınat 15 de Toph:ıncdc tst. Lv. fımlr
zctc ve kırlusi.1c satıv l eri. Her 1 Jll~1 satın :ılınn komisyoDund::ı yapıln caktır. tık teminatı 2383 lira 12 ku
llsamla kltnp sip:ırlşi ve nbonc : nıstur. Nl\n\UOC'Si komisyonda gönilfu" . 1stcklilerJn bc-lli ı:antte komlc;yonn 

kabul c<lılır. Şulıcsi yo};tur. · Ctlmf'Jcrj, <541 - 9(12) • • • 

Telefon: 3377 

Sahıbi• A. Cemalcdd!n Sarııçoğlu 

Neçr.yat MUdürU: M. Snml Karayel 
Oasıldığı yer: (H. Bekir Glirsoylar 
ve A. Cemaleddin Saraçoğlu matbııacı 

Df'hc.rlnc bir lturuş tah 1in edıicn on iki milyon bt:s yı1z bin adet ıılil·· 
minyum çnclır dtı··me~ miitenhhit n:ım ve hesabına pazarlıkla sııtın alın~
c:ıktır. ihalesi 9/2/942 pııznrksi günü sı.nt 14 de Tophane:dc Lv. amirlijll 
so.un alma komisyonunda yapıl:ıcakttr. 1lk t.::mlnntı 7600 liradır. Taliple-

, rin belli vrıldttc k misycna gclmckrl. E\· nf ve 68rtname:ıl komisyond:J 
görülilr, (542 -- 903 

T~ ~ tl'" N 
üçük tasaTi~·- "' 1~42 lr.R -.• 1 f u li 1· 

hesap! 1942 l ııdd "000 L"r.ılık _ 2000. L :ı 

l'l 3 .. 1001} , 3000.- ') 

H<RA[Vi iYE PLA~ 
2 ~ 7"1) , lfOO- > 

i 3 > 5f11J > = 15~0.-. , 
10 ) 250 > =2500- ::> 

KEŞIDELC!R• 40 > 100 , -4000 .. 
2 Şubat, 4 Mnyı~. 3 A :u to , 2 İ~ n- r>O > 5•1 ) -:- . 21i0ıl-- ) 

200 > 25 > =5000- • cıtt:.;rin tarihlerinde ;yapılır. 
2no .. 10 > 2000.- ) 

Onun birçok ~erlerde ;,iir~
a.i glh-müştü.. Cglunun bu gü
r t>St ıı koi.ay koluy c;ıkamıyaca
f,ın, ıı ülüyord1.1. 

"Yörüğüıı b hun, ~mktıda~la
rma: 

~~~~~~~!:!'.!!~~!!!!!~~!!!!:!!::!~~~~!!!!~~2!!!!~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~ 
Ç'.oparın, Allı~o ile Kırkpmarda vanları .U'a.saıda scolmişıct · 

müteaddit giiı e.'}leM. olmuştur .. dendi. f"aZooır, da.ynnaınrtlı. ol· 
Aliço, kıl'lt beş ya911uı. geldiği duğu yerden kalktı... Yöıil1' 
zaman Çopar kru-şmma ıl·mış. Alinin bulunduğu ye.re g<>Jcliı 
tır. t~te Çopai'.' böyle bir ('..-0par· Bağırarak : 

r;::N-:--y ...... 07:~..,..U4~K~---A~~.:--;:~i1 
Ç !ık ,anında bulunJn arka

·dn şl. rJJıa: 
Yörük, bu S<'ier tam kıllı

&ına ç:ı.t.u. 
- Öyle .. 

Diyi' mukabele ettıler.. Cazgır 
da şiıpbede idi. Hatıt.a çıkarken 
A ·1;nın sırtına. vurarak: 

Dıkkat et oğlum!. ! 
VC'm·sti .. Ayı Mehmet, h~

ııu h:ıfıf bul.muştu. Fakat ka
'P• r kapıl'maz neye uğmdığı
:a· J:Oırdı. Yoriik, derhal bir tek 
p kapıp iri hasmını siirdü .. 
Ay• • ehmct p:ıçayı bmlamıya 
.knl' tJ.. Budayıp hasmınııı elin
<tltn .J2.lllayınca vcJziyetinin kö
tü olduğunu gördü.. Dönüp 
od rhal kr>ndini yiiz üstü yere at
tı. 

1' <. ı k, hasuıını d. ha ilk ham
lede b tınnıştı. Hem de tek 
p:ıç:ı. ol:ırak.. Yörük Alinin bu 
h::ı.rcl,1; ti rcyircikrlc ueraher 
b b'l-ruu ve Cazgırı da h ... yrctlc 
ı·c cı ı timniştü. 

Yo ifü, kti.çlilc ortnyı kurtar
m.ı:k ·ç;n aılıdetmiı:ı. En şiddetli 
vo lurslı hareketleriyle hıza 
~m bulunuyordu. 

- Şu bizim baş pehlivann 
mk hele .. 

- F ona. kaptı Mehmedi... 
- M<'hmet, budayıp alamadı 

naçavı .. 
- İster misin yensin Ayıyı ..• 
- Ycneccğe bcn7Jyor .• 
$aka değil, yenecekti de ... 

Ayı Mehmet de nfull:uwr.;tı. Kil· 
çuk hasmı bela idi.. Fakat ilk 
hamlede neye uğı adığını bilme
yen .Mehmet, gene hn.dmlna e
hemmiyet vermedi. Onun altJn
ıiıın kolaylıkla kalkabileceğine 
hükmetti. 

Yörük Ali, kemanede iken bir 
den Htl bileklerinden tntup aya
ğa kalkmak isteyen .Mehmet, 
~kinci bir zılgıda uğr.adı. Daha 
doğrula.yun derken kösteklene
rek tckraı· düştü .. 
Ayı Mehmet, hasmının gij

ründüITTinden çok huvvetii ol
<luğunu sezmişti.. Yörük has
mını sarmaladı. Tek kol kapa -
ra.k basmae-a başladı. Zorlaru
vordu. Fıakat küçük hasmı ikin· 
d bir mwıevrn ile .Mehmetli u
zattı. Mehmet tehlikede idi. 

Cazgır söyleniyordu: 
- Abe bu kızan n~ imi~ bo? 
- Tcheyyy ! Hepten pehli· 

vannırn be! 

s M. S. Karogel l\~ 

~._..._....,.._... ........ I Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ı~ ....... ~~...--... 
Beş on daltilm müthiş bir mü

cadele vuku buldu. Meh:met, 
ım.a~lup olmamak için bütii.n 
kuvvetini sarfetti. Nihayet hM
mının elinden güç bela kurtu
larak e.vafra kalkabildi. 

Yörük Ali, çırpınarak nft.m 
abyordu: 

- H-.ı.yda be!! .. 
Ayı Mehmet, fena halde si

nirlenmişti. lföçük ıasmını top 
l:ı.ynr:ık yere vuracak ve ıbir klin 
te vurarak nşıra.caktl. Bu, dil
şünce ile Yörüğün üzerine vü
ı·üdü. Dolu dizgin ~bir çapraz ıtop 
ladı. 

Kurnaz Yörük, dı.asmına bile 
bile çaprazı vermişti. Meh
met, hasmı toparladığı gibi hız
landı ve sürdü.,. Fakat daiha beş 
<ı.!tı adım gitmeden birden bi
re c>özülerek kendi kendine döı~ 
elli yere düştü. 

Yörük, çaprazdan sı:Ynlaraık 
ha.<ınıı bir yn.n kösteğine getir
mişti. 

Ayı Mehmet, bir §eY yapa
yım derken, ickrnr bir mukabil 
oyunla alta dıişmüştii. Mclımet, 
dört elli altıa duşer düşmez kaç
mağa koyuldu . .h'akat tetik has· 
mı bll'akır mı? Hemen 51cradı 
ve arkadan çaprazladı. ~ 

Me'lımet, doğruldu. Ve Yö
rük Alinin elinden kurtulınak 
için rka ı;aprazı sök:meğc ko· 
yuldu. Yörüğihı ellerini açrnağa 
çalışıyordu. Yöı iik hasm-1 ileri 
doğru siırdli. Çcngelleyerck ö
nüne alıverdi. 

Mt>hmet, gene alta düşmüştü. 
YörUk lmsmını kemanede ikon 
çekerek rhavalandırdı. Bu ıboz .. 
gunlukt.an istifade ederek sar· 
maya. girdi. Mehmet, sarmayı 
çözüp kalkmağa çapalanıyor .. 
du. Fakat ayaklanııdan bağlı 
idi. 
Ydrüğün ba'bası, ımmnnundu. 

Oğlunun pehlivanlığıııa inan
mıştı. Mehmet gibi herifle oy
euyor<lu. Gülerk: 

- Yörük, yene~ ek bu Ayıyı .. 
Dedi, arkn.dn.şlan da: 

- Muhakkak. ..• 
- Fak:ı.t, Çapan yenemez .. 
- Orası şüpheli .. 
- Ayı Mehmet ele Çopardan 

a.cıağlya kalmazdı aanma. 
- Öyle amma, Çopar daha 

bcl&dır. 

Dedi.. Çopa.r, ölt:ki pehliva - . 
tun i'1ın.i idi Ve Hezargra.lllı iyi 
bir pehlivandı. l\:iid.ik orta ba.
şına, kalsa k:ı.lsa. Çopar .kalırdı. 
Ve Ayı Mehmetleri ycnerdi. İ§· 
te Çopar diye bunu ıkonuştıyor
laıxlı. 

Copa.r, bilahare baş pehlivan 
olmuştu. Aliçolarla güreşi var
dır. Çopa.r aslen çingenedir. 
Aliçonun piçi olduğunu iddia e-

derler. Çapar, başpehlivruılığınclaı 
Aliçod:ın bir gömlek aşağı bir 
baş pehlivandı. İri yarı bir a· 
damdı. Aliçonun sevdiği bir Çin
gene ckn.nsmdan dünyaya gel
<:li$ııi söylerler. 

dı. Ve fevkHlfıde ust<> bfr ııeı.- - Yörük, ,·er elini sıkayıın.-
livanclı. Deyince, Y<>rük, h~.ancn f1I" 

Her ne hal ~. Yciriik Ali, ladı. İhtiyar Cazgırın elini ÖP' 
hasm.ını sarmn.ladı.ktan sonra tii. Cazgır, sordu: 
künteyi doldurdu. Ve beklet· - Senin baban kim? 
nıeden askıya aldı. Ayı Me.."ı- Yörük, Çahk'ı gösteı>erek: 
met, kut'tu.lmak içiı1 uğr~'ly<ır - ı t ı ı - ş e .... 
du. Fakat muvaffak ola.r.ııadı. Deyince, Cazgır, hayretle: 
Yörük, künteyi kemali meha • - Ya, Çalık pehlh.·a.n. soniD 
retle ~il'dı. Koskoca. Ayı Mch- baban mı? ~ 
nw!", ınağlfıp oldu. - Evet.. 

YöMik Ali, Ayı . fehmetli Jo 'l'evckkeli değil .. pehliv:ınoğlU 
çabuk yerunişti. Güreşleri ya • pclılivansın .. 
ıını saat bllo ~iirmemişii. Yö· Diye sııt.ını okşadı. Çalık, cid· 
rük, galibiyet temC'Ilnasını bas· den memnundu.. İstiyordu Jci, 
tı, bal>aı ınn. doğru yliriidii. Ya- oğlu Çoparı da ortadan çık~~ 
ııına gelir gebnez el öptü. s.m .. 

<ıalık sevinmişti. Gülerek OÖ· C~aır Yörüğe lıit:a.heu: 
hına şunları söyledi: - Seni gl:ıı·eyjm Yörük! Ştıt 

....- Bana. bak Yörük, böylo çingeneyi de ortadan çıkar .. 
giderse beni de yeneceksin be? Dedi.. Bu Çopaı-.n Yörilk A:. 

Yöriiğün babasından artık li ile bir çok güreşleri oJmut}\ 
güreş g~iyordu. O da kırk beş· tur. Ve gilrcşl ri bae pehlivs11" 
lemişti. Fakat daha iri bir a· lıklıırma. kadar infü· .. ı.m1a dcvnJll 
dam olduğu için saikai mer:ık· etmif;tir. F:ıkat YörUk .AH, Çin 
la •kisbct omuzunda gitre~ten geneyi hN· vahit meyJanda!1 
gılirc§e dolaşıyordu. ~ı'mrmağa n11ıvaffalc olmuştu • 
Yörüğün Ayı Mehmedi mağ- J~te ('·ngcnc ile ilk gUreşieı-1 

Iup etmrsi mühimdi. .Ayı Meh- Kamabatt.ad1r. 
met o dı.vrin kü~ük 01 ta nchli· ( A rl:xz.~ t..1C1 l 


