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Ellerine ayda 100 liraya kadar para geçenlerin maaşlarına 25, 
100 liradan 200 liraya kadar maaş alanlara 20 ve ondan yukarı 

maaş alanlara da 15 er lira zam verilmesi muvafık görüldü 
1 

Kudret -ı 
... ~~~~~~~~~-

dalgas 
Müstaceliyet kararile Meclis ı·uzl!'amesine alınacak 
olan layihanın tasdikinden sonra ~~bat aylıklarının 

bu zanılarla hh·!ikte veıtilmesine çalışılacak 
----~- -~~--~ Aııh.aıa, 1 ı Yeni Saba11) ..._ 

Maliye Vckfılı"ti, ahv.ali lı :t:t:ıra 
dolnyısiyh h...-r nf·vi y:) ecek ve 
giyecek «.'§ya fiyatlarımn art~'a.
sında.n devlet meınurJrnnın 
çektiği mali sıkıntıyı nazarı iti-

bal :ı H.Jmış ve memur Jllıc1;-,şlan- ı 
mn, bu ~ıluntıyı kar~1~a.yabile -
eek bir hadde çıkanlmrumu te-ı 
min :nıak!>adiyle memleketin 
muhtelif verl ~dnden aldığı ha
vayici zan1riyc ve diğeı· madde-

Bugiinden kot'i olaro.k söy. 
lenilec•k feg, tm büyiik bir 
insanlık bayramının o.ri/11-
sind• hulunduğumu.m te
nıiml~n ibar~ttir. Bu, ancak 
bir zaman mes'ei.:si, nihayet 
olsa olsa bir iki $ertl! mt"s
•lesidir. Toros Sür'a .ı Katarları 

_J1 ... --~--~---

'fa.zan: lliıMJytu Oalıld-Y-.~-LÇIN-; jl Za~u~et dola yısile seferlerin hafta-
9'F' abiatın hazan 00şlrnn- da ıkı defa yapılma&ına karar verildi 

U luklaı~ olur. Sı1.::ı.k ve Aukara, 7 ca ~.) - Bazı zaruı;etl"r tloJayısiyJe Toros katar· 
.. .. .. ya dOğuk dalgalar:. yer 1 la.rı seferlerinin ho.tt~n1n iki gUnün13 inhisaı· ettirilmesine· knra\" 

yuznnun bazı tara11arında mu- verilmiştir ' 
tadın hilıl.fı biı vaziyet doğura- -·--------
rak insanlara. Uıhiatın akıl er-
mez, kar~ konmaz kudrot \ e ============:1 

1ere ait fiyat ista.tiı;tikleı ini te-:ı
bit et nıiştfr. Bu tetkikler netice
sinde <le\'let ır:.enmıfarın<la n el
ler.ine 100 liraya kadar para ge
çenlerin maa.5l:ı rına 25, yüz li -
rodan 200 lirava kac:l:ır maaş a
lanlara 20, ve ondan ynkarı ma;. 
a.l1 alanlara da. 15 lira 7.am ya
pılması tekarrür etmhrtir. 
. Bu hu~usta Maliye Vekalc

tın~e huır.ırlaııma kta olan kamın 
layih~sı b~günlE:rdc ~vekale
te gonderilecek ve Vekiller Hey 
•·tinde slir'aUe görili}iildükte11 
sonı·a. Meclise verilecoktir. 

.~ğrcn~iğimiıe göre, layiha 
mu~taceJıyet kaı·ariyle meclis 
ı·uznamesino almacak Ye memur 
farın ı;ubat aylıklrııınuı bu ?,arm
J•arla birlikte \eritmesine ç.ıı.lı-
şılaca.ktır. J 

. (Soııu sayfa 3 •ütun 8 de} 
-

Filipinlerde tekrar 
şiddetli muharebe 

basladı .~~~ ______ , 
Japonlar Ma!ezyada 
yarım adanın c~

nubuna doğru 
HerByorıar 

1 
Borneo ue: Yeni Gine: us 
ve şelrirle:ri yeni hücum

/artı muru: kaldı 

[A. A. t<'lı;; f1 r 'o~r 
ht 1.4 cd lını "r.J 

Amedk;uı tebligınc •;fü t 
I'ıl:pi,M' .. rde kanlı \'C sk deff 
bıı lJol';·us:mn. tekrar l:ı.."Utla

:nıı lır. Japon ..ı:n.~yarderı 
JlltYziieı i lll,1mrula11 bl•rrıb .. ı 
dımaıı ~hyoı lar .. Amcrikcı 
\ c Filiplnh kıbalar lmim•
manca • nı ı•\ zileriııı . müdaJ: ~ 

mektedir01L'1-.. 
Corı egidoı· islillltamhın 

s::ı.ıtıN·ce bombardıman Cllll
mist r. 

H .. taaıi V<Ullll acl~t0n1<ı:l 
kat:'i muhai·ebelel' cereyan et 
mcklcdiı·. Japc..n ha.va kuv
' ctlc;l"i bu yaı ım da~ a kar
şı dt.-Y<ımlı taaı ruzl~ıla bn
hınuyorlar. 

azam ti ~kmrla bir ıjkir ve- ,. f b 1 1 
ı'iı-. Birk.;}ik Ameıika CUıuhur $ an U memur an , 
reisi Mr. Roosovelt'in kongreye 
gönderdiğı rue.sajı <linJer! en de meskene kavu~uyor 
wan azını ve jradesinin bir y 
co§kt.nluğ·u kaı şısuıJa ha~Tet j 
ve dch§et içinde kaldığımı itiraf 
ederim. 13u da insa11lığm akıl 
ermez, kaı·şı konmaz bit kud
r~n: ve azamet dalg~.fldıı ki A
ıucrili.anm, l)iltun .Aı1glo · Sak
son ~fulyası ıl~ müttefiklerinin 
ruhundan kab::ı.rarak hiirriyet ı 
v~ ~~al1. düşm~nl.ırını eziyol'. Ye 
btıtUn merlentyct Ye bl'!ierı~ t~ti 
knplıyot". 

Bu sebeple H:ı}l<larps.~<:ıtfan 1 

ve'" Ankaradan ça.rııa.ıu ba gün le-1 
rı Suriye istikametine ve Mey
d;ımekbcr lıttt1ud istasyonundan 
(füııın ve Anktı.ro.dan ı'ı.ımartel3i 
gUnlf!ri Ha.yrlarnaşa i~tik:ımc:ti
ne haı ckct ellen Toros k:ıtarla. -
riyle hu katal'lnt-a İskcfült-ı1m
dan lıar~ıhklı olarak cuma gün
leri İ<ıkcndenmdan ve persrmbe 
gl\ı1lm'.i. Tontakkaleden hfü·eket 
eden hata:dar H/l/942 tarihin.
den it.ibaren i:Jlcmiyecektir. 

----...._/ HARP VAZİYETİ.-: ---

TÔky.ıya gö1(\1 Amenkan 
\'c Fılipinli kıt..'\l.ı.ı, uıkip O· 

lunmaJrtad.,. Ayni .ka.yn:ık, 
m~ttefiklcıin muk~vt•mdi· 
nin gevşediğini bildiriyoı 

J.>.pon tebli.h>i, ~ırnk.:t\ eme 
t'<.len kıt:a.lann kiilli lruıromm 

edildiğini 'kA.) d tmeki • ----·---
Yeni kurulacak koope· 
ratiie ait ni:zarnname 
haz•rlanarak Dahiliye 
Vekaletine gönderildi r --00--

Tabiatın .n.udrct ve ~z.lmct;ni 
gö~teı en istiı-;nai te1,.ıhlll'le\'le 
hfü'riyct vo Jıak ~.-.ıftrı.rl;:ııınııı 
irade ve cesarctlm inddti bü
yüklü;;u gö..-,t"..ren hn ınülbı.5 tc;
zahür aı·asın<ln bir fark var<lır 
Jci ıı dıl tabiatın kör bir kUY\"Ct 

haliııdo ':Uursu.z ve il, aes;:.'. ı ''~- ; 

ması.ıın dalına z::trru lı vı f • ı 
laketli neticeler vücuda getir
mesine mııka·hil .Ameril<a\la bir , 

Beldlye bu maksat lçln Ya- il. ·RUSY A'D·A· 
ş.!köyle F:orya arasında . 
geniş bir sahayı satın aııyor . Sovyetlor dun 

Vuli ve BeleUiye H.eisi Doktor U . 

Lutfi Kıroaı» ısınnbuı Belediye Moj·aı'sk'·ı ·ıst·ırda·' 
\ c Vilfıyeti mcmut'l:m ıırasındv, ı l 
bir "tst.anbul B:ılıçeli Evler • 
Yaµı koopeı-alif~,, . kurulması- ettıler 
ncı. ko.rar vcımı.şt.iı'. İstanbul 
belediyesi tarafmuan uzun etUd 

yan.trdaın dehşet ve şiddetiyle -::==={S:o:n:u:':ay:f::a:S:a:U:tu:n:6:d:a:) , 
fı!'jkll'an ızun v~ irade at.eşleri- mz:ı• mm 

run thiny.Ly1 aydın.hüıcı hayırlı __ ln_g_il-te-t-... -i-le_A_m_e_.-il-.:.a--R-u-ı;-ya--' 
bir gülh:~ ıınııasındadır. " 

Bu, aı.JaJ, ve ideal aI:?kmm, yn. maJz(•me husu~und::ı. Jal'dını 
yeryiizimı'it yutıcı mahluklar edeceklel'ini ilan ettikleri :m-

1 gibı u ·~il, ııı:u1evi kıyınetl\;l" ınan, Mihver pl·opagn1ldruıı ge-, 
k ... t.ıl ctmi.- mutt'fenkir ve vic· no istihza<.lan başım bir cevap 
dnnlı im;anl,u· ~ibi ya.~lmaJr ih·: bulamadı. Gf1ya Lu yaı·dım vıi
tiyacmın bir ifadesidiı'. eli bir hülyadan ve c:ı!da.tınn.dan 

ı ibaretti . .Muazzam Alman harp 

· Ruslar Kmmda 
Opatoria körfezine 
mühim miktarda 
asker çıkardılar 

Moskova c~phesinde ileri 1 
harekat deoam ediyor,, Har. 
ko/taki mücadele de krııştı 

[A. A. telgı·afbnndaıı 
hüliısa edllnılştlı'.] 

Şahidl olduğumuz müthiş dün ın.lkinc3i altında Sovyetlcr Bfr
ya haı bi bır takP:ı1 yanlış he- li~i yakınd.ı can verecekti. A
sı:ıplıır ve tahmııı r silsih:,..,i İS<' merikan \'e lngiliz yardlll'l1 Sov· 
.t'\lrıedkan lmdrct-ııin i~tih,l.ıf e- yeller Biı lığine coşkun bır ne- Resmi Sovyet tebliğlerjne 
'1.ilm i bu yaıılışhı.rııı en biiyı.i- hil' gibi al<mağa başladı. Blı' 1 göre, Moskova cephesinde 
ğünii tcşl\ 1 ı der. H:ı.rbi kazan- taraftan Y( ni yollar, demiryol- ı ilerlemekte olan iki Sovytt 

ı. 

M.MOLOTOF 

mak uğnınıla yalnız Biılcşik I 1 r ı · t lı kolorulli3u dün Mojai-k'e g·ı 
Aınm·ilrn. Devletlerinin !;ru·fet- b~[~ ~3 11~i1.'a~:;~~;i11~~~ce~şcı:ıı: l mişlenlil'.' İleri haı·~ kat ,te: I· 
meyi göze .ılclığı milyarları ve liııdir ı-<iındi bir tornist:ın hare--'[ va.nı ctrııckt,,;dir. Alma.nlar a
nıe:.ıa.i) i dü~i.mnıek in:omnn :t.ih-ı lcetiylc geri geri gitmekten baş- ğır wyiat vermişlerdir. 
nin.i :tdeta ııımluruyor ve m:-a- ko. bir h:wat cscıi ~östcre-mı-ı 1 - 5 1{5.nunusani aıa~ın -
na -bir ha,.. dönmesi vcıiyor. yın'. M~lı ~etlıJecek 'Moskovarun I da ~ovyet kıtnları, 5/ mev~ 
Bunu İngiltı:;l'cııin ve Rusyanın Opcroı Uyatıo!'tu dolup dolup bo· ldi geri ıalmışla.rdıı'. Ganjmet.
istilımı.l kabıliyctleriııi, geniş şalıyor. I ler arasında. 5S tank, 28 zırhlı 
servet ve '}a.lı§ma l<r yna.klan- Şimdi Mr. ııooscvcltin hazır-! otomobi1, 315 top vardn'. Ev
nı da il~:ve cuerseh dtiuyayı la.nm:ı;:,llU emrettiği tayyarelır velki ""Ün 11 Alman tay:y'<ı-

Rusyanın 

Almanya 
iç·n verdiği 

no a 

peı va.sızca atege vcrcıılcıi bek- rin, tanklluın, uçal( kovaı· top- real uu~ürülmiiştür. İki nakli-
leyf'n akıbetin ne miithi!? ola- Iarın ve ticaret gemilerinin ha- ye ve bir asker gemisi batırıl-
cagını kolaylıkla tahmin edebi- yalleıc sığmaz, bolluğu kar;;ı- mı~tır. 
liriz. sında muhakkak ki Mihv~r }Jro- mm; yaruna<lası Sov~etler 

Biitlir yo.ryüzüııü kapla.yan pagandası gene lııtlhza etrı1et1. 1 tnrafmda.n tamamiyle işgale
bll boğu mn. geıç:ektcn bir dev- isteyecek ve gülümseyecektiı. ı dilmhıtir. Alnıaruar, kuvvctle
icr cıdalı lıalıne gelmiştir. Ame- Fak.ıt bu, Fra.ıısızlaı·ın tabit·Ue ı ini tahliye etmişlerdir. Kı
riJta devletleri İngiltere ve •~san bir öfüş,, olacaktır ve ku- j nmd::ı. Opatoria körfezinde 
mii.ttefiltlı.:rine yardım l<ararı ı klarda acıklı bir feryat ~fri 

1 

şiddetli muharebeler cereyan 
verdiği güıı 1ıarl>iıı mim haki- yapaoa.ktır. etmektedir. Londro.<.lan gelen 
mh et rcjiı:aine sadık devletler Rahat bir nefes alına.k ve r..ul- bir habere göre, Ruslar bu 
tarafınt1nn kaza.ıııldığınıı hUk - lcller arası münııı:;ebetlerde niha- kürfeıe asker çıkaınuşlardır. 
metruişflt. Mihver propn3.an- yet hak ve adalet balnmlaruıa Feodosiya'da ~ovyetler bir 
cL.'l.sı, kar§lluştığı tehclit ve teh- hakim bir yer ayrıldığını gör- hava iissü tesisine çalı~ıyorlar. 
ilkenin ciddiyetini örtmek içiu, mek devresi bu fclaketzOOe ve Bir askeri muh:u·rire P-örc 
" '· 'k rdı ı·nu"hfaf t ı b · 1 .Almanlar için başlıca meselE.: .n .. :ncn an ya mını ... ma em ı eRerıyct .h;in hulttl et- -
etti. Bunun hayali oh.luğunu, mi~t.ir. Lısanlık ta2:iltinin bu mu- ıl ımuvasale me::ıelesidir. Bütün 
.Amerikan yardıruı yetışinccye kadder seyrini a~tık hiçbir kuv- ~ekilme yolları kalabalık ve 
kndar !ııgilter-enin yerinde yelp vet değiştiremez. Kötü ihtiras- geçilmez bir haldedir. Rut:> 
let csecogini ve 194:1 seMsin~a lar suölllağa ve yerlerini millet- çetelerinin lıarekatı lla. bu fa-
İn~Hizlariu loıt'i.yeıı ruı:ı.ğltıp w ı leı· araeında sulh ve sukunuu aliyeti gıttikç.e güçleştirmek 
mhlwoı·..ıJaklnnnı idrliaya l alk- 1h:lkimiyoline 'bıro.kma.ğa ım·üı- tedir. 
tı. Hru .ıukı 19.l:l seıı~inin 30- kumdurlar. Blıgündcn kat'i o- Alınan ~bli~i 
nn lng.llzl~rl kendi adalarında larak söylenebilecek şey en Alman tebliğinde ~tınlar ya-
her zrul\a..ıkiMt!n ziyade km>Tet büyük ~. inaaruık bayramının 
ve ııuıın ikı lıirt~ş buldu. ar~fesind~ buhı!1duğumuzu . ~e: ~!~~~da Öpatonla'da hal'}; 
İngiltere :lfram ba!}tM ba.~a bir ıııın~el} ı~bar~ttır .. ~am_ tarıhlnı "Kırımda Öpatnula'da harp 
ikalo ve koc:ıman w.k bir .fa!:ri- kcstırnıcge bıt~bı ım_kan yoksa gemilerinin himayesi lde ka· 
lm. halin ~e~!ir. Bhtiln bu mu- d_a. b.u ancak bır uım~n ~~sele-

1 
rayn. çıkarılan dü~mo.n kuv-

aı.za.rn bin:ıyı if]letcn lnıvvet de sı ,nıh'ayet oha olsa bır ilrJ ~ne · .. 
Zaft:re karc;1 bo!;}PnC'n imandan mescl<'.siı!ir • (8omı Sa. 3 Sıt. 4 de) 
ij)" tn. Ilüseyin ():ı.hld YALÇIN \.. & "'...:::ııimı:ıetd' 

.. Sistemli ve planlı 

tertip olunan Alman 
mezaliminin intikamı 

alınacaktır,, 

Kuıbişef, 7 (a.n.) -Sovyetler 
Birliği Hariciye Ifonıiseri Mo· 
lotof, Sovyetler Birliğinin kcn
diı:>ilc diplomatik münnsclıct
!er idame ettiği bütün rııenılc -
keUere, Sovyet kıtaları tarafın
dan geri alman böJgcler<le Al -

1 maııların yapb_klan zulümler- 1 
den bahseden bır nota Yermiş
tir. 

Nolatl:ı., biitfüı bu harelrntleriıı 
mcsulıyeti, <·imdiki Alınan hü
kfim2tine yi.iI·Ictilınektedir. 

Notada ayrıca, Rusyamn bu
giin ~rf keneli hesabına "arpış
madığııu, hiirriyet uğrunda vu
mc;tuğunu ve bu itibarlaJ hür -
riyc~e aşık bulnno.n milletlerle 
ortak olduğunu zikretmektedir. 

Yine ayni notada, deniliyor 
ki: 

Bu notanın mevzuunu teşkil ..... 
den bütUn mezalim, önct rleıı · · 

t~mli surette ~er~ip edilmiş olanı 
bır plana dnhıldir. Sovyet mil -
Jetinin, intikam a·mak hususun-ı 
da.ki misilsiz arzusu yerine ge
tirilecektir. 

y v (Sonu sayfa 3 sUt n 2 dcı 
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Zafer, zamandan istifade edebilen indir 1 
Harbi zıun zaman içinde hazırlamak lazımdır, hu dev~ e· 
nin sülıunla geçeceğini kabul etmek' hayale kapılmaktır 

Ruzveltin 

istediği ilk 

-r ' 
1 Emekli Gen;;~·K~~ITToçaı 

bin doğııracağı acıklı akılı ·ti 
,ı.._ ı pis cdon manzume, lrn:;nna 
clericnip t JplaıınıMımı vakit hı· 
rnlmıaksı2Jn, harbi mes'ııt bır 
sonuca '-'rdirmeyi pla1ı11,m h~
ı:u. n gecirir . 

harp tahsigatı 

13,600,000,000, 
DOLAR! 

---00---

Reisic.llmhur diyor kh 
ZAFER İCİN 
PARA ENGEL 
OLAMi>ıZ 

• 

{A. A. tclgrnflnrından 
hiHnsn edilmiştir.] 

Va§ıngtond~1 harp zamanına 
ait i}g b,ıtç(' m~ajlnı kongre
ye okuy.ın Cümhtırreisi ltuz
vel t demıtıtıı· Jii: "llay at tarzla
rınuzı ınuhafa.za içiıı ö<lı.!yece
-gimiz balın 11e olursa olsun, 
bunu ödemı ·ğe a.ıı..ınctmiş bulu -
nuyonı7" 1 cılımin edjyoı uın ki 
hrırp masraflarııun yekfinu · 
rn-13 mali Henesı için elli altı 
miJyar dolara, ::ıydn. bE'Ş milyar 
dolardan f ı.zlaya \J, liğ· olacak
tır. İt.tı.1de bulunduğumuz mali 
yıl içın ha!-p masraOrrı yeku
nu 2ö milyar, ayda iki mil:; aı· 
dolardır, Jınrp ve zaier mesai -
miz içi..:. parn meselesi hiç bir 
znm n engel te9kil edernE.z., ı 

Ruzvelt bundıan sonra 1943 
nıali Eenesi için on iiç milyar al
tı yi.&, milyon uolarhk ilk harp 
talı isatı tale > eLın~ş. daha bil-• 

& tahsisat tn.lcple1·iııde bulu -
mı cağını ihtira.zi kayıtla. ileri 
siu müstür. 

Ueınıler, tayyurelcr ve sair 
harp malzemesi için yapılacak 
olan bu muazzam masranarın, 
Amerfüan sanayiinin•bliyük bir 
lnsmını siır'atle harp enJi~stri
shıc tahvil zaruretini yarata. -
cağını, demokrasilerin ceplınnc 
mbarı vazifesini görn1eğe de -

vam (.'dilecef;;>iııi t;Öylemis ve ge
<ıcn seneki talebini teJ\rar ede -
l k lliirp m:ua-aflarının lınJ an 
nic.: tinde vergi erle teminini is ı 
t.rırai.~ 1943 senesin 7 milyn.r 
dolar muınnm veı·gi cıb, .et e- ı 
dileccı!lni bildirmiş .. iF. 

T opyekiln harp, muhm ip 
millet ca.ıııiaaınuı bütiin 

varlığını istihdaf ~et\ Harb1, 
h'ıı·p vaziyetine \'akıf olanlar 
bnşara'bilirler. Bütün hayat 
kaynu ki arını harp ilıtiyac111a 
tsıhsis etmek Uzere hazırhklar·ı
m ifa etmeye muvaffak olanl"r, 
zrunnn unsurmıdnn h;tifade et
mek imkanını d:ı. bulur! ır. 

Var?ıgına, jeo1 ofüik uurumu
na giivuı:ıenler, harp devresi· 
run uztunası lmygwmnu besle
mekten do çekiıunemişlerdir. 
Öbür yandan, aUrekli hir lıiır-

Ses, Beste 

~Jl'r, harp, Avrupa tv}J'.ı'tl.k
L:'U·ında kcı t'i neticeye erdirild:riJ 
seydi, zaman mefhumu im kan
lı mücadelede yer bıılam;uriı. 
Btivi.ik orduların tatbikat 'e 
m:.ınevı alnrı ınıuayyen Jwdefl•
dfr ve harekatı <l'fl zauıanl.ı. Jrıl'· 
kayyettir. İki yıl Avrupad. ~·c
r1.: n.n eden muharebeler, o n. 
lerde !ki harp dovre.sindekı ha
zer denemelerini aııdmr gibi 
idi. Polonya scfeıi, öncro.:ıı tA· 
yin edile-n zaman mesafesi kin· 
de hilam bulmuştu. ötekiler d~ 

(Sonu aııyfa 2 eUtun 1 de) 

Y3i aı : Aka Gündüz 

B ir tören vardı. Bulundu
ğumuz yerde dinlemek 

i~in duğıneyi çevirdik. İrili u
f aklı - koro diyemiy(;cej;rim - bir 
f?'rup, giifteli bir bt.~teye bnlaclL 
Giriş lıem hoş değildi, hem t)ekçe 
ful::;olu. Bu şarkı ne ola ki? Dc
diit ortasına gı·ldilcr. Beııinı 
gibi orada bulunanlar da bir 
tı.irlü anh:;madı1ar. Sesler git ~ 
tıkçc boztılu\·oıdu. Acaba emsa
l~ gibi kübik bfr hava olmn ... m? 
Derhen san scs!Prden nasılsa 
k~1,·rayabildik: Meğer İstikh'\l 
M.n·!lı im İt'J ! 

Bılri bir piyano ile bir keman 
kolba.5ılık etseydi. Acemi ::ur
nıwıyı usta dRvulcu korur, der
ler. 

. Su~ söyliyenleıdc değil, bir 
dinlemeden söyfotcmlerdc. 

Bundan bir noktai naz.ar çı
lrnrabilıriz: Cocuklarımıza sc~ 
öğretir:Ken onlarrn her ıhhin2 
b~ı çocuk enstrümanı kullan
masını da öğı-1.:.tmeliyiz. Hıç ol
maz.sa ya P.rmonika, ya küçük 
el armoniği. 

Kulak me8')lesi .. Basit e.nstrü
mrm sesler n n ~ulnklrıra verece
ği :tlışlrn.nhk ağız ses erin"r, ter 

biyesine çok yarar, deı·ler. 
Şıp~akla ıımizık olmaz. Hele 

~ocuk müziği biliİds çok dikkn.~
li best"Rlenır. Basit görüniır a
ma, ne 7..or olduğunu erbabı bes
t{',,ara sormalı. 

Ilu ses ve beste J{füba!iliğmi 
b~~~a ş:..rkıla.rda, marşlarda da 
gor uvoruz. Bu laUbaliJioi c;ocıık 
Miyük biitün yol kolıuu{~. gide 1-

lercle, ve topluluklarda da gö
rüyoı·uz. Hele i'ıya Turkı, r 
çevribnis {!) J?rcııh ~,·ı:h ı .ı 
mı:ıa.zallahın maau:.llahı ! 

Sayın, gayretli müzik <iğı t· 
;nıc,ılermdeıı çok rica c ler r , 
cllcdnde kiımn hırafından H'rı
lirso verilsin, herhangi bir !Jl~
teyi iyiden ıyjye lrnddooen ge
çirmeden yavrularımıza sunına
smhır. Aklıma geldi de söyliye
yün, sayın Ö~'l·ctnıcnlerimizc gU 
zel bir kıla ı. uz eser taYsiye ede· 
yim. Bu eser yine keı."'ldi 111cs • 

lektaşlanndan Antalya lisesi 
mfo,ik o;;.ı·ctmeııi Snfa. Tangö
ründür. .Atlı { Miizik) tiı:, lu~. 
nüz l>"rinci cild" ıkmıştrr. Ken. 
di k a·ııe çalı 1 n müzik ama 
förl ·· .ıin de b d n istifad 
dcc J·lerin" myor •:rn 

• 
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Arka üstüne yatmaktan 
zarar görenler de var ! BE Nü i5RAüL ,, A §ağıya yazacağım has .. 

[Nakil ve .iktibJıs hakkin mahfuzdur.] ait kar Bu vaziyette Evkaf 
icara tahsiline 
başlayabilir mi ? 

talıklarda ve fena 8.det .. 
lerde arka üstüne yatıp uyuuudC 
zararlıdır. y zan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 52 ı - Belso~öu acele fyf. 

1 ezse, mı1m>plar her taıiıJ 
fn yayılırfar. (Kestanecik be-1 
ziJ denilen (Prostat) a l:adaı' 
varırlar. (Prostat nezlesi) ya.
parlar. (Sırtüstü) yatılırs:ı: bu"' 
ralara. fnzla ikan hücum eder. 
1ş daha. ziyatle büyür. Feruı.hM 
artar. Ufunet ço.ğalır. 

En kıymetli taşlarla. bezenmi~ 
mıınteşem blr taht üzerinde o
turdı ğwın, maiyetinde altın ve 
ıC mr ş kemerli amnlar bulun • 
~urd:.ığıma bn.'kılıma., fevknlide 
Zt::-ng:n bir zata benziyordu. A
cab göz kama.stıncı serveti 
beraberinde mi gctL.-miş; yaksa 
Jneı:lrlıktan mı kazanmıştı? Fi
ravımla gizlid gizliye bir ala
lım Ye mUnasebetleri olabilir miy 
di- Çünkü Firavun, bu 1moıl 
zengin serserileri el altından 
idare ve himnye ederdi. 

Harun bin Şuayb, namütenahi 

1 
di"şiince içinde bocalayarak ni
hayet sabahı etti. Firavunun nıa 
keı.mına geleceği vakitte evinden 
çıktı; saraya. gitti. Kendisini 
d rhal Jmbul etmek tevazu ve 
nezaketini gösteren Firavunun 
huzurunda el bağladı: 

- Ey sultanı filem, dedi. Bu
gtln size ştihsi bir §ikayette bu
lunacağını. Dün, açık gözün bi
nsi, zerin. yirmi bin liramı aldı.

1 Firavun, bu şikftyetle fevka
lade alakadar olarak sordu: 

- Ne söylüyorsun Hfı.ıım? 1 
almnk kimin haddine düşmü.~1 

- Söylediğim tam!-111cn ha
kikattir sultamm ! Eger bu pa· I 
ır:ıyı derhal çıkanp vermesey
dim sevgili kızımın cenaz . i 
m y ıanda kalacaktı. 

Fı vun, hfı.la ayakta duran 
iJı } r vezire oturmasını işaret 
et' ı. .d.run bin Şuayb, bir kür
e J•· L:l :du. Firavun, daha faz
k. '". ı>lo. sordu: 

ılamıyonım, nnlamıyo -
ru:"' · run ! Sevgili kızımın ce-

1 
~ · •c •d:ı Jn 1 alacaktı ne 
du . ptırdığm yh'mi bin 
lir, n ..a.zc ile ne münasebe-
t. .v·. 

;.:r dzriıı bir göğüs geçir-
di 

J< k yıllık \•ezirim, ömrünı-
d · J"ı şey görmedinı. Hariç-ı 
t r ıı. kı i gelmiş Büyük me-
.z;ı n etrafına yül·scl· bir du· 1 
' J irtmiş; hiı rle muhkem 
ıw- ~ptırmış. Gömülmek üze-1 
r< ~r'ığu götürülen öliileroen 
ı. & hakkı namı altında haraç 1 
e ı ığa başlamış. Bu hnl seneler 
o beri böyle devuın cdtp gıd.i
) •rmuş. 

- E? ... Sonra? ... 
• - "Mı.lfımu devletinizdir ki 
aultanım, biricik kızımı knyhet-

1 
tim. 
Gomülüeünü görmeğ'e tahammül 
edemiycce~rimi dü.'}ünerek lmJ -
mın cenaze nl:ıyına iştirak et-
:ıediın. Aradan çok geçme<len 

bendelerimden birisi geleli. On 
bin lira kapı hnkkt wrilınedikç~ 1 
cenazenin mezarlığa sokulnıa- 1 dığmı söyledi. Y n.r1 hiddet, yaı ı 

merakla atıma bindim. Bü.}iilt 
mezarlığın dışına varınca. bir de ------------- 1 

~~~=;u==dCTı kü· ıki taraf da suçlu görüldü sat~y=u~~ bu hakaret 
-'Meraklı bir hıldiye .• Devam • imiz ma.kalesini ~ Tas-

iBalarköy, Yenirr..a.halle, On Tem 
muz caddesi 77 numarada ok-uyu
cumuz emekli Binbaşı Tnhlr bıze 
gönderdiği bir mektupta t1lyoı- !ld: 

ı v;...; =n-:..- gaz:etesi N--m..+ et..... nn- Birinci Asliuıe Ceza um]ı. Celfilettin Ezine ve Cihat Ba ,,..,. .. .=ı.aaz- '"9"-... ,_ _,, Mart _., 4--"h ..,.. 99"'8 ...... _ 
- Etrafı gayet yüksek bir kem~de Hamlet°' davasına de- banın da son sözlerinin olmadı- Müdürü ile Peyami Safaııın 6- m:..ıı Re:;;; .,t:.:.:oo~· ı:;c~ 

drvarla knpatılımş ola.n mezar. vam edilmiş ve karur verilmiş- ğı anlaşılmı.9 müteakiben ka §ar ıa.y hapis ve 1 lira ağır para bir Devlet Şürası karar1nda rekn 
tığın mulıltcm :knpısı önflnde cc- tir. Duruşmada taraflar :t. rar okunmuştur. rezasma ça.rptın1muma '" ~ b kfedilm nlnı.z 

d 77- ~t--nın tecilıne" •---r veril-ı elerı va eyeu ve y ı:w.ze ıılayı bekleyip mııyor. r..u. zır kli. Mu hakem c ._.., Karara göre muhanir c.eıB.- ır.ca.w.1ı AA&A her luuıgi b1r irad Ye menmati Yale 
pnun sağ tarnfmda, diinynnın laı· başlamaz kendilerine ;son lettin Ezmeye Tiyatro mecmu· !PeY._ami Safa mnka.ddenı.eyaz.. :fcdilen emllkten icare ve taviz be 
eu kıymetli tn.41la ile ·.!-Emmiş sciz:leri sorulmuştur. Peyami Sa asının 133 sayılı nüshıısında dığı ve davaya mevzu olan di- deli alınmaması cmrolunmu&lur. 
bti· taht, sol yanı da.~ altın fa ve vekili Re:.ıat Kaynar tahriren hakaret eden Ertuğ. ğcr :makalesinden dolayı da be- Balrnköy e•lerinul bir :k Ee-
k.ıplrımah b r kürsü var. ltkisı- m ü d a f a a ı ar ı n ı tekrar rul Muhsin ·ve bu yazıyı kontrol raet etmiştir. yazıd \'aldından olup yalıırz fısarJ 
nin de üzerinde gayet heybctrl ettik1erini bildirmişlerdır. Da- etmeyen gazete neşriyat mildi· PC);<!mi Safa - '.l'a.lilt da:-.·ası valt!cdilcn eınliıttcn ol."'lıa'k cihc· 
birer kişi oturuyor. Arlmlurmda vacı Ertuğrul, "Neyirc ve Zeki resi Neyire ve Şehir Tiyatro- Şehir Tiyatrosu artistler:•- 1.ilc bu ı .... rd:ın mustefid olması 
silahlı o.skerler; iki ~·anlarında son sözlerinin -olmadığını söyle- su müdürü Zekinin bu yoldaki den 'I'alatın Peyami Safa aley- ı~zım cclmls ve bundan dol;.ıyı bır 
karn kaftanlı, kara kwahlı. ul- mhılerdir. iddiaları doğru görülmem~~tir. hinde açtığı balcaret davası §a- müddet bu .c\'lcr tcare tcdiycsındcn 
tın ve gümüş kemerli l:nllar di- Ys:lnı~ Tasviri Efkü.r gn.ze.. Bu itibarla Ertu&'Tul Muhsi- hitlerin dinlenmesi için ıba~a \'arC!rte tuwı us-ıu. 
kili1 ·or. Tahtta. oturan kişi sahi- tesı· .,....,bihi Ziyat Ebuzzı·· "tm nin l'C sn" ortaklarının C:-Jiilt"t- ·· 

.J .,.. .1- !t "Une bırakılmıştır • Buna ubnen b:.ı~dc e\kni 
m bir hükümdara, küuJlde otu- mahkemeye müdafaasmm ha.zır tin Ezin.eye hakaretleri m:ilike- p · s f '-'bil 

k b . ·· · İ eynmı a ıırun mUa« idaresi işbu De\•let Şi'ııası kruanım rdn kişi de gcrçe ten ır vezırı o1madıihnı beyanla ibirka" gun- mece sabit olmuştur. §le<likleri .'L... 

At ·· ,:ı·· ~ !1 u-.ı\'tlSı nykın olarak ic;ıre Uıhsi.l '\ mıi-f.za.ma bcnzior. ımı suruımı, lük mühlet ist~mia .evvel- bu suçtan d o layı alh-
hükümdar.a U\,;nzeyen n.aamın ce yapmış olduğu müdafaa §ar ay pse. 1 ilira pare "A · ~ ha 00 Dün Peyami Safa ta.rafın- ı talebesine başlarnı5 -0ld~ ~und n 
yanına '\-nrdını. Usuletl selam (lr.ın·ada bulmıdug·undan bu is- cezasına mn.hkfun edilmış, f&- dan Şehir Tiyatrosu ve tiyat- meseleye a1iık:ıd ... r rr.n'.:>'nla ın 

rd . ı· ı w bil ~J k ft, h fifl . be"'"'"' ro mecmuası aleyhinde n"ılan dflcknt n3zar1Jrını cdl.K'<iuiın.> ve ım, se amımı a maga ı a ~ .. ;;i reddedilmiştir. at ceza.tarı a etici se ~ LO?t 

--A·ı ~'"- d" K ı '""'f> dol · ı 2 · d hakaret davasına. da bakıhnış-teneu-.ıl ~ue ı. n.pmın a~ı - ayı:ny e §ar ayn ın ir:llı:niş tır. Anonim şirketlerin 
masuıı istedim, para diye ayak ve cezanın teciline karar vcril-
diredi. ıstedi~i ağır ücrete her Karne ile miştir. e~it~~~ecmşlık~y:a j~~§y~~ senelik içtimaıar• 
itrrnz edişimde bin lira ilave et- Gene Ccla!ettin Ezinenin 
tL Bağırdım. ca.ğırdım, kılıç tevzı•ata Hamlet hakkındaki yıwlarm- mi Safaya modern jurnalcı sı- Anonim a,irketler her ı::cııe ol-
çektim, dinlemedi. Nihayet )';r. da. gerek Şehir Tiyatro3una fa.tı verilmek suretilc !hakaret duğu gibi bu sene de ticu.r0t 
mı bin lirayı Sa.ydım, kapı açıl· h 

1 
k ve gerek Ertuğrul Muhsinin edildiği . iddia edilmiştir. Gene kanwıu lıükiiınleı ine gö~c yeni 

dı. Biraz daha itiraz etmiş olsny az r 1 §a1ısına ait hakaret edici hiQOU' bu yazının Ertuğrul Muhsine senenin ilk Uç ayı olan ikıncik.1-
dım, bu miktar mUtemadiyen söz bulunmadığı görülmüştür. ait olduğu söylenmektedir. nuıı, şulıat ve ınaıt ayiarı için-

1 <trtacak, belki elli hin lirayı bu- -oo-- Bu itibarla yazı muharriri Halbuki yw:ının Vasfi Rizaya de umumi toplantllarını Y<LPU· 
l:ıcal<tı. Fırınlardan başka ekmek Cclalettin ve bu yazıyı nesrcdcn ait olduğu anlaşılmışbr. Vasfi caklırdır. 1 

'P.irnvun, şikayetini bitiren ve- Tasviri Efkar gazetesi sahibi Rızanın mahkemeye getirilmesi Bu sebeple geıck tasf yefo 
S8fJŞ ŞUb810rİ d9 3Çll2Cak Ziyat F...büzziya.nın benı.etine icap ettiğinden duruşmanın vo gere.-se faaliyetle bulunan zire: 

- Haklısın, dedi. Yinni bin 
lira. mühim bir scı"\"ctlir. Git, o 
r-!amı huzuruma getir de ken-1 
disıne haddini bildireyim! 1 

H~nıo. korkunç bir manz:: t'n 
ite kanulasmı ~ gibi gözlerini ı 
clehsetıe açtı: 

- Beni ccU ·ela. te Ilın et de 
o seririn yaıuna gönderme ey 
sultanı fi.lem! 

knraı veıilmiı;tir . başak bir güne blrakılmnsı ka • ibütün anonim sirk(... 'er $E:nelik 
Ekmeğin knıne ile tevzi.inde Diğer tar ftan Peyami Sa- rarlaftırılmı.5tır. heyeti 1.!Il:lumi}e ;çtimaim"tna 

kullanılacak karnelerin doldu- f:anın Tasviri Efltar gazetesin.- ba§laınak üzere Ticaret llüdür-
mlmasına vila)ette ve kazalar- de (Şehir T.iyatrosu nasıl ıSlah M a ·~a rn acı 1 ara füğüne mürnc~nta b ı;lamışlar-
da. dün de devam edilmiştir. edHir?) ba~lıkh yazısmd Er- K dır. \ 
Karnelerin siir' tle tam lan- tuğrul ı sinin, Neyirenin -·- - - --
nası için muallim ve talebeler- san'nt, şeref Ye haysiyetleri un verilmiyor mu 
den istifade edilmektedir. rencide edecek bir mahiyette Şehır kardan 

Dün vilttycltc ve muhtelif O'lduğu gÜi''ilmüştür. --oo-- temizleniyor 

2 - (Hormon) lann eksilınei 
sinden ve daha ba.~ka başka' 
scıbeplerden dolayı ihtiynrlardS 
(prostat büyiiklüğü) lmsıl o. 
lur. 11k zamanlarda önü nlın-1 

mnzsa, yıldan yıla daha ziy: 1 
bUyür. Genislcr, !htiynnn ıha.en., 
ııa çok tchlilicli bela olur. Ar
ka iıstünc yntmağa devam edil
dik~e ((prostatı a kan hücum 
eder. Bijylidiikçe büyür. Ge
ccleıi sık sık idrar gelir. Sonrn 
irin gelir. Çok ileri gidince ih
tiyaıın idrarı tutulur. B3kılmn.ı 
sa idrarın çok kuvvetli zehirl 
olan (lire) Irana k<1rışır. 

tnsruıı öldi.irebiliı'. Bu cihet· 
le tam zamanında tedbirli ol· 
malı ve sırt üst yatmanıağa ~a· 
lısmalı, s:ığ tarafa yntrnnltdır. 
Lfızım gelin.-e ,~a'ktinde :pe zor 
olan ameliyat !!>. ptml:na.lıdır • 

3 - Geceleyin U)ku.da <'Ok 
(ihtilam) olan hazı gender
dc h u s u ı e gelir. Bu 
hal çok devam ederse eenci 
kcmiriı~ bitiı ir. Arka - stiine 
yntmnkta deYan1 olunursa bu 
z rarlı iş her zaman ~uhur e
der. Bu cihetle ~:-tl hıra.fa yat
mak lfızımdır. 
4- Uyurken sezmiycrek don

lnrıın klrlcl:Pn cocnklar \'&r -
dır. Dnhu doğnı:,.:U h · ç isteme -
d kle..'"i ha1c1e • ra.T t:ııbmıya."1 
ç cnkl r b llmur. Bu fena h:ıs. 
tnhğın çok • pJ n vardır. Imo 

"''bcm d nrkn ü::;füne ~ "' :k
tır. Bu cıl1 lP 'bö' le c l -
rn 83.;. Uırofta ~;ı:.tnıak iiz o 
trobir alın.ık lt!zmıdlY'. 

- Niçin? Korkuyor musun 
orıdıın! 

kazal rda 4000 öğretmen va- Pey i f nın lehinde yaztl- B .. 
zifo görmüştiit•. Uğrendiğimize mıa l~mail Baltncıoğlunun, Nu- u y z en hakkai-
göte karnelerin doldurulması rulI th Ataçın 'Ve Nizanıettin larda makarna 

Lokman Hekim 
.S hrln kardan temizlenmesi A.A.A.A~.A.,.~>J"J"..,,..,,vvvv-...-v"'*'V~..,.. 

işine atin de de\·am ı_1lunınurıtm·. 1 
Belediye kendi ame~c~indcn bafj 
k:ı. 500 kad1r y~m- i~·cı.ı ruııele 
le ıllaıımıtıtır. 

- Bnyatıma kasdedf r diye 
değil, ) irmi bin liramı <laha ahı· 
diye l oıkuyorum! 

- "'anmda bir mikt:ır asker 
götür! 

- Bunıı da. yapamam sulta
uım! Cfulkü onu:-ı askerleri, kı
hçtan • g irecek im: n anyor
bı ! Fir.wun, bu ccrnp üzeriıw 
gazaba gC'lerek: 

- Yıkıl tmzurumJau b" adam 
diye bağırdı! Hem sikfıvct r.dcrf 
sin, h m ele şikayet -ettiğin n a
nıı ça <nmaktan korknrsın ! l'e~· 
ke senden yinni bin lira .verine 
yfü: yirmi bin ı· a lsavdı ! 

Harun bin R ı:.ıvb, Firavunun 
sahlan'ln ""?. luı.rsısınd .... l,or 
kutlan ... rı J ı k<>silcrck dı -'111 

qıktı VC' J-e,di.,ini sarny1fon so • ı 
kağn dar attı. (Arkası var) 

işi cumartesi gUnü ak -ammaı Nazifın makaleleri nazan itiba-
kadar tamnmlıuıacalı: Ve 'karne- rn. alınmamıştır. Bu itibnrlıı. P. hu!unmıyor 
lerin halka tevzi.ine pazartesi Sa:~anuı Şehir 1:~!:osu ar~ist.- Toprak Mahsulleri Ofi j :Ve-
güuünd ... n itibru en ba 1an:ı.cak- ı mc \~e reJısoıı.ı Ertuğrul kal etten aldığı emirle on gün-
tır. • Muhsine Mşreıı hakaret ettiği denberi makarna imal eden fab· 
Ekmek sa.tıs snl>el"n lmrulacak :_._.. ~ :::ı __ w- "k '- ektedi 
Ö ~ nd·~·~ : " ·ı· t n i:ara.rn un vermem r. 

ure ·g mıze gore vı aye o·· d ·· l . B ·t·"-rl -nı.n "-h .. · 
kı.rne ile tevziatı kolayla.qtır- unç para veren erın u ı lı..ı:ı, a uuıAArna. ~...,.ı-
• • • ~ ~ 1 • kalan ça.lıRa.'l'l.'Unaktn ve 1ste· 
ınak ıcın fınnlarda.n başka ek- s nnaye erı yenlere makarna vennemckte-
mek sıtış fJUbclerı ncac.a.ktır. ()d1rr.,. nara. verenler her 'Vll dit'. Bu yüzden de bir çok bak-
Bu f;t beler fırı m'dnn aldıklan ~ 1' .,... k ll ı . b 1 

km kl · ık l kab·ım ildncı"kfı.nun ayı içerisinde ser- ·a arda. ma mına u unma-
e c erı ~rne er mu. ' 1 

- ma:r~rini 'e kızançlarını Ti- maktadır. 
de lıafaa dngıt.ac:ıklardır. caret Müdıirlü~rfuıe bildinnek- Makarna fabrikatörleri şch· 
Yeııi e~lm•ek nnrhunn fa~bil~ tedirler. Bu itibarla her sene rimiz Ticaret Müdürlüğüne 
Yenı e}.:mek narlu dun sa- olduğu gibi bu sene de muJaiz- :miıracaat ederek makarna imii

b:ılıtıuı itıbarc.u tatbik .olunma- ler ödünç p:ırn. verme işlet'i hak- li icin un talebınde bulunnıt R· ı 
ğ:ı lxı.f.llnnnııştır. Bu nıüııasebet- kındaki kararlnrnıı ve senelik lnr ıve avrıca da keyfiyeti V~
lc Vılayct v~ B"lecliye fınnlnn faiz hu as:ı. ım lstanlnıl Ti· kalete bİldinnislm'dir. Di<rer ta 
sıkı bir tefti<J ve kontrole tabi caret Mi"dürlüğiine bildirmekte- raftan İstanbul Ticaret l~iidür 
tutmuEUır. Bu ~ra~ .bazı fırın diller. lilı:,~ de maknrna faıbri~tör!e-
cılar3. ceza verıhruştır. rinin ibu yerinde taleplerini na-

lstanbıılla Beyoii'!u ara ,ıuda 
doğrudan doğru:-.-a traın\•ay mU 
ııakalatı da bu ~bahtan :itib~
rcn baslayaca.ktır. 

* KU kp-ır.ır CC74ih . de<: lı-

tan Ka ile fır laıa iiiıç ko~·m't.t'n a
\'C l ilin n 

,r:c:1·rrı1:nıcyc .kald nl-
. 1 

Yeşilay Müsameresi 

lerini 22, 
larmı 

---------------------------------------------- * ~oghı F paşa caddesinde zan itibaro aldığından malmma 

VA Zl' YE r1· Eski zı. ap. 8 nuıruırnda oturan Ev- fabrika]. nna kfifi miktnrda un Çeşit Kundura mağazası sahibi HARP ronya ayağı kayıp dü5Illil' vo ko -ı verilmesi lüzıununu Vekalete 
lund n :ranılaıımı~ır. l>il lirmişlerdir. 

B u 
(Bnstarnfı ı inci ek•) l 

farksızdı, denile ilir. Büyü1t 
planlar tcrtibi:ylc uğr;:ışan zeki~ 
lar, Avnıpn "!i rımnfülsı ma· 
eeralarını kavrnynmamışlardı. 
'l'eaebhüsi.i daima elde hulundn
ranlarsa, ta.tbikatt.ı. hic de -al
cfaıuruımışlardı; ''yıl ı m har
bi,, denemcleri nltliif içııı örnek 
itlakına seza bir p-:ulaklık ifa
GC ediyorlardı. Bu, ger;e'kte.n, 
znütehavırlr cih bir rs tes
kil ediyordu. 

Fakat, dünyr. ülçüaünde b"I' 
ilıarbin icra sah sı hcnı.cı, devn.."ll 
müddeti uzundu. Hedef, dcnız
Jerin ötelerinde, lıurbi besleyen 
knynaırlıır uıaklaı d::ı idı. Harb 
eihanşümu1dü. Bugün, hnrp 
manzumclt?l'ini düzmelerl.J dev
let kuruyor. 

Avrupa kenclın kendine yet
memektedir. O scb"'plc, Avnıpa 
cephesUün uzun bir harpte gtiç
ltiklere uğrn.ync.uğmı dil ·nen 
'demokrasi, zammım. lch~ne ça. 
hşacağmn .hınnmaktndır. 

Harbi uzatan :im 1icrc gelin· 
~= 

Miiwcr için: 
n) Avrupa.ya !ıUkım ordul r, 

prktaki dunun•ın buhranına 
~ğmen, taarruz ı:;e\it v\; Jmd
'retini mulw!azn etmektedirler. 
1 b) Kı:ı.ynaklar, kadroları ge
uirjletil cok ordulal'l besleyeeek· 
tJjr kabili~ ettedirler, 
ı c) Ha&tm ordulariylo muha· 
.rebe teması, şark cephesi müs
•fosr."a, Afrikn.mn bir kö§csinde, 
~kl!l clcnizlerde ve lıavnlarda
: ur~ Drnizcıltı nkın1 rmın nçtık-
ı m rahneler kapatı!acah g"bi 

11, c -uı~dir, 
L d) ill~cllcfiyet, bir y , had
< i, 'bir fark ıamaz gibidir ve 
()rdu llfhı...~~aki boJuklar dol
duru1m:ıl·tJ.dır. 

o) Her ıa evi1 her oh:ı.. harp 

-------

r- Falaka lakırdısını duyunc ... 
"çin çalışmakta, kadın ve cocnk 1 
da o maksatla alın teri dökınex
tedır: 

T pesinin attİğını söyleyen 
na ve mahi tini kaybetmiştir. " da Silah ve vasıtn ve muruı.rcbc Baş Gardiyanı koğuşum görür 
metodu değictmi§ıiir. .. b- t •• • i • b 

i") A:rtık harp, bir ölüm kalım 1 

harbidit-. 
C) İŞ makinesinin harp ihfi- gormez U UD CJD er!m aşıma 

Demokrasi için: 
yaçlarına göte işletilmesi, bir top ı andı'' diyor 
ihtisas, zamnn ve yetesi mad-

a) Yeni ordu1aı· teşkili zama-
na mütevakkıftır, 1 

b) Deniz h.ı.kimiycli, eski mi-

Ka ·ı Kopuk Meh
met mahkum oldu 

delerle mütesanit çalı;ıma me- Aslıye Birinci Ceza mahkcmc-
selesittrr, ı.inin kııpınnd:ın iki Jandarma re-

<l) Harbi besleyen kaynaklar fokatindc sıralarını bekliyorlar. 
zeng"ndir. Ancak, kargılıkh :U1nınunlar Arap Halil, Güner, Ali 
yo.rclım ,uzun ve çapra§lk yollar l{ilçü1: ve airc .. 
da.n yollamalarn lüzum göste- u"ba~;"nn &\eti üzerine salona 
rfr. tirdiler. Bayruı hlıkim sorı;usu bc-

e) Atr ıtik meydnn muha - r.üz yapılmayan Ali Kilçu 'e vak'a 
Dün linci ağır ceza, mahke- hnrelrelcrinde nisbeUe ımuvaffu.. Jm!,kmda btr diyeceği olup <01ma

mesinde katil Kopuk Melııne- kıyetler temin cdildıgi sualar- <lıJııu sordu. 
din duruşmasına dcvmn edilmiş · da, Büyiik Okyanus tehlikcle- Kı ~ boylu, tıknaz, bıyıkları Dıı! 
tir. 1 ri bar? göstermiştir. lııs Yııri ltesllmls Ali knbııhatı oı-
Bir müddettenberi :me,kufen 1 f) Ham ihtiyacıuı karşılayan maynnlar.ı mahsus bir eda ne :re
muhakcmesi yapılan rtehme -ı bazı önemli sahalar, tehlikeler :rindel1 Jrnlkh •c: 
din Kndıköyde Şabanın ~ıruı a14fetmekt:e<lir; belki buralan - ~ .... el emirde iddinnamenha 
sopa. ile vurmak suıetiy1e öldüt- lıas.m n istifadesine yarayacak- oknnm snıı rlea ediyoro:m. 
düPil snbit olmn:ı ur. Mehmet ı tır. Dedr. 
dünk.. dnrugnası neticesinde 1 g) Ha.I'bin cephesine, bu Zabıt o.>Undu. H.'.'ıdisc 5U idi: 
S sene 4 ny b. pse rnahlnim e- cephCDin derinliğine bir mikyas istıml>ı l ce-zn evinde meımn 
dilmistir. çizmek güçtür. Gerçi, demok- m:ıddekr tasmmk, mahküml:ın ce--

~ rasi tarafında 10 milyonluk 4bir za eV:i id-re heyetine kar,:ı serkcv 
Halkalı ziraat m ktebi ordunun faaliyete ntılm:ıs.ı p1iıı Ilğe tahri'~ ve muesscsc müdurünll 

yanmadı lanmışb.r. Fakat, her şeyden , lebd1d ••• 
Bazi gazeteler dün llallmlı evvel denizlerde seyrüsefer ser- Suçlu Ali Kı.l.çük müdaf:ınsını 

bestiı:ıi. Denizaltı ve hava kuv- ı;oylc yaptı; 
Zirnat Mekteb.inin bir yangın \•etleriyle clcsteklenen kafilelere - 1940 yılmın ıı inci ayının 19 
neticesinde tamamen yandığını ihtiyaç gösteımektedir. uncu günü idi. lstanbuı Asliye 
'llazını.Slnrdır. Har.bi uzun bir zaman içinde b~inc.i ecza mahkemesinde knçak-
Ynptığımız tahkikata naza - lınzırlıı.mnk mecburidir Evet, çılık :!ilinden muluikcwcnı vardı. 

ran binanın yandığı nsı1n?.dır. ".zaman unsuru bu bid: ed Akşaınt fu.tü b:ıplshancye döndil-
Mektcnte u"-'· b·ı,. y " ır e eıı ğ b' ürül" .. tüdilr -·ıa 

,, us.A • nngın mühim rofü oynayacaktır. ö- 'üm z<ımruı ı.r g p .... -
Çlkmı~r. Fakat zarn.r 5 l:rnyı bür yruıdan, bu devrenin, sil- dJ. Etraftan soruaturdum, Aldıl!ım 
a:ncmemektcdir. Tedrisata mun kfuil.a geçeceğini .kabul etmek, eev~p şu oldu: :Mnhpushanc idarc
taiaınan devam eclilnıektedir. hn.yale k pılm:ı.ktır. Şu anda si memnu madde araştırması ya

Ziya Gün davası 
Dün Uçnüeü asliye Hukuk 

m:ıhkeme inde doktor prof-esör 
Ziya GUn d v a de nm e
dilntl.~tir. Da~ h. kkındn dün 
de ıarar ri'n em·. ve celse 
23 ık num ui cuma g:ünU S&at 
13.30 a tfıllk cdıln:ıiflti,r. 

Şn.rkta, ve Uzakşaikta, tarihin p1yor ve mahkUmlan Jaıpı altınd3 
kaydetmediği bir dehşetle bo- fmakoıya cekiyormus, 
~'11,,.CUD.alıır ohcy or. Nihayet, bu Faınka Uıkırdısuu dııyunc:ı te-
kıritik durumun istikbalin kor- pun attı. CıiMhuriyct devrinde da• 
kunç harbi i~ ıbir hazırlık dev- yak! Vay ana mı dedim. Fakat sil• 
resi olduğu iddia ~ or: Za.. kQt ettim. Y :,t kl b3' gardlyan-
man ,bir mühim unsurdur ve bi- b Y a ·;ın bWm 13 üncil ko-
amnndır, z:ı.fer, zamandan isti- gu gcld kr, o zaman c!nletlni 
fade edebileıılerindir. ı "" -n.,, rard vnnlara 

IJ.,.crırdım: 
Bu ne rczalcttlr be! 
Cevap olar 1· mariz inin 

lıcy tarafıntk."'11 cmrroildi&ı 
cülcr hemen y;: stırdım: 

- Müdür bey 'kenclinizl d.--nim 
atınız c1ıyc idi atlcnk mıydml • 
Bu mcmlekc.t.t~ cm le d:ıya o1ur 
:ma? 
Boyım bükti.llcr ve uza ştıl:ır. 

Ert.eiı b::ı.h y <:!ll 9;10 ytlımn 11 in
Ci ayl ın 20 inei - ·· beni .idnr -
clcn lsteıniı;ler, gittik. Aksam .. •-
kdfğin :iCylcrı U: cd 

er. Aynen 1rlttıır eWm '\C 

"\:"ekfüete şilclyet cdeccflml ı;cyı..-. 

m. 
Eğer şik!iyet eder en :Osküdm-

bili.sh:::!lesrndc r-m:n-
ler. D n ,._ 

:medim ve hal Vekfılcte ·r tcl-
ırareı vaziya.I bildi rdi::::ı.. 4"te 
ıun s:ıcmn bu! F.<ıer tn 
sanız 13 Wıcü koı.~ hatta b t '.'l 

mahkılrn'tırı şah!.t clar k d:nlt>ye
l:;jlirsinlz. ~erse dost blldı!Lrn 

rdiy::nl; r i i idareye iŞnar ctrrıJ' 
kr. Baymı lulklın: 

- Sabık:mız 'ar mı? 
Suçlu bu sefer de gurur1:ı b.ı nı 

knldırarnk: 

- Kaçakçılıktıın bir sene on tıl
tl ay kilsür cüne mahırnmum. Yu

iki sene dort ay küsCır gllne .•• 
Den tnhi~lıır Idııresinin bayü-

1lm. Bir kazadır old:ı .. dedi. 
Suçlwıun avukatı Alı KOçu W1 

dunıQn1adan varc.:.tc tutn!m. • ı 
ve r;nasrafu.rı kendilerine ait ol na~ 
ıilzcrc Eoluya gond~rume iı ı ı ı. 

Rfıkim bu takb k bul et \ ~· 

1
. 

h.'ilerlıt dinlenme.:! i~ muhnkc -
mt'yl b:ı:ıko bir gilnc bıraktı, __ _,,,.,.. 

adi iyeye teslim edildi 
B yoğmnda Mc~ruti) d cad aldıkları a~ akk bıları ilci gün 

desinde Çe~t kundura maf~a- viydfüten ronra pa.t.lamu~. b ı
sının kadın çiz.me1erini 22,u li- mııı üzcrlıı ma~:aza salıiplcrino 
raya ve kadı."1. şosonlnrını da aidcrek :ıyakkab!larının taznıi-
12.5 lirav.s. sa.tmrr'kta oldui;•u Fi- nini istl.misl1::rs' de ıed ce\"t.bı
yat Müİ-alrnbe büroSlına bil· ı nı alını lardır. 
dirfuniştfr. Bu mü.;tcrilcr Fiyat Mü-

Avrupadan son partide gelen ruk be BUr0 wın mürn ..ııt e-
1:.ac ın çizmelerine 7 .fı fö'a fi- rek keyfiy ti ruıl 0 tm1 lardır. 
yat konnıuşt:ur. Bu L"'Ul,'.;':17.R.da. Uüıonun alaka(l r memur] n 
buluıı:ın cizmeler evvelce alın- v ptıkları talıldı~at netice. inde 
~ o1duguna. göre bu fiyattan mai!;a7.a sahip1eıinin snğlrun a
dahu düsUk ohnası 18.zım gelir- :yakl ... abı s1tm1d1klarıııı teshil e
ken 22.5 linı gibi fahiş bir fi. derek suçluları adliyeye teslim 
yatla satış yanmakta olan ın!l- etmişlerdir. 
ğaza sahibi hakkında tutulan-------------
bir zabıtla adliyeye teslim cdil
mlı;tir. 
İki günde p~tb. nn a. 'ltl l lar 

Birknç ofüı evvel Beyoğlun- 1 

dıı l'aropi ınağaw::iylc Saray 
kundura ma.ğııza~ınn. aynkknht 
&m::.k üzere giden iki müşteri 
ayrı •ı yrı 18.5 ye 15 lir ya sn tın 

1 Celeple et fi} atlarınm 
yuksetHnıesini istiyor 

• TlirkJye Ecnchl 

SENELiK 1400 Krf. 2700 Kıt. 
~ AYL..IK 7~ .. 14ro lt 

S AYJ..11< 4C~ ,. ıoo 
" 1 AVLIK 150 

" 
$;;() .. 

ifAKVjM 
GUN s A) ı 

1360 8 2357 

L°"HGG 1 Cİ Kail. 
20 26 

PERŞEMBE 
G.&:neı Cf.ı le lkl~dl 

2.30 'l.24 9.47 Ennı 
7.2G 12.20 14.44 Vauu 
Ai(pr.ı 

:12.00 
Yııtaı 

1 • .,)8 
18 •• ~3 

lm:.ık 

12.43 
5~39 

D 1 i{ KAT-

' 

' 
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.. be ıp • ...-.... .... obtm .. ~·k 
•w-ır l>ir tetebbüe, 0111• 

i Bnldt 111aı:::·'l ~ b'.lsiı 1 
H er hangi bir ma 

bilhassa engin denizlerde 
aeyahat edenlerin denizciliği bil· 
mesi, denizleri tanıması lizmı 
Glc:ll.ıö ban S8J ,..., Pi"" 
puta.na cia. _._.. N' :111i,, 
havıaa&n tanıması şartbr. 
~ d ~ diyoruz, bu

nıı. kap ı ve Küçük- denizlere dı:-
te uul edebilıriz. Çiınkü bu 
gibi denizl·.,, de seyrüsefen eden 
gemilcr'u dü o ııisbette: kti(;ıik 
ve zuhur edecek h8dıae1erde'!l 
cüı:ümle.ıme göre müteessir :>
lacagı .dp esizdir. Havaları 
tanımak, :lcnizleri tanımaltt:ın 
da öıa. gelir. Çünkü deDWer
deki tabu hAdlseler hava ba.Jle
rıntien ilen .Ieltr. 

Ciğ.erlermı.ızin, bir dakikadaa 
fazla ~ lae dayaııamadl'il 
nesuw hav: • yalnız hawcıhk 
ve d ~ ilik. içın değil, beşerin 
hemen r ı.j ve kiruıda kenili
ni lıi.ss ttlren, d~ünduren, u
uutmıyanlara ve hatııını sa:yau 
lara de8t ,aksi htıftket ed nl re 
dil§num olan mürekkep bir bar.
dır. S hhatt , seyahat "'• tica 
carette, ziraa .ı, sanayıde, lılla-
atta,_ enec , geyı m:ıede vı.'1-
hasd tt "e yaşa.,, ışta hF
va ilmi ı v tbıkatmm önem 
li biı illt;\ kil rdn·. Hurada me
te..>rolo ı (ra t ve ı d lali ha
vai) J ne h v& ibnı demekten 
aıaksadımu: bıı ilmin bugtinKu 
lıa.w. ifade et idir. 

.Aere eli ai:l.l.& deni s ve ci
simler üzeri e lıava mukaveme
tinden ahs ~en tayyare inşa

atında i1 eri meydana geti
ren dig ı b r ilim da:ha vard r j 
ki 'bu dıahil olmak ~re her 
ikiaiu ta.v:a.. ilmi ve tatbikatı 
deııır. Bu ıümlea nef.siude- top-, 
layana hava doktoru demek 
mwıasıv olur. 

Şurası da 8ıYde değer ki me
teoroloj' tabiı, a.erodınamik ise 
rıyıazidi . Riyaziyesiz ta.bilye o
lanuyac gı gibi bugün bir ilim 
§Ubeslfü.ie ihtisaa yapmak i~ 
o ilimle al&.kalı ilinılerm. tahsil 
edilmeBi de aruddlr. 
Aakerı havacılık bahislerinde 

havacılı n bu kısmını al&kad<ar 
eden bı g1 eri izaha çalışırken 
~u _bilgi} rın bir kısmının diğer 
ihtiya lanı. da yarayacağını 
kaydetmi. ti:m. Meteoroloji ve 
aerodin ıik hem sivil ve hem 
de tic ı et tayyarec 'Jiğinde, as
keri ta~ yarecilikte on safta 
gelirler . 

~etooroloji ıbilmiyen bir pilot 
tehlikelere marua kalır vazif.e
siııi iyi va pamaz. Bunun gibi 
bir tayy 'e inşaat müheııdisi 
de eğer as eri ilim olan ha.vat -
bivesini, : tı ve bombardur..an 
lllrul ve kaidelerini bilmiyonv., 
silihı tannnyona. milkemm 
'bir aakaıi ~ ~
getiremes Bu bilgiler h v.a 0ı -
kullarınd öğren.illr. Fak.at bu
günkü l . vacılığın istedığı bil
giler o k~ gok ve şumuJllir 
dür ki bunları mu yen ·ı:nele· 
re sığdırmak ~liır. 

Normal seneleı dışmda mı 
uzun ıniiddeti ıbukn.ak da im
kansız olabilir. Şu halde· hava
cılııhmwıı terakki ve ~ı 
için vakit kaybetmeden bava 
ilmini maktepleru.nizın mwıa
sip sımfla.nnda, tayyare. inıaa
tında aerodinamik kadar e ıem
m~ buhınan askel'!l buaeı
hk bilgjleriıidea önemlilerini 
yüksek 'QliUwedie mutel>iain 

1 
aıa.y.va.re Immmula okutmak fa~ 
da& ohır. 

PASİFİK'TE 
( 8'1fl~ 1 net 381Kfe<js) 

MA..."'\lLADA 
lI aüiyı al tlcıı JapGn 

ku . etieı kwn d n yle Ma,. 
müi ma.kamltı.r :ır ı ula bir an 
!aşma mıaltWLlllŞtlr. Bundan 
soma, ele ~ su, ga& ve mil
Wı.K le :r.met.leı.i t:auzim. oluna 
cak clilş.uı u tebaa&. kontrol e
dilecek, h ve ceph ne mü
himmat JU un nıak ,nlar~ tes 
lım oluna aktır. 

B\ına mukabil Japonlar da 
M nıli hallnıwı C&AJnı ve mabm 
~aranti etnuş, mevcttt u~uı v:e 
J; ruı.m an t ıncyaca klaruu bil • 
dirınişlerdir. 

AIALEUADA 
Malezyada faaliyette bulunan 

jar on kıt lan Selangor devleti 
araz.isinde t.&zyikleı:uıi arttJr. -
mışlar v.e Kam.par şehrini işgal 
etmi~~-

Kuanta.n aiındıkta.n. som 
ja.ponlar •·arım adanın cenubu
na doğru ilerlemeğe başlamış • 
lardn·. 

!n~liz kuvvetleri de Selango
ra gelen japon kuvvetleriyle 
çarpışmak icm ileri yorlar. In
gi!izler. kendilerinden 4 misli 
fazla kuvvetler karşısındadır
lar. 

BİRMANY.tWA. 
Birun va; timeriııde japcF.ıla

nn ha.va. faaliyeti artmıştır, 
Raimgon ilç ge<.'8 arka ar.ka

ha.va. ta&rrumna uğramıgbr. 
Rama~ 3Öft Blamaayaauı 
~ pu güç o.Inmlda ~ u-
zun bir mukavemete imkan bu
lıuıamıyacu.tır. 

BOBNiJtlOJ) ı: 

VE"F"A T 
Doktor Esad Hekiı wlumı 

de i ve bu 1.enin yetnuş sıeneden 
bert başında bulunan ve memlcke~ıt 
~t Yüzbatı Ali had, Vllrb y Ytı
vuz ıibi e ı yetı~ tabip, 
.ıuiı:alay hum ibı im BM.ı' ı bc;,
.1.E:.Vcesi Al.'lie. Raki.ba Hanım llaydar
ı.adakl ban.aain:da vefat tmn:a»ir 

l,,,,;J.itı-lıdaf•rut• '"""' Sfli .. 
kadler yapıldı bir tren 

'--11"' rıçuralJu 
SOf1ıa, T (a.a.) - 011: 
Iralttan buraya gelen haber • 

lere göre son v.am.anlarda. Irakta 
bilhassa Kerkük, Azbur ve SU. 
leymaniye bölgelerinde karısık
lıklar çıkmıştır. Irak naibi prens 1 

ıle başvekil ~n hafta. halka 
c:ükfı.net tavsiye etJıı.ek u~ 
h."rkükc gitınek mecburiyetinde 
l~a.Ireışlardır. Söylendiğine göre 
lngHiz k1.t'alanna karşı bir cok 
smk:ısdler yapılmıştır. Bir kaç 
giin "VVel tiıgiliz kıt'alarını nak 
leden bir tren ~ekten demir
y ıhı tesıslerinden biri havaya 
uçunılınuş ve üç kişi ölmüştür. 

Amerikanın yeni 
Ankara lih;isi 
Vaşington, 1 (a.a.) -Birleşik 

Amerikınmı Sovyetler Birliği el
çisi Stein Hart, Mac Murrayin 
yerine Tfldiye elçiliğine taY,in 
edilmiştir. Her iki diplomat, ıi'a
len Birl~ Amerikada buiun -

Devtet memurlannm 
maas!anna zam 

..... &48AB 

İntiıam!Dl kaybeden seferler 
düzene , ......... 

..,il•ca, 7 (Ya ~ - - ŞJMııtli ın.. Jliiıüiıden in· 
tizammı kaybeden tren seferteri, Devlet Demiryolları idaPeei
ni:n büyük gayretleri saıyesindetekrar düzene girmiştir. Kapa
lı bulunan hat!ardan Edirne • B.ıbaeski yolu da i~ aQıJ,. 
mıştır. Diyar.ha.kır .. Bo.zda.ğ oylumla da tren i§lemey4t ~
mıştır. 

Gelen en son haberlere göre Çamlıbeldeki yannalaı: kaı:la 
dolmuş ise de iki gihıdenberi sarf edilen çalışmalarla yaıma
lann_ çoğu temizlenmiştir. Yanµ sabah bütün ya.rmalVın açı
lacagı muhakkak görülüyor. Şimdilik yalnız M.af&tya.. - Çe
c.ınkaya hattı kapahdır. Bu yolun da akşama sabaha açılkcağı 
UlJluluyor. 

İstanbul • Ankara arasınada. trenler zaruri olarak te&h
hur!a çalışıyorlar. Çünkü kazalara. karşı tedbir almak üzere 

ita.tarlar mümkün olduğu kadar az sür'atle seyrettnekteclir. 
Fa.u:.r günü lstanbuldan hareket eden ekspres ayni.güııkilnwh 
telit katann maruz. kaldığı müe,,if hadise yilzi.itıden 20 saat 
kadar gecikme ile dün sabaha kal'§ı saat 3 de şehrimize gele
bilmiştir. Diğer trenlerde de gecikme vardır. İstanbuldan dtlıı 
hareket eden ve bu sabah 9.25 de §ehrimize muvasalatı icap 
eden ekspres- te 10 saatten fazla gecikme ile seftrirnrae gefe-
bılmiştir. · 

Bu akşam Ankara ekspresi şehrimnJden 2'ıiwamud'a hare
ket etmiştir. Bir iki güne kadar seyrüseferin daha muntazam 
bir şekil alacağı umulmaktadır. * Kütahya İdare Hevctince Linyit ocaklarından kaçak o 
larak ~ömür çıkarıp naklettik !erinden dolayı haklarında 
~~5 e~ lira <:em verilen İbrahim oğlu Halil İbrahim. Tavas, 

K?,Seoglu Sü~eyman Kar, Caferoğfu Hasan Aydogan ve 
<Baştarafı 1 incide) Süleyman ogl\ı Kazım Ege cezalanrun mezkür idaxe he~-* Ziraat Vekileti, İstihsali etinin salahiyeti olmadan verildiği anla.şılınış ve cezalan.-

.Arttmna Umumi MUdUrlüğii- mn affını mutazaımmen kanun 18.yiliası meclise ver.iliniştir. 
ne müfettiş ve mütehassıstardan * ~urd~ıızun her yerinde hiiküm. süren şiddetli kl8!Ul 
Selim Herkmen getirim. ştir. mahsul uzennde mUlıim ve menfi bir tes~ oI.ınaaığı. anla-
Maliım olduğu üzere devlet şıli:naktadır. Kış en çok meyvalar ve bilhassa. nar&nc· 

kendi çittlikleıinin de zirai istih- fasilesi üzerine tesirler yapmıştır. 
salini artbrnuya kaıv vermiş * Münakalat Ve.kaleti müsteşıan B.. Naki Kö&t.a.. I>O&-
ve Devlet İşlet:meleri Kurumu ta .. v~ ~~lgraf wnum müdür~liğüne; posta ve telgraf umum 
=~=-e 5 .. 000.000 lira ila- muduru B. Kadri Muslu ogluda Mü.na.kalat Veki.leti mi& 

teşarhğına tayin edilmişlerdir. * Bugün memleke~nizin is- '* Macaristanla. aramızda. mevcut 3 mayıs 194:L tarihli 
tihs.al, isUhl~k .ve n:ıüdafaas:' ba- ~earet anl&şm.asına bağlı listelerde yazılı kontenjanın fı~ 
kınımdan mühım bır K-0ordınas- ~ ctnde olaraıt demir ve çelık m Ubadelesi için Macar hüküme
yon kararı ilan edi!ecektir. Bu ' ti ile hükumetimiz arasında mutabık kalınarak notalar tea.t.i 
kar3.1!9 göre man<la ve sığırların edilmiştir. 
al.•mı, sııtmıı, kesimi bir takım * 970 dereceden evvel ta.s'ıt eden ağır maden y.ağlar. 
kayıtlara. ti.bi tutulacaktır 1 n ve tortulannın 100 kilosundan almmakta olan gj.unrük 

1().yaşına ka.ıa.r çift sığrr ve ıesıııiııhı 1* kunı§n indirilmesi hül:timetçe kabul ~ 
mandalaria 8 yaşına: -kadar dişi ve meclise bir kanun layihası verilmiştir. 
sığır ve mandaların alım satım .............. ~~te4te4te41te41te4i~leoll..,. .............. _. 
ve kesimi yasak edilecektir. Bu
na 9&bf> deri ve et içjn kOfWJI 
v. ...;fııt h~nm bir çok 
yer~rde küçUk yaşta iken ke
silmesidir. 

Rus.yada Blllin tahdiiltı 

So ....... Hal .... 
hesimlet inde ltHl
wu: mevzied tepçu 
ateşı altuuta ... 

Miluıe11 tııggenl•ri, ı •• ;. 
lizltuia.. moförlJi loJ..lıın:. 
iiHriııde rmı.latdif akınlar 

IT"'l'"r.r- r 'ırr 
[A.A. ... • dlu 
hülıisa- ediJmişlir l 

Ortaşark İngiliz tebliğina: 
gö.re, İD&iliz. lliwvetlari Bal· 

·a etrafındaki çemberi ~ 
kıştırmakt.ad•d•r. İılgili.ı 
tayyareleri, feDaı ba.v~ ~
luına rağmen Mihvec mav
zileriıı& hiicnm etmişleııdir ~ 

Sicilya.ya yapµan bir hava 
baskınında. 44 haly.aıı tq
yaresi taln-ip olunmuştur. 
Mihver tanareleriııiıı. Tobı. 
ruk' Uslerine yaptıırtan ak 
haRar az olmuştur. 3 liıgı'Iiz 
tayyaresi üslerine dôDme
miştir. 

Alman tebliğine göre, as
keıi ehemmiyeti haiz hare
ketler olmamıştır. Tebliğ, 
Marmarika ve Maüayaı yeni 
taarruzlar yapıldığım ha -
ber vennektedir • 

:t'talyanfar, SbllWn ve Bal
fava kesiminden mgilizlcrin 
şidUM:li bir topc;a ateşi:. açtık;. 
lal'llllı, İialyaa ~ 
motörltt fngjliıı kollarm&. hü.
cwn ettiideini bikliı!iyerlar. 

Ruz.vettin iatediJ 
iDr ..... ta .... ... 

.. _________ "! 611ıl ...... t-. .. ) 

İstatili •tufm 
.a Uvuşnyar 

<Başta.rafı l ıııcide) 

lerd n sonra kooperatifin ııi
za.rnnameııi t:an•nn:n ltanrlan
~ W! 1ıaaiik ...... . 
Aılilllrqı&' p.ı '"* V:all:iıleört& 
gönderilmiştir. 
Q~die,ıimW. g,öre, koope-

ı atifbt a'Ql8l umumiye\ itiba -
ı·ıie İstanbul aı.diye ve Vi -
Jij1et memurlill'!ndaıt DriHıefek 
ıot olaaittır. lfoopenıb't"e 
o· abilmek için };eh-eri ~ ~ Iı
ractan 1baret olan hisse senet
lWude.ıı. ea aşağı. beş. ~ 
salUp. olmMk. ıa.ma ~ • 
dir. 

Şim:difik 20 bin lira olarak 
ı.mmt edften- ltuoperatif senna
yesi icaiımdit ~ak ve 
icabında. na)tılaJMlecektiır. 

~ ~- Şİlr)lıetP. 
d hil bulunan bilttin ıneqı11Eiaı 
en kısa ~ ?.8DlNJda ev sambi 
yapmak ofa<:a~ Oç cin&. v.e 
fhatı üzerine i~ olunacak. bu 
evler Teşill:öyle, B'foeya a.ı:a,. 
m ıda.ki sahada. inşa olunacak
llr. EV fiyn.tla.n 3: sınıf üzet:ı -
ne taksim olunmuştur. ı 

ffi"n kür.ilk" evler 4 odalı vesa
ir batün konforu fıaiz olacak 
ve 5000 liraya kadar çıkanla-! 
bilece.ktilr. 

Miiteaki&l: fjyKJR 758Q. Ye' 10 
lıİil lirMiıL ı 

Iioopenatif lliMmGemesinria 
evlerin 12 S8l18da ve. he- ç v. 
ı iiecek küçük Bir. .... l!llllP 

Vaşiaport aalaşrıaSıl ~ 
da bir makale yazan Japmaı 'D 
mesand ~r ~ 
bu hlok azasının büyü& hiP 1ua 
mının yaintz imt• ~ ı 
lan .. ı •leketleri t.emsit ettiğt 
ni, huaaUe m bloilımı Wkhı 
ve mUstek.;ı olarak }'dııa. 111 
giltere ile .Amell:ikama lllllllm 
d,ığunu ve bu iki ~ ha 
~~takdirci 
milnert pek. rnSı bumu 
gÖ9iilriai 8Q' ile yazmUıta.,. 
'meufadL ok1Mlam: ai;ıllııatı1 

., lıükiıwetin O!'"·· raie p 
lince bundan babsebJleiıa- bit 
değ!m-. dem~ 

DettW tieııg-- ~ 
V aaingtondan bildirifdfiim 

an deniz enciuneni, bal'ıı:qp 
lDı!iiı'1t • ari e uJ:8Mla!esi 
nin bii} "tiıJm ~i · · 846- m.il: 
:'.r do talıısH;at V4l'. 

sme mtltealHk kanun proJeSİll 

ta 1'1İp etmiştir. eb ısan. mec 
l encümeni de bu pro;ıeyi t.tu 
ik etmıstir. 

l b lınd ödenmesi e3as Jtabıa 
d ·m tır. Yapı an ütün e leı 

bi birinrleu kısa lcıie ve 
tattın.men~ r ıci ola 'h 
tı . Be edlye bu- ıs i in Yetil . 
koyle J.+"'lorya arasında geni~ 11 
sahayı satın a acakt:ı . EViet 
bir mahalle te;ştil edecelt: ka: 
lfar ~aldltrtan somıt '!'eş 
kıöyle Prorya arasında yem. 1m 
ıstasyon da tes · s ollmacala:n:-. 

ttır: emrin inşaatnıda beledı 
yenin halen etinde- mevcut !ait 
miktar malzemeden istff'adıe. 
dik.ı.cektir. 

Bu üpm S A 8lnemasma 

Eilwiiren.. Btyecanlad1n.n... Ve hayreta )ere- JBiM... 
h~ lılaAra.mıan (Unutu-.. ~ Fury) 

VALLACE BE:ERY1ia 
- Er.en.köy civarında meltik 

dooudulrı( ıı. da,ım Allalt :ı:azı el
sw1, bana para gönderdi. Sevgili ı 
nişanlınn IEarwa itılbanrm muha
fur.a ettirmelt illtiroaiıı. Bir J:te..,; 
re yola çıkarken yirmi beş lira, 1 
scmra k< şkte otururken- de.. U
nuttum rımma. g'llliba bir em: 

HAY ç 
eiı demet. iskambm bir• birer L EJlı U.ff 1 t L o tt • a.a R 1i ux.ıfa.aa 
yok. et.mit va iki avcumr bii'dim AJllllll lft.'. rn'lr 
açarak iskambillerin uçqwm ile beratlar i&VeJidı lal' tarzda. y.a.ra.ttıldarı 
gösterıniı§t;i ki çembtll' eaSaUt G A R p ş E T 
gt;nç a.l'kadaşına, eği~: 

Şükrü seving.te yerinden sıç
radı: 

- Vallahi IDOnfel", ideal bir 
~- Desene ti timdi s~e bir 
llerVet vı r. 

Şevket meıymsane başını saı. 
lndı: 

- Baı 38 gtnrim ki senden 
4aila ful.arayım ..... 

- Aman, ne söylüyorsun? Bu 
)'anlamı l'aıpüni yodtn mir 

- 'l'ablL .. O gitneşe lta.r mı 
da,vantrt 

- Ondan sonra da. daynı para 
göndermedi mi? 

- Hayır_,_ Nasıl gönderecek· 
ti? 

Şilkrü, tıımdden yeise düşmtlt 
.ıacnJt ki ~la: 

- Çok .ıt herif ...... 
~ 'sdu>dt. Birden kail 

açıldı ve Ahmet korka korka 
başuu uzatarak: 

- BUradayıae.fendum ..... 
Diye seslendi. Sevket elile ç 

mumı ip.ret etti.: 
- Git. SLDa. deli' 
Dedl ve §Ukrlbıtbı; 
- Peki amma ~vketciğiın;. 

pyet bur:adaıa Earakaydeki m• 
muri~ &1t,mefe mecbur ~ 
sa.ydıa tnmv.q&. binemez illi 
idtn? sualine ~ şu cevaliL 
verdi: 

- Belki le bet &lhı tramvay .. 
la gidip geiirdlm amma son 
sını temhı ederim. 

-Demek bendmMJginsbı 
bundan. şu netice çıkar ki a 
başına tadar ist:lkba1lmiz temin 
edtbnilttr. Şbndt akpm yeme-
ğine na ~nrun.t Ona ba..-. 

Ba'*"Wee yauı. neşia- y.arı~ 
\'~re...• afaaaa IHltfllit; aacu 
ve yunmrta i1lt- kannlar.ı: diıyan 
hatta bir Jıillül. şip rakı n-.. ka
f alart. da titafllr NA ai kafiııaıLr 
gece saat cmda IJi!plııt. bir dolllll"' 
may çıld:llar. Tam. Gardenba~ 1 
na ölli:n.e geldWari saman Şük
rü: 

- Qnıtm mi?' 
Diıa aoaıu. Şevket Şükrünün 

kendifııiadıiıt fMla. para. olmadığı-: 
na inen••*' aalaprak: ! 

- asmnm göreceksin: bay 
hay! 

Dedl; Şikdi yldiıiit Şwtet 
hayret itladeaielr..,.._alllll8Bfo 
di: 

- Ş8krtl ban& mama. mr 
me~ wwıaelt liaJdiıt. dajiJfal 

Dadi. Ş8lril. ara&mia diajüdL 
Kı ~-· ctm .... n~&- 1 . ere yaLvunl ~ ...... _., 

elliseiieri'e dilMltmiş olan. Şev
kıet OINl takiliıe ~ oldu. 
Gard81ıiao b~ salemL kadınlı 
erkekli bir bılalaaJ>li!a tııüıı.r. 
tıklım dolu: i~ Bbflt- m&11&.1ok
tu. Herkesi!I' aizü sahada bir 
Japon hokka1-ll ~or
du. 
Boş bir tek:maaa buJamamıar. 

Şükrü etrafı Bir iSiMdil ettik
ten sonra putmıin. a.laca. Jmııan. 
lığında yatt ~ laıdbt -,Qlcut
kri se-ek mest ot. Şaüete 
peşindiım plmaeiai. İIUlıt etti. 
Dans pıi1li P.l!1 a loaların 
altındaki. Bir mwp. )tU!ap. 

BuıınaSlffs lıfft ~88ital-
14. diğeri: daha genç ve gölıekli 
iid: kişi otumi}ı~ aiı•a bir 
lianf. açık. =lzıa)Ci 8"14or
cto. Balli ti ÜIİ8İ el& 1:atlalıı ı•ı. 
T .1aı-n. ""k8han &llıuiıaki 

- lsmı.yıl, dedi. Vallahilfızim -.:.._~ 
b herif _a .. :-'L..-- &!"l"IUlllftlV" mathdta g"rünttz;; ..i ı:uuıu.:u-... Bir ordu ...__ lıir _...__ ~ ,O • 

Der.ken. Şükrü eğildi: • 1S -~ -· _,_ sayeehtde ~ıa. ı.,.at.. 
- Mfed&r.siııiz efendjm; Y,{11! ~ ~ •ilessA- "'° gayet- a.n ıvtR ilk Bil .... 

bulanuı.d'ik, masaıılZlll.kena.rındat ·~--~·-••••••••••••mİİİİmi~ oturmanıza müsaade eder. misi- • 
ıı1&7 • ,., ....... 5!.888 liiıli* ~ .. 

lföylüler şaşırdılar. tki nazik Seai- clıaig 'kn- fi!U8Quaao.. Atkı &d t ı ram-·-.-
va kibar gencin ricasım reddet- lrM *lld ıt jllldıaima .... 
meleı:iue i.mkjn. vac llHı? Hemaa. 
yer gıöateftiitet". Şikrii ite şe.ı. 
~bot il:!lliemielenien iltishıt mt ı•••""-.ıllJ 
Sül1lll Dhraa ---çekince ... 
kallı. zat. ile aciradqı da. bem 
iskemlelerini geri aldılar ve mir 
safirlerine yer verdikten sonra: 

- Seıa.nm. aıeyıwnrı ı 
Diye selam \1Wdiler. ~ anla

şıldı. İkisi de Araptı. Bunu çi
pil gözlerinden ve yüzlcmndeki 
Halep çıbanlarından da :farket
mek kabil iken ancak ~imdi dik· 
kat edebilınişlerdi. 

IArk .. ı var\ 

JtENLCl:.I 

ŞAHESERİ 

Bugünden itibaren- Wr ı.uta daha 

.LALE Sinemasında ____________________ , 
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Konıisgonundan: 1-n~alwıoU;;, Sa;malma 

1 - A..<;J<;cri evsafı haiz sc-kiz ton sade yni:'l pazarlıkla INltın ·~ 
2 - Sade yağı pazarlığı 15/1/042 ~embc gfinü saat 14. de~ Yazan: M. Sami Karayeı _____ 194 'lilO sc.tın alma komisyonunda yapılacaldır. 

[ NakU oe ikti'las Jioia ••hf uztlar. J 3 - E\•saf ve ~rtnamc her gün komisycmda göriilebilit. 
• - tstekliledn bellt gün ve sa• tle komisyonn muvakknt t~ 

tutan olan 1080 lira ile gelmeleri. .(43) Koca Mnradla. Bi\yi;k Ya.ı .. ar bir 1;anroodan kurtulmak, '5lyrıl· 
,öyle bir tertip yıır ruaım:uı: mak, durup hasmını gırt.lakla -
ffcrgeleciyi Koca ... urad tu· mak kolay o?mazdı. =::==::::;::===================================:::xar 

B ş,di , nez e, • 
rı 

tacakU. Ve saatlen:ü m\lda.· BeI' pehlivan. H~.reglecinm 
~ gliı~i yapac~ Hergele- taktığı 4',aprnzm neı şekilde ol
:ciyi yoracakt>. :Eğer muvaf- duğur.u bilmezdi. (Jnu: S1m. 
1fnk olul' ve bir ill'f!at bulursa vardı. Bu sır da ga.yet basitti .. 
şonecekti. Hasmı yalnız ~aprazla.yıp sür-

Fakat asıl gürcş:in. tabiye- mek değil, ona fm;atlaı· verme· 
si Hcrvelooiyi yormak ve bitkin ıııek lizımdır. 
;bir hale getirerek, BUyük Ya.- Herıgelecinin çaprazı mcşhlll'
§ara ölü olduğ11 halde teslim du. Çünkü onun sırrı VR:ldı .. 
etmekti. Yazdı*1m gihi bu sır da hasmı 
1 BüyUk Y Fr h<:mcn hor çanraza aldıktan sonra koltuk 
~t Kara .A mcdı meydan· altıarından yukaxı doğru kaldı
\lo.n rıka:ı'tııbil:r !i. Hoa ba da ra.rtı.k sürmekti .. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütiin Ağrılarınızı derhal keser 
lcabmda günde 3 kaşe ahnabllir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

tı() kPdnr k' ia.Y deği'rli. K&Pa Koca Murad. hMT.ılllllll bu 
4.AlınH t de o.dama ö~ le 'kolay sırrına vfı.kıf olmadığı için her 

~stanbul Defterdarlığından: 
ikolay meydanı vermezdi. çnprazdan lrnrtulunur gibi ma-

K fü;ük güreşler bitti. ~ıra nevralar yapmakta idi. 
ba.5 gür* geldi. Mutad veç- (Arkası oor) 
hile Cazgır ortaya çıl-va.k ba 

ğırdı: s 1 k _ :sa6 pehlivanlar ıneyda- ıırsız ya · alandı 
Da!.. Muhtelif yulerdo mlite<ıddlt hır-

Öndc l{oca Murad olduğu sızlı'dn.ı· ynpan Cevdet ynkalonınış-
baldc }3üyük Ym.:ar kazan tır. 
dibine c'!oğru yüıiiJ iİ!:!Ç ba~l.n. * Brbck A ncnkan KolkJ nelen 3.\ 
Qılnr. • • p ırç... mar~ı.goz t. . I' • çn!an 

Hcrgeleeı de önde olduğu Aıtin ıltin y::ık:>Janmı~ı r. 
halele Kara Ahmet J iiriiyfü;c 
dizildiler. Arkad~lar ynnya. - * Sirkeli İbt:lsyonu• (j, yokuların 

oohı-olannı ç.ıfan Nurtı.. ynknlana-
JUl. duruyorlardı. Herkesin IDl- ı. le ırlliycy.., teııJim edıi. i ·tir. 
ııık ettiği 11ey kim.in kiminl<> gi.i 
reşcceği idi. * Bir mliddr:1 evvel muhtelif dılk 

Hakem heyeti, Onzgır. ev- k:iııJ:ırd::ın 14 p. r~n p.1. • ;ı, iki em 
velce kim.in kiminle gi.ireı;ebile-ı Lkrı.rpln, IJlr \•1yd:ınlık '.llnıı Arap 
ğini tayin ve takrir ctnıiı,;lerdi. Htı· N\ dtm ynkıılrı arak ulliy"ye ve-o 

Onlal' pehlivanlaı'l herkesten rilmiştir. 
ifaha. ziyade .biliyordu. j * ıo hııaıztıı hacılsc-tln ıc:ıı suı;lu 

Cazgır, pehlivanlara sol:tıl- ' s.ıhıl<nlı Kcşnıılı Ali dl\n Y •rnlanmış-
ju. Büyilk Yaşml: tır Cılriıgı e vnl. r ııııi.<l ıJ edilmiş 

_ )"a~ın-, fCll Hc:ı gde<·i ile, ~uı;.ıu .ıdlıyc~" \1~nlmı t"r 

tut!. 
Dedikten ı.onra Koca. !\tura-

da. da: 
- Sen K3ra AJ)metlc ... 1 
Dedi.. Hergel~i. oıalarda 

· değıldi. Hangisi olurJ>a olsur4-
du. Zat n bu iki pehlivanı dn 
mağliı.p etmif;lt;rdendı. 

Fak.ıt Yn.şnr, Ca.zgıı-m ı;ôy-1 
1ediklerinc C<'VUlı veremezdi ·· ı 
Çünkli h~ındmı korkmuş sü 
sU verilirdi. Bu sebeple su. tu. I 

Yalnı2 Koca :Mnnıd, d»ı;hal 
abldı: 

Yeni eserler 

lslam Ansiklopedisi 
Cüz 7. 

ı .. tanbul 'Onivcıı;ikı F.< ebıyat Fa
;.llt, • t:ırafınclnı n ııredllmektc o
Lın hlfıın .'\nıııi<lopc<lisinill 7 inci 
l.tU.'il çıkmıştır. Bu föııikülun siklet 
:ıucrk• nı AmbısUın mndd('Si teşkil 
dm(•ktt'dlr. Ar .. bbt.-ıı cuğrafyaaı, 

ttıı ihı, 'dchlyot ve kıiltilriı llak
kıml:ı._i malt'\ınnt z~maıwnızm ilınt 

- Ben, HN geleci ile tutmak u~ul ve mut:ıları <lnhlllndc, bir 
-,iat1,,oı·um ... d~di. .;ok ycnl ıa~hih c nılveler ile tam 
· Bunun üzcıin \ .. azgır: ,~ dddl bir monosrufi haline get.i· 

- Pekiilu, na!>.ıl isterseniz .. rilmir.tlr Tn" iye \'ılt.'l'iz 
De-yince, Hiiytlk YQJ}al' dn: • · · 
- Pcl\ftlil, öyle olm.ın,. dedi. j r 
Herg-clcci de: İ -; rmklı 8 ha it<: c 72 devlet.in 
- Pekfılfı.! 1 b::ndırnlanh? 320 . ~ıhıfc en lilzum-
Diyerck lafı kesti. Eşler bu ·u yau1ar ve mükemmel bir muh-

,uretle taa.yyün edince pclıii- 1 tıı dclil"rnc 

vanl::ır ~ğlanmağa geçtiler · ı H t T tı_ • • 
Koca. Murad ve BüyUk Y:ı.- aya au.Vlml 

ear istedikl rinı vilcuda gPtir- çıktı 1 
mislerdi. H .. yilt ıak.vlmhıın taklidltri var-
Yağlanmalarda.n sonra pehli-\' ~ır. J\Jdıuım::ı;ıı. ıo. 11,;in (Ha)'ıt Tak· 

yanlar klbleyc dC.merek rü.liikı vı.ın:) adıılfl vtı (Manrır Kitapha.ı 
Yal'<!Ilar • 

1 
neııi) hY'ZI' l)a <li'<kO\ ıxlı}D1f'.SJ, 

Cazgır duru:nm yaptı. mırge. \. _J 
Jeclnin ~ok bcyooanlı olduğu 

11 1 ~=;:ı~;. Ol<luğu yerde ! Askerlik işleri 
Ca.zo"11·, mcnlnbesine ~eıt,•U. 

Hergelecı için ı;i)yJe ooyJU- ŞUBEVE DAVET 

Sıra Mtıkellofln 

No, adı soy adı 

ı Mustafa 
2 Xcrope 

Taslak Ol 
a Ahmed ve 

LilOll 
4 
& > 
6 Habib Noyap 

::> 

işi 

Manav 
Terzi 

Kalı veci 

> 
) 

Kalwed 

Mahalleı;I 

Tt•tıvıldye 
:ıı 

Dıkılitaş 

Sokal< 

T, C. 
Kuyulu 
Bostan 
llüyük. 

dere C. 
> 
> 

> > 
~ b 

Knpı 

No, 

:?/:l 

l:.!3 

> 
44/4 

> 7 
8 Tevfik Akbaş 

l> 

Kömilrctl 
:ı> 

Oduncu 

D, Ktu-u <~ ne K. C, 91/03 
9 > 

10 Hnsan 

U Zcvnı Keres .. 
tedyan 

12 Sabri Soyc:an 

ıs Mustatn. 
Uskan 

H llnsan A;:,an 

15 1\hılıldclin ~n 

16 ) 
17 Mnhmud 

18 Avndls 
19 Scllın öznk 
20 Mardlros 

21 Mebmed11 

2i Ali Bınnıız 

23 Hakkı 

24 Hfü f'-Jrln 

25 l!ıo"mlne! 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

, 
Halil 

> . 
Osman 

32 Mllrlnıız 

83 Bohor 
34 VitnU 
35 Münire 
36 Bekir 

97 Ahmet 
33 Ahn1et 
39 A lJdullah 

Nişaı cı 

Ciğerci 

Berber 

Oduncu 

Helvacı 

:ı> 

Mnnnv 

Pastırııı n<!ı 

• Köf'tcd 
Terzi 

Bnkkııl 

Ruhveci 

~ 

Lostrac~ 

Kahveci 
> 

K:ıl.:ıycı 

Köflt~l 

JI 

Bnkkal 
> 

Yumurtacı 

Pn~:wrncı 

Bakknl 
J\5çı 
Kahveci 

tçkili lokanta 
Kı:.nürcü 

Kon·isyoncu 

R Pn .• 

:ıı 

> 

V. :ındc 

Tt..~vikiye 

> 
~ 

> 
> 
> 

o: Koy 
> 
> 

"!/Jldıı 

~ 

'.Abhn!lugn 
V. z:ıt?o 

40 Hamid Fmııcı S. Po~a 
41 > > ;) 

Kümiir 
lı kele 
o l zıh 

\:e 
Şt>lı el 
J\ ım 

H. r'Jl'ıı1 

Ko ıııır 
l•'·· ; ... 
lhlfunur 
der,, i 

.., 
Şt lıicl 

A"ım 

'Konuh· 
1~kcle 

Alnnnz 
4:C"1'TIC 

~~:r 
Nt>tl rıı 

Sılfılı 

deposu 
Akk.wnl~ 

Göknrır 

C:ımi 
) 

> 
> 

Mtı\..ıkıt 

Dd:uı-nıcn 
Dcreboyu 
O. K. iskele 
Ht· ıktnş 
c;.d<lc i 

Rulı~o 
Ho t.ın 

JJ. Fıım 
~ 

> 
rııs 

18 

30 

34 

33 

> 
S8 

52 
<10 
3 

1] .J 

40 

sı 

> 
81 

fJ/5 
> 
b 

> 
31 
o 

118 

24 
ti3 

28 
2 
2 

:ıı 

42 Hcrmiı» MUrebb1ye O, Köy Ali V. ko~ldi 
43 > > ) > 

yordu: 
- Buna H<:;ı ;,elccı İbra.hım 

derler.. Pehli ;llloğlu }.~nli

Fatih Aakerllk fuboelnde
1
n: 44 l\lhma > Tc.ıvlki.yc 

. ;::· ı:;b· M. Emin oilu zzet File- 45 Mehmet Kömürcü V. zade 
T. C. 
SJ')OI' C. 
v. Konağı 

, 
12 

84 
vnndır .. 

F. 
Mat· Ka. Buh· Zam Zam Senıı 

ran zanç rıtn 

1 rı>.00 
2~'i.0ı) 

lAll 
24.41 

1211.(ı() 24.üO 

0.30 
4,88 

4.90 

0.74 
6.10 

12,25 

941 
> 

:ı> 

48.oo 16.so 3,3G 4.~o 9411 
> ı 1.43 2.ıa 939 

70.(10 24.50 4.l~O 6.13 940 
~ Ui4 0.31 0.39 !140 

3-00.00 21.08 4.~2 5,27 0-11 
135.00 27 .00 33. 75 .> 

292.92 16.21 3,24 4.0'i 04\) 

llill 00 16.27 

135.UU 15.16 

711.00 Hı.62 

lt)l).tlO f..98 

132.00 L6.'.:7 

> 
5'{.00 

9.98 
6.51 

9P.OO G.61 
112.50 ll.33 

45.00 4.44 

7(1,00 

G3.00 

54.0ı) 

165.00 

135.00 
]35.00 

3G.tlo 
S4.00 .. 

4.44 
3G.Otl 

72.00 

2,42 

JS.59 

9.27 
15.82 

6.21 
6.21 
3.77 
1.89 
5.34 
1,11 
7.00 

6,60 
?00.00 ::3.21 

64 00 fi.51 
6.i .00 5.09 
42.<hl 35.85 

3.25 

3,03 

2.12 

12,20 

~.25 

2.00 
1.30 

1.~2 

2.27 
0.89 

0.48 

7 '") 
··~ 

1.85 
3.lti 

1,24 
ı.ıı 

0.75 

0.38 
1.17 
0.22 
l.30 

4.117 94 l 

7.58 

2Ji6 > 

1.50 940 

4,07 941 

250 
3 26 

:us 
2.SS 
2.<ıa 

1.21. 

6.30 

4.114 
S.DtJ 

> 
> , 

) 

3.0G 940 
3.06 9.\0 
1.89 ~ 

> 
> 
> 
> 

1.32 1.65 941 
6.6~ 8.30 7,22 940 

1.10 l.3A 941 
1.02 l.27 > 
7.17 8 ,96 l> 

5iıı'u0 75.08 15.02 13.77 > 
> 
~ 

90.00 7.3!) 1,47 
223.48 26.82 5.30 13.41 
MUvıazene H. kcru Kazanç z.am 

i -i-1 5.30 ltl.53 3.J2 938 
37 .20 25.15 88.02 15.00 939 

3.45 

5,79 
10.13 

0.30 

0.50 ll.50 

58.00 
1.51 939 
0.03 l> 

31l.9R 940 

940 

Dedil<U-n sonr .. · 
l?:<»ca Mur .. d, h.oı;n Mu- 1 

rad!.. Sıkı tut kcnctinı .. Has
mı hüçük göımc salrn kıl-! 
~ıklnnndlll\ yruı bnı:ıfaı•mdan ... • 

rı - • 

1 

4G Mustnfn Fırıncı Te~viklyo 
Tbb. Yı.b. Sctrllk ollu '.Arm<Crıak 

Erzunım soo (333 _ 71) Be.-'ktaş Maliye r;ubcsl mlikcllcilerlııden yukmıda ndı, l~i ve tlcaı·ctgMıadre::;lel'i yr.zılı sahı. lar terki ticaret• 
Tbb. Bııb. lfalil 

0 
•lu Muhsin U~- le yeni ndrczlel'lnl bildirmemiş ve t.e~llU~n eıılfıhiyetli b r kimse göstc•·memiş ve yapılan arastırmnda dn bulu .. 

Hergelcciyc de Kı)ca Muıncl 
lcbinc şöyle nasi.hBt Pcliyc.rdu:: 

- Hergeleci.. HcrKeleci ... 
GUvcnmc ust.alığınn, pchlivan
lığına salnn koca. Muradın çnp
:rnzlarındn.n .... 

Knra Ahmet, Biiyuk Yaşar 
;in de C'l.Zg1r1 lfu~.ım gelenl~ri 

söylediltwn onr. pehlh anl:m 
me:\1da.na salıverdi. 

Öınlı peşıevlPr yapıldı. Ve, 
güre~ baqladı. Bi!yük Yaşar; 
hasmın. }~arşı aıddctli taarru
za g~ti. Dir an evvel Kara 
IMımcdin i§ini bitirerek rnhat 
j[alm:ık azmi ıdc idi. 
1 Heı geleci de, tıpkı Bilyült 
jY.nfj.lr gi.bi Kocn Muradn sı
Jn bir tanrruza. geçti. Bir nn 
evvel ınc~d:ındo~ çıkarıp Bü-
yük Yaı:;arln yorgunsuz bir gü 
ırcş ya.pm.ısını istiyordu. 

Koca Murad, Hergeleci
nin ince ve ustalıklı girişlerine 
deli dolu mu~rn.belcler yupıp 
def ediyordu. 

Hcı·gclccl, basınına on daki
ka durmadan list üste yap
t1ğı hücumlar müthişti. Mut-

k\ldnr 300 (S.22 _ '7) 
1 
nomnmıs olduldarmdan hlznlannda g&ıterllcn yıllnrn alt kn:zanç vo buhrı:ı!l vergilerini vo znmlarını havi ih· 

Lv. Tez:;m. M. Ali o~lu Hdscyın bnrııamclerın bizuıt kcndllerlne tebliği ınlimkiln ol:ım:ı.ım tır. 
Şehamettin 50992 1 Keyfiyet 3692 snyıJı kanunun 10 ve 11 inci ı·ı'\nddckrinc tcvfikcn tebliğ y<'rinc geçm<'k i.lzcrc nan olıınur. 

1 ~~ ---------------------------------~-~---

~~::~:.!~ıo~· .~~".,:~,~.·ıı ı RADYO PROGRAM! 1 Halwwğlu Satın:/::::isgOnundaıı 
Beşikt11ş As. Şubeşinder.: 1 - '.Af;keı·I evsafı hruz ı;ekiz•ton snde yağı p~zarlıkla satın alıııacakbr. 

A ,agıdn isimleri ya.ıılı subnylmın _.8 il. Cİ Kanun 1942- 2 - S:ıdc yoğı pa1.arlığ.ı 20/1/942 salı günü s:ıat 14 de Hahcıoğ-
accıc 1iUÇcmiuı murnc.ıaUan, etme- 7.ao p 1 ogram ı 19,15 Milzlk lu 'i60 sntın nlmn komisyonunda yapılaı:aktır. 
dıklC'ri takdirde haklanndn 1076 82- 7Jl3 Hafif 19.80 Ajans 3 - Evsaf ve linrtruıme her gUn koınisyond:ı görUlcbilir. 
yılı kanunun mnddei ınnhsusunn gü- program I hnberlerl 4 - tstckl

1lcrin belli gün ve santto komlsyonn rnuvakknt teminat tu-
re muamele yııpılacağı, 7.45 AJ. ns ıo.4::; Yurttan tarı rıl~!~~iru ile gclmclcrl, (44) 
Piy.ıdc Tcğm, M. A1.Jlli haberleri sesler. 

> > Hnlıt 40037 8.00 H.ıii! 20.15 Radyo 
Muhnbcre tt'~. CelCıl 20430 program gazetesi 

> > Hikmet 8,15 fa in sııatı 20.45 Knrısık 
, ~ Kc."im 42o07 8.30 l\'hlzlk ş::ırkılar 
~ ~ Kemal •17347 12.30 Pı·ogram 21,00 Ziraat 

To~ 'J.'e8m. Cemil 4~513 12.33 Saz eserleri Tnkvlmi 
~ > tsmnil •14677 12.45 Ajans 21 .10 Karısık 
> > Rc;i<ıt 41312 haberleri şnl'kılıll' 

Süvrrl Aatcim. S .. dettin 353 ıs.oo Bcnıbcr 21.SO (Hikliye 
Levrızıın Astcğm. Nebil 39106 Şıırk1Ja.r saati) 
Harita Aste!:m. Necati 30953 13.30 Karıfilk 21,45 Radyo 
Levazım Astcltl'Jl. Namık 30385 program senfoni 
S. S. Muamele Mc. Muhitt.ın 32319 18.00 Program orkestrası 

Sahibi : A. Comaleddln Saraçoıilu 
Nqrlyat MUdOrD: M. Sami Kıırayel 

Baaılıtıfiı yer: (H, Bekir Günıoyıar ve 
A. Cemrıleddln Ssıraçoölu ""·tbauı) 

18.03 Muhtclil 22.30 Ajans 
Şarkılar 

18.20 Fn"ıl heyeti 
19.00 (Derdle.smc 

saaU) 

haberleri 
22.45 Dans mUzigi 
22.55 Yarınki 

program • Jak!t hJ.Cmı b:r tm'.&.ftaıı ka.pıp 

mrı: l ı ctır.c0c av~cµ)ordu. =====================.;=========== 
,r O(·L , Iumd, olanctı. ağırlı -

.;,1yl.ı 1 ol:mcn. kııvvctiyle küçük 
'" l.ı n 'r h3sı.nınn hahire zor-
1•11 ~ mul~ledo bulunuyordu. 

N:h'lJ"'!'{: Hergeleci, hi hasmı
nı ç111,,..,~ ifCtirdi. Koca Mu
r:•l. kOs.":.(lk h.:ı.Bmuun çelik kol
ır.ı l ,,ro1< .. mn gtrmi.et\. Murad, 
)'.,19.v1ını tm"la.yıp Ktrtlaklaya • 
TL\ o 'd...ğu venio tatınıı.k isto
dcyStt cJr. muvoifa.k olamadı. 

liı'!'f.i·~wı ça.prnzkm aca
i~ Hlıl pohHvanınkıne be:nze
IJIC' ~.. ı~r~i pehfü~m 
ko:tul.l:uı aJtutııb.n havn.ya d!)ğ
ru d,t.croJ< Ö't )\! stircrdi. Böyle 

Görlilen lüzum üzerine 11/1/042 t.rihli pauu· gunilndcn itibnrcn asa

iJdnkl banllyl' katarlnrının f.ıılemedlklert va arzu edenlerin istasyonlardan 

izahat alabilecekleri lllın olunur. ,(155) 

Sirkeciden hımıket 
edenler 

24 
32 
46 

52 
12 •P~ #Lnı~~ 

• 

Çekmece ve v. kUydın 
tıarekııt odenlor 

11stanbı~ L&Vazım amirlıli satınaıma komlsy!Hlundar. 
Beherinc 450 kuı·us tahmin edilen 3000 adet Uüıta ambnlAJ mınd :~r 

tırılvcakhr. Pazarlıkln ckslltmcsı 9/1/942 cuma günü saat H,30 dn : 
nede Lv. fimfrliğl satın alma komisyonunda ynpılacaktı.r. 500 aecttcı 
olmamak Uzcre nyrı nyn taliplere de ihale cdlleblllr. Nftmlmesi ı 
yeında görülilr. Talipler.in J~at'i tcminQtlnrllc ~ vııkltte ~or.a • ....,, 
meler!. (•73 - 60) . · 

ı. • '" 
Adet Eb18ôı 

2150 80 x 48 ıe :Nb. 
!000 ,O X 43 1i No. 
Y-uknrıdn eb'ndlnn ytu2b ... l.ti'ıwuiiıi"lilMıtbiltı.1iii i.ii!l'B a . 

z. rhkln ck.o;ilt,nesi 12/1/942 pazartesi güntl sant 15 de Tophanede Lv. an 
lto,ı s::ıtın alma komisyımundn yapılacaktır. Hepsinin tolunln bedeli 68 
liı n 50 kuruş knt'i teminatı 804 lirn 38 kuruştur. Nilmuneleri komis)"enclf 
gl.ııüllir. T:ıliplcrin belli \·~kltfe koınisyomı gelmeleri, .(474. - 94) 

• • • 
• llllO kilo ıı;?;ıç lm11<iuı•c1 ~lvt..i nlııınncrı?itır. Mütt!Qbhlt nam ve l>cs:ıbiN 

JJ<c.Z:ıı !ılda eksiltmesi 14/1/942 tarşnınba günü snal 14,30 dn Tophanede L~ 
i\ır•iı lıi;:i r:ıtın :ılmn komisyonunda yapılacnkllr. Ni\muncsi komlsyond::ı. '",.. 
ı iiliiı. tsteklilcrln lcklH' cde.ccklcrl ffynt üzerinden % 7,5 teminntltuilc l <-!< 
li \akitte komisyoıı:ı gelmc-krl . ( 477 - 142) 

• • • 
Behcı·lne 42,5 ku.-us tnhmin edilen 250 gramlık 400,000 hutu ton kı .. 

lı• ı koıı ... cı·\·c i ycııtırılacalrtıl', Pnznrlıkl:ı eksiltmesi 15/1/942 pcrscmr• 
ı:unu saat 14,30 d.:l Tophanede Lv. fımirllğl satın alına komisyonunda y.ı 

pılac:ıMır. ilk tc=nlnatı 975'() liradır. Şm·tnomcsi komisyonda görülür. tırte· 
lll~rin fabı·ikalıırmı heyete muayene ctlirmek Uzcrc eksiltme gilnilnt!en 'n 
nz beıı ıı:iin evvel 1 .t. Lv, Amirliğine blr dilekçe ille milr.ıcant etmclc:ri H 

ıhalc vünii ele Vf'rı cckleri amballlJ c:ındık nümunclcı ini de komisyona gel( • 
ml'lcri ~nrttn·. Aksi tnkdirde mUnakasnyo 1stlr!lk cı1rmezfor. (481 - 148 

• • • 
500 ton un vcy;ı, irmik vı r ılcrı:k mn:~arnn \'e .,chriyc yaptırılacc.k~ 

l'ıı2:ı.ılıkla L'ksiltıuesl ı.5/1/942 pcr~ınbc gUnü snni 14 de Tophanede t 
L>', <İnıirlıgi ııntm aln n komi. yonuııdn yaml:ıcaktır. 'fnhmi~ı lıcdeli 50.cıı;ıl 
!im ilk teminatı 3750 liradır. ş .. rtnamcaı komh;yoııcl, :.ıôı·iiliir. 1m:ıllne uı

Jip olaııl::ı« eksiltme terlhindcıı en az bes gun e\ \'el f, brfkalarmın şer~til 
haiz olduklarına dair blr heyet tnrn.i'ımlaıı mu ·yrik ı :<in iimlrlifc 1:1'i 
dikkç~ ile milrncnat etmcs'ı ~~ırttır. Ala;i hrlcfo mi n ık.ı :ıy.ı işfüiıl, c·ck-
mt.ılcr. (489 - 148) 

••• 
14 kalem dis malzcrn«.1 almııcnkb. Açık <·k iltıJ\{ 2~ l/942 cum:ı ö • 

nn rnnt 14.30 da Toph;ıncde Lv. ilnıırllgi ~:ıltn rılm.ı lrnn.ısyonundn yapıb • 
ca;ctır. Hepsinin tahmin bedeli 730 lira ili kmuş ılk t.emiuatı 54 lira ~· 
kuruıı~r. Şartı-tımesi komisyoııdn ı.: iı ıl T• liph ı i• 1 lli \ kitte konut'" 
yon::ı .'clnıe>lcri, (479 - 144) 

Bir auct Avari m:ırlm bftskulUn t nirl ıı.ütm ıhlt\ ı • · \'~ h \>;.111 
p:ı1. Hıkl:ı eksiltmeye ltonmuştur. thnl1ıs' 12/1/942 pr.znrt<> i .ıünU sa-4 
15,!:0 da Toph;mcde Lv. fönlrllı:i sntıııalına f~oıniıı;o;onunda y.ıpılaoaktır. Tah
min bedeli 120 füa kat'l teminnb 1fl liı .1dır. lkı .. !cfü Tı.phnncda Sabp:ıza· 
rıncl:ı. Lv. :\famul ombfirmda ~Jı illUl•, İstcltlflPrin bf'llı saııttc komby-011s 
g,..1; 11 lerl. (480 - 145.) 

• • • 
On adet. miioodch!t kamyon alımıcakttr. H•'Lhi bi>' markadad olnı!\S.1 'itl" 

y. 111 teı·clhtir. Bulunamadığı ııurotıe J:o'om, Şcvrolc, F rgo, Mllrı, Dlrunont. 
ctudcbcyker marknlordıın olacnk ve heı· kamyon. it yede~ paı-ç;ıl ... tı 
bcı r.bcr verilecektir. PnznrbkJa eküiltll"csl 14/ 1/942 c :ır.,~ımba ~lnfi ı;.ı;ı& 
14 de Toph:mcdc 1st. Lv, Aınirllği satın nlın;.ı komi:.•o.mndn srapılacaklı1'· 
Ş..ıtnnıncsi ve her kamyon 1\;in vcrilmPsi muktıni vcckk pr&çt listesi ı.o

ınl. yonda görlllür, Tnhmln bedeli 50.000 lira ılk lı:ı!ln!nr.tı 3'150 ltr.f:r. tsUk" 
lilcri. kııtaloğ ve tcmtn::ıtlarfle belli s;:ı;,U<' ]Mm! yo , ~l 1ıelC'rl, (~1"'-1-41) .... 

Be-her kilOı."'Ulla 22,5 kurıı<; tıı.hmin edilen 20 to ı noh~d a'macarrtll'. Pli'! 
1,arlıkl:ı eksiltmesi 13/1/9442 ımlı gtlnü 1'aat 14,50 cl;ı TophanırlP L11 areir-. 
Jlği ı::ı.t.ın alına komisyonunda yapıl:ı.caktır. Knt'i tcmın:ıtı G'i..ı ıırodr. NlW 
muıı<'si komisyonda görtllUr. tateklllCJ.'ln belli ımaUc komisyoıı.ı !clıncl TIJ, 

(478 - 143) 

• • • 
12,825 metre 80 millmctrclık Şel'ld kolan ımıl,,,ı!ıl.ırl 11.ım ve hcsat ın* 

nlınncaktı1·, P:ızarbkln eJmlltmcsı 13/1/0-12° 5, h gü ı.. '\t 14 ele Toph .. nedıt 
T.Y. :lmlrliJH satın alma komlsyonunrJ.:ı ynpıl;ıcııktır Nu ntıne> ı komiı:yond' 
g~ ulUr. isteklilerin teklif edecekleri fıy.ıt i\lnin<l· ı ... 7,5 ıl. t(ınimıtfaı-i~ 

, 1e belli saatte komisyono gclmekrl. (4fl2 - 1'17) 

~--mılllımıl ........................ lllrJlll.ııs..llm:im!ln:.111 ..... ... 

1 ,, Dan iz levazım satına ima konıisyoru i 1anı · rı 
.... ım:ı .... .ı. .... ..a::sil ......... ~ 

1 - T.1hmin olunan mcrmuu bedeli «ll .160 .. lı o ol:m 0.000 kilo no· 
hudun 10/2 inci ltAnun/942 cumaıtcsı gtiııU . at ll,JO et , ı 1 ,Jı .. ::ırtln c .
hlltmcsi y:ıpılacakbr. 

2 - tık teminatı t837> lırr olup .. ~.ıt!':ımc~ı lır in konw:;.·ond.ın ~ -
rosız olarak alıl"abllir. 

3 - tstcklllcrln 2490 sayılı knnunun luı fııtı t1• ~ ı d· taı zlm ede<> 
leı-ı kapalı teklif mektupfarını lıavl kopnlı .ı ilrnrı en ""C: Jı lJi giln r 
saatten bir sant cvw~lln~ !rnd:ır Knrunpa ad,ı bulun:ın k•• i J•'U b:ışhr• ı 
ğınr• makbuz mukab•llndc vcı mclcrl. el 1374 

:::-KUŞ TOY ·ü· NDEN -:; .. 
YASTIK, YORGAN, YATAK lmll.ınıı'lllk he.1 1,c .;nı,_e •.c 1.-t.n dl 

:~;::::;:;.0 BİR KUŞTÜYil YASTIK ?. L~H~U!R 
Yru;tık, yorganları d:ı pJ1. ucuzduı·. Adr~. ! tanuuı Ç 'l.ma~ılar 

enndnlyrıcılnr sok::ık ö,ıncr BnHoğ!u t{u ı Tüyü fnorikmr. Tc::lefon. 230S?7 
9!Mi MJ!'!JfW:~'!IP!SffiM R""*?M'".11 

· ';,. '°'''.t:'ı!·ı-:- · ~ . • -ı:."(.;·- ·-11x· ' 
... '"' .... "' }r At.t- ... ~·,""~ ;~: ... l.· .. , ("' 

.ıuı< • , }t . •· • . ..,. ~- · . . rt_~,< :. :•fr. ~:: . [ ,,.,,.\ :'-. 
"'~"' .... ,.. .. .... . ~ 

SİZİN DE TAt\:DİR 
ETTİGİNİZ ÜZERE 

Asrımız modı:sının :rarafet ve inceliğine ln:ı:1nınm eden 
Uttad ter:ı:llerln meh:ıretl, kad:na da g:enç.ll~t. ma~uf 

şayanı hayret bir bec!'n tcıı:ısUbU al'%edcr. 
Fal<at yOz ve onun hutııtu cıcvczedlrlor. Eger bu l'ok· 
'tııyıı. IAzım :ıelcn lht marn oö.:terllmezse, seneler b" 
ııuıtıar ı b:ıçkııl:ırın;ı pek ç:ıbuk farl<ettlrlrıe~. Du, sl:ııt 

bır aırrınızdır 1•1 .,fak bir dlkkııtaizllk eyn llvnal ne
ticesi rakibclerlnlzln dlkknt naz:ırınd;n uzak kal;r t it, 
l§!e ı:enelerin (bllhııua nazık ve hııııa:ı;s cfldleı e m~· 
.allM ol:a'l o tnhrlb ltı ~enel •in) cllcılnl:o çlnıclttı~ ol 
du~u on blnlcrco (bldııyettc r.ıııyrl rnahsOs) ince çl~gl
lcre lhr.ıalkllr lcalrneyınır. 

Z1ım:.nla cll<llnizl ııoldur:ı.c:ak olıın ve sizi pok !?Ok dt.fa v'-1<1~1!' hQ-
rap eden bu Arı:ı:l::rı d:ı;nm "e r.abah Krem Pcrtcvlc ynpşe"ü'"'"': 
ufak bir m<'snjla rofcdinlı:. ~rcı~ı Pol'tovı.~ bu muelzciib.A )11.lz ı IJ•• 

lerc1> hcmclnr.lrılz glLıl ılz ele hııyrot vo m nunlyctlc G'fthi'1 nloeı:k. 
ıilnız.. GCir~kelnlz ki iA;mıııız, ebedi gençllijlnl herll.toe m<törıır..1n.> 

5lSyllyeccktir. 
KREM PERTEV'ln tcrkılıln<!ck: ;aaı anas•r en der!n t_1ztıllcri h"l~ 

lzn!ede geelkml-,ı"°°~tlr. DuoünJM l~ı!larcn el:: d:ı b.r U>p KR.::ı.ı 

PERTEV'! tuv:alcıt n•n~ Lıl:ı 4u!undurul)uz. O, ayni z:ıır.#fld:ı 

rllzg:rı:arın ve kuvv6tli a.ır-"~ ı en iyi muh:ır:zıdıı 


