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Ekmek levzi pr 
muharebeleri 

• 
ıesı 

Ankara, 8 (Ye- ••••ıııeM••••••••••ı••• •••••••••a•••••••••••••• mlktarclanek al 
ması lfLzım ~el· 
mektedir ki llun 
Zara. amele, i~i,. 
hizmetçi, bul~ 
şık~, h .. dcmil 
ve saire gi'.Ji bir 
çok sıfatlnr ve
rilccektir. 

.......................... 
istiklal farihimizin ilk şereff 
yaprağının yazılmasına 21 yı~ 

önce bugün başlanmışhr 
Bugün Birinci tnrnü kumandam olan Milli Şef 

İnönii'niln emir ve kuman-

ni Sabah) -
Ekmek karne
lerinin villiyet
lere tevzii 8i ta
mamiyle ikmal 

Hükumet, maişetini daha ziyade ekmekle temin 
eden fakir halk tabakasına da 

edilmiştir. Kar- k "' • 
neler aylık o- e m e g 1 
larak veri1P -

A A 

azamı mikıarda vermeği düşünüyor 
bkmC'k l ıtı1c-

Başve kil Proje üzerinde bizzat tetkikler yapıyor ıstl~i~~~'~\~~i~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' ~~~tı~~ııı a \ık.ı-

muhaı ebelerinin b. lad!
ğı. günün yılclönümüdür. 
Bu muharc.bclcıle 1Etiklal 

'Harbinin ilk zaferi bundan 
tam 21 sene evvcl lmza
rulmış ve kurtuluş tarihi
mize Bilinci İnönü zaferi 

la saldıran dilşman .kuv~ 
• vetleı ini tevkif etrniı:ı ve 

<l.ahn sonra da. maglüp e
derek ric'ate mecbur eyle
mişti . 

cektir. 
Karnelerde isim 
ve soyadı ha
nelerinden baş 
ka 30 zımbalı 
fiş bulunacnk-

1 ur. Bu fişlerin mikt.."l.n aylara 1 kata baslamışbr. Bu !~le Baş-
göre dcğişcc<>lttir. vekil Doktor Refik Saydnm da 

İhtiyaç sahipleri her ~Un bizzat ol~kad.-ır Ye meşgul ol-
ei<mck aldıkça bu fir:lcrden bir 1 mn.ktadıı_. .;· . , 

tırılmıs olmakla beraber bu 1 AnJi:~ra. 8 <Yeni S.ıb. h) 
fn.?Ja ekmeğe hak kazanacak a- Bugiin grup enciinwnmde Mıll' 
melenin de tarif ve tayini İcab- Korunma Kanununun tadilat 
etmektedir. Maişetini doha zi- görih-:ülmüş, mür .. a.lwrelerrle Bn~ 
yade ekmekle temin eden fa.- vekil, Ticai·et ve İktı at Ve
kir halk tabalrosının da, aznmi killcı'i de hazır bulunmustur. (Sonu stıyfa 8 sU'tun a de) tam.-si fınncılar tarafından ko-ı . En ~ol. ek~?ı:ıın. amele~ e \ e

pa;rılacalt, bu suretle fırıncılar rılmesı esas i'tıbanylc kararla§-
da ellerinde toplanan fişlerle -·--------·-::::::::::::::::::::::~::::::_-------------

Avrupanın 
Ruslara 

verilmesi 

! _MAAŞ ZAMLARI ~~~~h·.bir ~ekilde kontrol edile. , 1 HARP v AZİYETi_'ı -·----
Ifameler kiil halintle aile ya- / _________________ _ 

hut hane adedine göre değil, 

• şahıs adedine göre dağıtılacak- Rusyada ·ııerı·de yapılacak harekaAI Büyük Millet· Meclisi, kıc. tatili tır. Bir ailede ne kadar insan 
~ varsa o kadaı· karne verilecek-

y a pmadan evvel hazırlanan ür. Çocuk, büyük insan ve a
mele a.yrı ayrı miktarlarda ek-

Rusya ister istemez mu. layihayı müzakere edecek mek alacaklarından bunlann 
harebe edecektir. Çiinkü nev:ileri karnelerde bliyük harf 

Ankar:r, 8 (Yeni Sabah) - r:;:•••••••••• !erle (Çocuk) veya (amele) o-
topraklarından d ii ş m "n 1 Bliyük Millet Meclisi, ikincika- ı '• • Jarak gösterilecektir. 
kovmak o""" için bir va- mınun 20 sine doğru kış ıatm 

1 
Pa s'ıf 

1
• k'te Diğer taraftan çocuklar~ 

zi/etlir. Rusya bu vazifesini kar:ırı verecektir. Bu karardan bUyük insanlara ve <ameleye ne 
ifa etm~k hususunda kim. l önce meclis mühim bir kaç ka- miktar ekmek verilmesinin da-

L nunu mUza.lccre edecektir. Bu --<>-- ha muvafık l>lan!lP.ı hakkında 
aeden le6vik aörmeı• murt-- 1 """D 

d (Sonu, Sa. S Si<. 4 de) •ı• f ı • alakadarlarca ha:!:!rlamp Ve-

Müd af aa mıntakasının nerelerde olacağı kestirile-
se de bundan sonraki muharebelerin her iki taraf 
de çok çetin olacağını kabul · etmek gerekir 

Yazan : Emekli General KEMAL KOÇER 

mez 
• • 
ıçın 

L 
taç olmodıfı gibi ken isini -:----~------+- noı ız ayyare erı killer Heyetine sevkcdilcn ra-
'tnüJa/aa ettiğinden Jolayı ) ata atalrndilr olanlar dlamış- kamlar Uu•riııdo hi.iki'tmct tetki-
c/a kimseden mükafat bek. 1 lı;ı.ı· :ı:e işin j q in do 'hig bir Tayland merkezı·nı· ---------- ---, 
Ugem•z. Binattnaleyh, Rll ·• fena mal,sad bulunmadığına Vaşı·ngton 1 

kanaat getirmişlerdir. Binaena- b b d tt' 
gaya Avrupay" hakimiyrt , leyh, buırün bizim end.i~~yc dü- or ar ıman e 1 

Mevzi lıarbi, her şeyden r:--
cvvel, kuvveti koıııyan .. l IRLJSYA'DA 

ve v.a.man kazandıran bir mccbu-

vadetmele esasen lüzam vfl Eürülmemİ.7..c imkan olnıadığı 
m•cburiget yoklar. g.ihi, Avrupanın yalnız şarkına _,,. - 0 B 1 Ok U 

J 1 münhasır olan bir bahsi bUtthı 

ı ıyeti ifade eder. Tahkimat kanı -oo---
esirger, hazırlıklar ifamna ve 

1 ?.am~n.md. ve. yerin?e darbelc:r • s VASTOPOLOA 
tevrıhme ıınkan vcnr. Tnhkı-

.A vı-upaya. \eşmil ederek İspa.n
Yaz.an: HUStıytn Cabla YAI..çIN yayı bile harekete gelmia gmı 

A vrupanıı.ı Ruslara ve
rileceğine -Oair 'Mıhver 
knymı.klarından çıka

nlan §ayia Mihver ni.1fu.zun::ı ta-
bi memleketlerin matbu..ı.tındn 
nlıp yiirlklü. Ortada sun') 'bir 
surette şişirildiği pek belli olan 
tır gilrUltü her taraftan tc_rtip 1 

edilmiş aksi sadalnda ı:,'lttıkçe 
daha 7Jyrulc bUyUyor. En ı::on j 
ha.,radiı:le. lspany. da bu yiiz
deıı doğ n heyecanı bize bi'dh'
melrtedir: Rusya ilo lspanya a
rasıııdn bir münasebetten bah
sed bilm<'k epeyce zengin ve m
çüsUz bir ınul!ayyileye delalet ı 
eder. Fak-ıt lspanyanın bahse 
!kablmaaının haddizatında bir 
manası \"C <'lrlcliyt'ti olmnsa bile 
Avrup!Ulı11 Ruslara \'erilmc.si 
parolası ctı'afında Mihver pro
paganda.c;;ınm ne gemş V.:! ş\i
mullü bir gayret saı'fetmektc 
olduğunu gö,.tcrntek itfünriyle 
bir kıymeti vardır. 

Avrupa üzet'inde kontrol 
hakkının Sovyetl('r Birliğine 

1 
vcrile~e~oine hühınederek ıbunu 
müttefikler aleyhinde b"r ~ilclh 
makmnında kullananJaı· '.11ıc 
Times'in bir makalesine istinat 
ediuorlar. Bu makaleyi görme
dik; tel~nflar ve radyolarda 
dn böyle hir mnkalcden bahse
dildiğini işıtmedik. Binaenaleyh 
Tha 'rirnL-s'in ne söylediğini bil
medih>imiz ir.in bu neşriyatın bu 
kadar te15.ş \"e gürültüye hak 
verip vcrcmiyeceğini ta.yin e-dc
miyoruz. 

Yalnız, Tlıe T'met>'in bundan 
aylaroa. evvel yazdığı biı- maka
lçyi hatırlıyoruz. Bu makalede 
ikullaııılan lisan müphem oldu
ğu ve bir çok suitefelıhümlore 
mcydnn açabilmek istidadııu 
gösterdiği igiıı gazetemiz tara
fındcıı bir mukabeleyi davet 
etmişti. Bunun Uzeıino The 
!l'inıtıs maksadını saıih bir su
rette beyıın ederek yanlış anlaş 
pıayı ort..'1.dan kaldırdığı gibi 

., 1ngiliz :Bnriciye Nazın M.r. E
... den'in Avam Kamaıtısındaki 

:,. ·~i ıbeyanatı da İngiltere ve 
· ~.l~utıtefilderinin fikir ve niyeti 
f~ lıa.1$kında zerre kadar şüphe 

.. .. ·\;i~ıt.ajma.mıştı. Bundan başka, 
· ~ ln~tere hUkfimeti tara.fın~aıı 

' hariciyemize ~.ok dostane ıza-
~ verildiğini de haurla.roak-

-0~, Tho Tinıes'in yazı
.' ,,..2~.an, bizim mliteessir olma -
4 • :~ ~· })aJOO:mız vardı. Çünkü Şarlt 

hrl.yalisinin Rus nüfuz ve kont
~olli altına bırakılma.sı bahsi 
ghçi'yordu. Eğer bugün Mihver 
)ıropagandası F.c'len ile Stalin 
ğörüsmclcrinden istifade ederek 

go~tcrmek hiç ciddi bir hareket 
. ;ayılamaz. 
Eğer The '.l'lınes'lıı yeni bir 

neşriyatı vru.-sa bn bapta fikir 
ve müta.leamızı söyleyebilnıek 
H;m mevsuk ve ciddi ma;lfımat 
elde etmeyi bekleyeceğiz. A~ık
'>aı 8öyleyelim ki Mihver kay
naklarının ll:l.şka mC\rıleketler 
,ga..:ı.:tclcrinden yaptıklan ikti
'b~lfit a hiç emniyetimiz yok
tur. Mihver radyoları bizim 
Tiirk e gazetelerin mUndereca.t 
hırını sık sık tahrif ~~rck ken
di pı upagandalanna. hizmet
kftr ı;ekle sokarlar, Araı> /dlln
yasın:ı ve sair memleketlere 
salıtc bir tarzda aktarma -etme
ğe C'alışır1ar. Hattfı. bizz:ıt be
nim ) ızılarımı bile bazan 1n
gilter(> ve aniittcfiklcri aleyhin
de bir ı;ekil vererek tekrar et
tiklerini g·örnni.işümdür. Binaen
nleyh, bu tecrü~lcr meydanda 
iken yalnız Mihver kaynn.klnrı
nın iddin.5ına istinat ederek The 
Tin .. 'in hakikaten ()yle neşri
yat yapmıfi olmasına inanama
yız. 

M s1..•lcııin csnsına gPlincc, 
AYı upa kıtasının kontJ rılünUn 

· R u s y a y a verilmesi id-

Bang-Kok radyosu 
Birmanyadan bazı , 
yaletlerin Taylanda 
ilhakını istedi 

Malakadaki ha
rekat Japonlar 
lehine inkişaf 

ediyor 

Yeni Ginede Rt-~aızl 
"lıava meydanı Japon 
tayyarelerinin yeni bir 

laa"u.ııtna uğradı 

[A. A. telgrnfiarmdan 
hült\s:ı cdilm~r.] 

TAl'T..A.NDDA 

Diin akşam ilk defa olmak 
Uzere iki İngiliz tayyaresi 
Tayland hükfımct merkezini 
bombardıman ebniştir. Bir 
kaç sivil fümi.iştür. Hasar az 
dır. Çıkan ya.ngınl:ır söndü
rülmüşti.\r. Domei ajansı 
Bangkok hastahanesinin de 
hasara uğradığını bildiıiyor. 

Radyo, Taylandın meşru 
surette kendisine ait olduğu 
kanaatine Birmanynnın ba
zı cvaletlerhıi ilhak etmek 
istediğini bi!dirmiştir. 

l\IAJ .. AKAUA 

Vişidcn gelen bir telgrafa 
göre, Japonlar Malaka ya
rım adasında i<:eıilere doğru 
ilerliyorlar. Boıııcodaki fe~ 
deral Malezya devletJ('rine 
ait topraklar Japonlar tara.· 
fından ışgal olunmuştur. Ma 
lakada Japonhtrın garb sa-

'liii uzunluğunca Singapur isti 
kametinde yaptıkları büyük 
çevirn1e hareketinin inkişaf 
ettiği bildiriliyor. 

MALZEYADı\. 

Slngapurdan gelen bir ila· 
bere göre, Malezyada ilerli
yen Japonlar ağır zayiata 
rağmen hamlelerine devanı 
ediyorlar. İngiliz kuvvetleri 
mukavemet etmektedirler. 
İngilizler, Japon çemberi içi 
ne di.işmckten kurtulmuşlar· 
dır. 

lpohda muharebı>lcr hız
lanmıştır. Japon tayyareleri 
Perrak Selangor ve Johrda
ki İngiliz mevzileri üzerine 
Propaganda kağıtları atmış
lardır. Bu kii.ğı.tlarda, Malez.. 
yanın 3.kibcti taayyün ettiği 
için mukavemette ısrar olun
maması yazılıdır. 
Diğer bazı kağıtl.ırda da hal 

(Sonu s:ıyfa 8 ıOtun 3 de) 

. 

Mr. RUZVEJ .. T 

iAvam Ka
lmarasında 

! ı 

HARARETLi 
BiR CELSE 
---o----

·ıEden söy'üyor: 

! "Türkiy;;;;n bil· 
tünlüğü hiç bir 
tehlikeye ınaruz 
değildir.,, 

LiBERAL MEB'USLAR 
BiR HARP KABiNESi 
TEŞKiLiNi iSTEDiLER 

Bvşvekil muavininin nut. 
kundan sonra hariciye 
nazın Mo$kova müzake
relt rini anlattı '"' ten. 
kitlere ayrı· ayrı ceuop
lor verdi. 

IA>ndra, 8 (a.n.) - Avam 
Kama.rosında harp durumunu 
gözden geçh'en Başvekil mua
vini M. Atlee, M. Çörçilin At
lantik aşırı yolculuğunun sobep
forini vo ehammiyctini tebarüz 
ettirdikten sonra. demiştir ki: 

''Pa.rtıa.men\.o irişileıı ba.~lıca. 
neticelerden haberdardır. Ev
vela 26 nıillctin müşterek be -
yannaımesi verilmiş, sonra dn 
Birleşik devletlerle Büyük Bri
tnnyn kurmay başkanlan ta
rafından yapılan teklüler gö
rfişUlın~, bir komuta vahdeti 
kurulıııam. a::ararınn. va.rılmış ve • bu eski davayı tıa.zclenıeğe ça

lışıyoı sa pek beyhude yonılu
v d"nıcktir. ~wkii o neşri-

dıasııuıı d o ğ r u olma
sına imkan yoktur. İngiltere 
ve miittefikleri Avıı.ıpada Al
mrn hegemonyasını knbul et
m<:m k icin bu knda r fedakarlı
ğı göze alırlarsn Almanyamn 
hakimi\ eti yt.·rine Ru.ij hfi.k.im•
yetini P-etirmcğ'e nızı olabilir
ler ill1İ? Rus vayı !<endilerine 
celb tmPk ve kandırmak icin o
nn. menfaatler temin etmek lü
zumu bu bapta bir delil olarak 
ileıi süı·iilemez. Çiinkü Alırnıın 
politiknsı lngiltercyi böyle bir 
mecburiyetten kurtarmıştır. 
Bizzat Bitler Rusyayı yakala
mış, lngiltercnin kucağına at
mıştır. Rusya ister istemez 
harbe girmiştir. Çünkü Alman 
taarruzu karşısında kalmıştır. 
Rusya. ister istemez muharebe 
edecektir. Çilnkli toprakların
dan düşnıam kovmak onun için 1 
bir vazifooir. Husya b ı vazife
sini ifa etmek hususunda kimse 
den teşvik görmeğc muhta.Cl 
olmadığı gibi kendisini müda
faa. ettiğinden dolayı da kimsc
dcrl müka.fut bekleyemez. Bina
enaleyh, Rusyaya .Avrupaya 
hakimiyet vndetmeğe esasen 
lUzuın ve mecburiyet yoktur. 
Rusya beşeriyetin hürriyetini 
mlidafaa. davasında rolünü oy
namış ve Alman ordularım altı 
ay hırpalamıştır. Bu a1b aylık 
milcadele dünya Uzerindclti Al
man tehlikesini kırmıştır. Onun 
için, Mihver propagandasının 
son faaliyeti rJçblr tesir yap
madan sönmeğe mıılıli.fundur. 

Hi. · Oahid YALCIN ·~Dllmrml'la:!!IKmılll~, u.seym (8cnu Stı. ~ Bll. 4 de) 

26 devlet bütün 
deniz H:uvvetlerini 

birleştirecek 

mat, biır..atihi bir kuvvettir, dfl ----------
giderir ve ltuvvetlerin tnsarıı.ı· ALMAN CEPHESi runu u.mı'1ı 'Ctleı·, «•?:~· ~pho v.o. 
ya 'Uıntakala.rda sıklet merkez.. 
lcri teşkiline de tardım edebilir. YARILOI 

Mevzi harbi sistemi, mUstah-
kcnı. ya müstahzar bir cephede, -----

· ı ---00--

Çung King' de bir 
istişari meclis 

kuruldu 

ve):a. hıı.re!:ct. ,.e m~ncYı:a _kud-ı RUSLAR FEODOSIA 
1 t tını kıran bır arazı ve ıklm1de • . 
tathjk yeri ve zmnam bulur. iSTiKAMETiNDE GENiŞ 

M·~vzi h?~bi, bir ta!~rm ~~ 1 B 1 R H A R E K E T E 
~bhılı e gın§mekte go~terdıgı 
toe( diitten ileri gelebilir. Mu-~ HAZIRLANIVORLAR 
vaffnkıyete eıdirilcıniyen bU- -oo--

Japon imparatoru Tokyo 
civannda 30 bin asker 
ve 500 tayyarenin 

~tira\ ettiğı bir geçit 
resminde bulundu 

yiik hareketleri mll&tahzar mev 
zile .. öıtf'r. Nilıa.yct, nıils\.ah- Alman tayyareleri 
k\;m ve müstahır.ar me' zi bir • 
kuvYet kaynağıdır. Kırım üzerınde fa• 

M. ı ııe nmvaffokıyet.qjzliği, I • • • d 
mev·.1J harbine siirüklE-mifti. Çc. aJıyet)erını artır J 

[A. A. tclgrafl.ırıı dun 
hUJ5.:n cdilın cıti J 

Londl'anın bi1dirildihrinc goı·e, 
Vaşington beyannamP.sini im- 1 zalayan 26 devlet, nralarındaıı , 
birine deniz yoliyle yapılacak 1 
her tasarrufu karşılamak üzere 
ellerinde bulunan büti\n deniz 
kuvvetlerıni birleştirme iı:ıini tct 
ltik · etrnektedirl<>r. 

kilaı Ç:ır O' dusu, kurtuluş yo
lunu tez elden hazırlanan mev
zikrc sığın1'1akta arrımıştı. 
Gnı p cl"ph" i, \1zun siiren bir 
mevzi haı bi yawıdı ve iki taraf 
d ı bu nıf:'vzıleı e dayanarak ko
rund ı, kmrvetJcrine çeki düzen 
v\!rmcğe özendi. Fakat, mevzi 
har ~Ji de yıpr:ıtıcı ve bıktıncı- 1 dır. Sahra mevzilerin~. daimi 

1 
talı kin. t metanetini \"( rrnişti. 
Bununla b ... rabel'. müttefikler 
yarm:ılur, iki orduyu da kanatı
yor(hı. 

AJmaın · Rus cephesinde ise, 
Diğer taraftn.n Çungkingdc (Sonu sayfa 2 ı;Utun 1 de) 

bir istişaıi medis kurulmuştur. • - .... - - - - - - ---- -
llu hnber reblnen tcyid edilmiş ı A f • I ı d 
tir. Bu mcdis, bir kaç milletin, r ru<a a 
miimessilleriııden müı ekkeptir., 
Londra ve Vaı;ingtonda da ya- ---00-

kmda bunn bcnır.cr meclislc>r ku- M 
1
• h ve .1 rularaktır. 1 rcı er 

TOKYO HA • 
To~~oclan bildirill!iğiııe f?Öre, 1Jedab1 a 'dan 

Japon ımııaratoru 'l okyo en a -
ıındaki 'lOJU manevra .c.h..ı· ekı•ı•ıyor 
sında bulunan kıt'nlarr teftiş et-
miştir. 30 bin' asker ve zırhlı 
teşkiller Mikadonun önünde ge- --oo--
c;it yapmışlardır. Bu geçit ıt.snıi İTAL YANLARIN IDDİASI 
esnasında man vra sahası üze-
rinde 500 Japon tayyaresi uç- T 'L k Ö •• d İ 

. muştur. J. OturU DUD e n• 
Japon matbuatı, harbin birin- •ıt· .. Ph h 

ci ayı için elde edilen netkele- gı erenın oc e 
rin. bir biUlııçosıınu neşretmek-! kruvaZÖfÜ hattı 1 

tedır. 
1 

Matbuat, Pasifikte Amerika 
He lngilterenin tam bir hezime
ti bcklenebilceeğini kaydetmek
tedir. Gazetelere göre, Japon 
milleti, istikbali sa.rsılnınz bir 
itimnd1a beklemektedir. 

Berlinin son lll\"8-'1.j karşısıntla. 
ruütaleafan 

Bir Alman gazetesi, Ruzvelt 
tin son mesajı et.rafında diyor 
ki: 

"Pasifikteki ham maddeler
den Amcı ikanın istifade edebile 
ceği şüpheli bir dnnıma girmiş
tir. Halbuki Amerika bu hnm 
m:ıddelcri zaruri telakki ediyor 
du ••• 

[A. A. telgrnfiarındnn 
h\\lüsa ccUlmi§tlr.] 

İngiliz kıtaları Agedabiu böl· 
gesinde Mihver Uz rindel'i taz
yiklerini devam ettirmektedir
ler. Libynda. fena havn şartları 
hüküm slirdüğü için bütün cep 
Jıeleıde faaliyet lı:ışlnmıştır. 
İngilizler, Halfnyada.ki münfe
rid Mihver garnızonuna. kuvvet-1 
li hUcumlarda bulunuyoı lar. 1 

Rommel kıtaları da mukave
mette ısrar etmekted"r . 

İngiliz tebliğine göre, Mi ver 
kuvvetleri kum fırt • 
iı:ıtifnde etlerc.k km t 

(" 

[A. A. telgrailnnndnc 
hillfls:ı edilmiştir.] 

Rus tebliğine göre, bazı ke
sım 1erde Sovyetler düşmanı gar 
be doğru takibe cleYam ederelt 
Herlemiş1er Ye Maşovek şehri d• 
dalJH olmak füı.ere bir kaç me& 
kün mnJı lli işgal etmişlerdir. 

Almanlar nğır 1.ayiata uğra · 
ımşlt rdır. 

11 Alman tayyureai dlişi\rÜl· 
mUştUr. 2 SoYyet tayyarec.i ka· 
yıpt1r. 

Sivastopol bölgesinde ~id1.lct· 
ll muharebeler cereynn etmek· 
tcdir. Alman hattının bir kag 
noktada Sovyet kıtalaı ı tarafııı
cfan yarıldığı söyleıunektcdir. 

Bir So\-yet birliği, bir güs 
~.arfında AJmanları 10 ıncsklı• 
mahalden lardetmiştir. D~')maı 
na ağır hasarlar verdirilmiştiı·. 

İsveç gazeteleri "Brandeıı. 
burg,, tiimcni kumandanı gene 
ı ııl Georga Bracenin ilkkanu· 
m.n sonunda şark cephesinde a 
<lüğiinü Bt.rlinden aldıkları biı 
habere atfen bildirmekte<lirlcı·. 

Ruslaıın Kırımda karaya t'Ikı 
tlklaı ı ve Sivastopola. doğru yü· 
rümckle beraber bilhassa li't:o· 
do"''ia istikametinde geniş ölçüı.la 
b.r harekete geçmeğe hazırlan 
dıkları tooyyüd etmektedir. 

Alman tebliği 

Alman tebliği şudur: 
"Şark cephesinin merkez ve 

şimn.l kesiminde, düşman, diin 
<le hilcumlaı ınu, knnlı kayıplar· 
lıı dc\•am etmiştir. Muhtelif noh 
talarda, çarpışmalar henüz de· 
vam etmektedir. Hava kuvvet . 
leri, Feodosyn limanında rıh 
hmlara v~ gemilere muva~<id . 
yc-tle hücum etmiştir. ~nahııı 
Jıncr ltesimlerinde, ta~nrcleı 
c~kisi gıbi muhacim bol~ev ı 
1. rle tcsırli cnrpı;:ma ar )a.J}n' 

· dt m ın n ıl.e ol ; 
l I" 
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/ .......................... ·-···~, U)t.ımak için hangi • 
tarafa yatmalı? ' Et, odun ve 1 Vali diyor ki . 

1 [Nakil ve ilctibas lınkkkı mahfuzdur.] lastik fiatları i ''Şehrin (Kar) dan 
Yazan: Muharrem zeki Ky~~eGg~~Lk;;~oh. 53 arttırıldı 1:1 temizlenmesi için 

1 Eminönünde 1 
; bir nalband 1 
1 dükkanı çöktü ! 

E n tatlı uyku kış gece!el 
rinde olur! Yazın da ııe-< 

rin bir yerde olmak prtiy!~ 
leden sonra uyunur. En ·· 

Firavunun c;ok yaıılı bir Ilil.-ı """' .,...,= ~~ 
lcibi vardı. Bu, Hazreti Yu uf ayrıldı. Sırtına nidide bir kaf- • Mürakabe komisyonu- : be 1 ed. e ti 
µc.vrin! bile görmüştü. Meınle - tan geçirdi. Bem yaz bir ata 1 nun kararları tasdik 1 ıy gayre e Karın erimesi yüzün· 

den vuku bulan ha· 
dise tehlikesiz atlatıldı 

• • • • • 

1 

li mesele, uyurken hangi ta.rdi 
yatmak lazım geleceğidir. ~ 
ğa mı sol mı, yoks:ı. arka üstü· 
ne mi yatmalı? 

En iyisi sağ tarafa yatm 

~J·~n~~S~ii~ç{~ ~~~t~:re:~iE~:~l: VD~un.~~:!T,ne\aı· ~uöa~vını~;:Bu.diAh' • •'ı ça l ı ş m 1 ş t 1 r 
hafaza. cdiy«da. Bütün haya - min olarak harbe giden yıı~lı 

1

. ..,.. ;u • ' ' 

~ ancak bir kaç defa halita bir ceııgtver gibi çıktı. Be- ımıt Kımk'm Riyaseti altın· i 1 Karların erimesi dolayısi
le dün Eminönü Küçükpa
zar caddesi 6 numarada 
Nalband Sa.imin diikkiinının 

• • • • • • • • • 

lı. Çünkü, sol tarafa yatıı.ıra.ı 
(kalb) üstüne yatılacağındalll' 
sıkıntı, darlık verir. Am sıra' 
şiddetli çarpıntı yapar. Munta.
zam, düzgün işlemesi llzım ge
len kalb arasıra bozukluk göste-' 
rir. 1 

olduğunu hatır ıyordu. Bu has- yaz atını Mısır sokaklannda da toplanan Fiyıı.t füra.ka- Vaki şikayetlerin haklı taraflarını kabul ederim : 
,tatlY.Ian da ayakta geçirmişti. son hızla f<ürtiyor; arkasındaki lbe lioıınlsyonu et, pirinç, o- Fakat belediye imkanların fevkinde ve en kısa bir 
(Jrt;ı .-ıı hir adam gibi hal:\ yiğitler de a.yni slir'a.t h di- • dun ve lastik fiyatları üze- • 
çalısı:Joı; ıravnna lıiı:nıet edı- sıni takip ediyorlardı. : rinde bazı kararlar vermiş- : zamanda normal hayatm avdetini temin etmiştir 
yordu. * ! tfr. -

damı çökmüştür. : 
i Çöküntti biti.5ik Karabete i 

Temizlik masrafı artıyor : ait dükkana da tesir etmiş : 

Hele kalpleri büyük olanlar/ 
yürek hastalığı bulunanlar hii 
rahat edemezler, sık sık u ~.ır· 
lar. Nefes darlı;;ına ugrMLır.' 
Boğuluyormuş gibi olur;ar 

K kin zeka ı ve ins:ına hay- o giiıı :r.ıı~ırda hiç ,kimse oı:- : Bir çok celepler fiyat mü- Vali ve Belediye Reisi Doktor 
rt.-t' ri i il:na l•Jveti ile mcş mcmişti. Vcl:t bin Mus'ap il<}f i rakabe kOlltisyoıııına mü- Lütfi Kırdar dün bir arkada-
1.ıur ıa.n i ıtiV'.lı' Hacib, o sırada Haman, bir cenaze alayının sö- rocaat ederek et fiyat- şınuzı kabııl ederek, son karın, 
tmzur h ıünııyordu. Hanmnn l::üıı etmesini boş yere bckleyur !arına bir miktar zam yapıl- şehirden zamanında. kaldınla -
§ikayctini b.-ıştan sona ka ar l:ırdı. Bir gün evvel aldıkları masını istemişlerdir. madığı ve bu hususta belediye 
dinlemı ti. F'iravun, Harunu hıı- yirmi bin liraııın ÜZi!rini hiç Komisyon celeıılcriıı zam =ı faalıyetinln noksan olduğu tar-
wru:ıd.ııı kovduktnn sonrn Ha- olımızsa, bir on lıra rr. iirtmek teklıfi hakkındaki tale !erini zınd .. "amlan ne~'riyat hakkın-
cib" s rJu: istiyorlardı. o büyük gelirin makul gördüğünden et fi- da izahat verıoiı;tır. Vali ve 
l - i:lm bu i c ne dersin, ihti - I<endisin<len soııra kasaya gire- yatlarına 10 _ l5 kuruş ka- Beledıve ~i.ıi bu izahatında ez 
var? cclc ktiçük gelirl<:rin altınıla i dar bir zam yapılmasını ka- cülme ~unları söylemiştir: 

Hacw bu suıılin cevabını vak kalnıa.sı lizımdı. Çünkü iki ar- : rarlaşlırmı~tır. "- Son günlerde bavaların 
We hazırlamış gibi hiç düşün - kadaş. günlük masraflarını en 5 Violau:ı piriııei satılnuyua.k fevkal3deliği ve yağan karlar 
medeıı ce; ap verdi: taze gelirlerle yapmayı adet .,,_ 5 Diğer tııraftan bir çeltik müna.sebetivle çekilen bir kısun 

- \"('ziri fı7.anıınız Harun bin dirunişlerı:li. Yirmi bin liranın • fabrikası sahibi komi•yonda. sıkıntıların gazeteleıimizdeki 
Şuayb gibi lıasisli~i ile taıun- t bir Jmrn,unu dahi sarfetnıeğe İ Violanıı pirincine konan ı'ıı.r- akh;Jerini dıkkatıe tak'- ettiın. 
mış bir adamın yirıni bin lir:ı-ı kıya.ınıyorlardı. : hın a7. olduğunu zira elinde 1zha.r edil n temennilere işti-
sını alan kişi, mutlaka görül-: Himan, u~ta bir kalabalık : bulunan pirincin alelade Vi- rak etmivecek bir kimse bulu-
m<'ğ<' lii~"lktır, s 'ltanım ! Oııu · görerek ı;evindi. Fakat biraz 5 olan ot olmayıp ekstra cinsin- naro1z. Elbelte yağan karların 
f;arayını7-a davet buyurmanızı dikkat edince bwııın b r sürü i: den olduğunu söylemhtir. kaldU'llmasını bu sefer olduğu 
icabederse hizmetinize almanızı atlı olduğunu anladı. Haklı ola-ıi Bu nevi pirince ayrıca • gibi mebzul miktarda ve ~ün-
icizme tavsf e ederim. rak endişeye <lilştü. Diinyay .. • narh wbit ~dilmediğinden !erce devam et~e de munta.za-

Faav-.ırı, hından bir scy anla- metelik vermeyen arkada$lla: 1: Violana pirincinin satışı dur- man ve gceeli giindüzlü çalışa-
JD.ll' !:ak sualini ikiledi: - Mah\'olduk Velit, mahvol- i duru\muştur. rak normal hayatımızda en kü-

- ;\!•sır halkıııı maliımatını1z duk ! diy• bağırdı. Üzeıimize : Komisyonun verdiği lca- çük bir aksaklıifa. meydR!l ve-
olmndnn yıTiarea soyan böyle bir sürü atlı asker geliyor. i rara göre bundan sonra pi- rilmemc-sini yani ideal bir bele-
bir ~i:n hizmetinden ne isti- Mutlaka vezir veya 1'iravım yasaya arzcdilecek pirin~ler diyeciliğı hepimiz ayni şiddetle 
fadc memur e..TI'fr? tarafından gönderilmi~lcnlir' doğrudan doğruya. Bakkallar isteriz. Ancak temenni ile haki-

llı · ar Ha iki beyu ka.:; \'elit bin Mus'ap. arkada.<a· Cemiyetine verilecek, cemi- kat arasındaki farl<ı makul öl-
altında parlayan kiiçüçk gözle- nı azarladı: yet her semtin bakkallarına çillerle göz öniinde tutmak 
nni parlatarak anlatmağa ba,- - Ne bağırıyorsun be "?r- ayrı ayn pirinç tevziatında munsifane lıit h'trekct olur. 
Lıdı • Süll? Elimizde dağ gibi ferman ·bulunacaktır. 

- O adn.m. fevkalade bir zc- olduğunu unutuyor muswı? 1 Odun fiyatıaı·ı da arttınldı 
itaya alik oimaaaydı . .,eytanın Hiıuan, itaat edip susacıtgı OJ.un meselesine gelince 
bile aklına ,;etmeyen bu me-' yerde adeta iHyan etti: f:on günlerle nakil vasıtala-
zarlık i.1ini dü~ünemezdi. Yine 1 _Asker, aldığı emri yerine nna yanılan zam dolayısiyle 
o adam. fevkal:ıd4 bir cesarr~e. getirmekten başka bir şey <lu-1, 510 kuı uşa satılan odunun 
malik o'mau idi, mutlak lrlki-ı' şünmez_ Bakalım fetmanı çı- 3 ~dtisiııiıı 580 kuruşa saW
miy tiniz a.Jtmda b • unan lıu karıp göstermeğe vakit bula bile- $ ması kararlaştınlıruştır. 
f)ciıird~ kü~ük çapta bir hüküm-

1 
cek miyiz? Hay şu yirmi bin li- : L'.i'!ltk <.ah<;lannda. kar 

dar g,ibi icrayj saltanat etmez- myı almaz olaydık! J:ıı.ııte c.l\iıt ! • nisbeH arltmldı 
Cli. .' fı.m:n m:ığruren uala geliyor'ar! Komisyonda ayrıca lastik 
söyleınck isterim ld BUltanım, o. Velit bin Mus'ıı.1>. başını ç;ıvi- fiyaU:ırı üzerinde de görü-
adam. keııdfslni sizin yüksek rıp bakmağa bile lüzum g;)r. şülerek hariçten gelen las-
himayenire girıniş addetmekte-! mr.di: tiklerin memleketimize dalıa : 
dır_ Boyle addetmeae; ne kadar Dört nııUı. lmcdeuıe ~"-! fazla. mlkLu.rd.-ı gelmesini te-
'"""' ne ı<aıtar cesur oınrsa ol· kiz rı.ala gelsinler! Bizim baba- min m:ıksadiyle evvelce ve
sun; bu derece serbest hareket yiğitler n gima duruyor? Egcr ~ rilmekte olan yüzde 10 - 15 
cdınnez ! onları bir hamlede temizl~ve- : kar ni~beti yüzde 25 e çı-

Firavun, ihtiyar Hacibin dü- • ıuezleı-se yedikleri ekmek lıa-ı i kar;lınıştır; . . . • 
§\incesini gnyet makul bularak nm olı;un' : Karar \Jf'kill .. te bildinldi 
sakalım eline aldı. Uzun süren _ Fakat arkadR!l d<ıha l>ü- i . Vf>rile.n bu kar~·Jar Ve- 1 
bir tefekküre ıhldı. Nihayet yük kuvvetler gelmivecc~i nel: kıı.lete billmlmıştır. Alına- • 
ııakıılını elinden bıraktı: malum? · 0 ı : cak cevaba göre harel<et e- S 

- Evet, de<.li. Ben de kanaat _ o ıaman teslim ba a • 5 dılecektir. i 
g~tinlim ki bu ada--·- zeka· - k · B" · - L.n\ yr gı •••••••••" 1 

•••• .. ••••••••••••••••••••• ~ çe erız. ızı Y"'-" ayıp Fıravu- . . , 
sınd,ın istifade edile»ilir. Git, na gölliriirl~r. Firavıın, n:ıJ.iği Bır mavna devrı dl 

BeWdiye tPskila.tmıu karı,ılaııtl
ji;ı imk.'\n'1ılıklar 

Memleketimizde bu tarzdaki 
bava. hadıseleıi nadir senelerde 
göı ülıuü~tür. Btl'ıunla müca
dele çok biiyük teşkilata müte
vakkıftır. Bıına nıui<abil elimiz
deki te'ıkilat hakkında bir fikir 
verebilmek i~in rakaınlarr. müs 
tenit ba'ı m>liı ıat vermeği fay 
dalı buluyorum. 

lstanbııl hıı.lkınu ~ehırin te
mizliği için ~Hyt~ ettıgi vergi 
miktarı senevi 4'10 bin liradır. 
Bunun ancak 380 bin liraru ta.h 
sil edilebilir. 800 bin nüfusu o
lan şehirin nüfus başına bir se
ne müddetle devam edecek bu 
hizmet i~in ödediği pııra yarnn 
liraya bile bali.'İ olmaz. 

Avrupa 'l('hirlerinde ta11Zifa.t 
;çin halktan alınan vergiler bu 
miktarla mukayese edilirse hay
ret duyarız. 

İstanbula ilk geldiğim zam.an 

Bu hizmetin ıdame masrafları : ve duvarının çatlarnasırıa se- ! 
son zamanlarda. anormal biri: bcp olmu,tlll'. Her ·ki dük- : 
yüla.elişi de göstet'lli. Servise bu : kiln da tahJ"ue edilıniştir. ln- 5 
sene yeniden ilave ettiğimiz ma : sanca zavıat yo1<tur. 5 
kineli vesaıti pahalıya malettik, i * Beşik.taşta Teşvikiye i 
amele ücretlerini arttırmak : mahallesinde 9 numarada o- :' 
mecburiyetinde kaldık. Hay _ 5 turan 1sroailin evinin mut
vıınlanmıza beş kuruştan el- : fağı dün ani olarak çökmüş
~akta olduğumuz arpayı şim· ! tür. İru;aııca zayiat yoktur. 
di on be~ kuruşa maletmekt.e- 1 Dün üç yangın oldu 
yiz. Cönlerin denize dökülmesi ! Fatih Seyit Ömer malıal
içiıı deniz nakliye işleri evvel- : lesi Atikmedrese Rokak 2211 
ce beş bin liraya malolmakta : numaralı evde dün yangın : 
iken şimdi 150 hin lira sıırfet-15 çıkmıştır. 5 
mekteyiz. Elimizdeki vasıtalar- 1 Ev seyyar satıcı ömere a- 5 
dan bu sebeplerle tasarruf mec : ittir. ömerin söndürmeden : • 
buriy~tinde iken biz bilakis bazı 1 attığı sigara yangına sebebi- ! 
fedakarlıklar ve tevsiler yap- : yet vermi>ltir. Yangın itfa- ! 
mağa çalıştık. i iye tarafından söndürülmüs- : 

İnsan kudretinin fevlrinde i tür. • • • 'i 
bir lışma • I * Eıninönünde Vefa cad- ! 

Bu hususta insan takatinin' desinde 16 numaralı evde so- ı· 
fevkinde bir kuvvetle çalışıl ba kurumlarının tutusma-
makta olduğuna emin olmanızı sı yüzünden yangın çıkmış- 1 
rica ederim. tır. Y ırn_gın alt katta oturan 

Bu fevkalade ahval iç inde Münevverin sobasından cık-
polisin yardımivle kahvelerden ınışsa da itfaive tarafından : 
binlerce amele topladık. Bizzat söndürülmiiştür. ! 
kendi temizlik teşkilatımızı a-ı * Bakırköy Kartaltene : 
zaıni ..-ayretle çalıştırdık. Bele- Karakol sokak 21 numaralı i 
diye zabıta talimatnamesinin : evde yangrn çıkmıştır. Yan- ! 
verdiği salahiyete dayanarak 15 aliı.kalı hemşehrileri dükkan ve ı: gına sebep e v i n alt i 

Çok birn içenlcrın Jaglik gfü 
olan ınldderi buyüdükçe !ıüyür 
Çok geru•ler. Baıı defa da y'.l
nm ve yalıut bir karı" kadar 
düşük olur. 

1 te bu gibi hastaların mi<le
leri çok gaz hasıl eder. Ç'.ok 
(hamur i.~i) piiav, makarna, 
fasulya, bakla, nohut, lfilıana 
yıyenlcrin, mide ve barsakları 
da çok gaz yapar . 

İşte bu gibi insanların mide
lerinde toplanan gazlar, akci
ğerle kalbin ııltında bulunan 
perdeyi, zarı yukarıya kuvveUe 
iterler, kaldırırlar ve yüreği sı 
krntırarak uyku esnasında çar
pıntı verirler. 

(Tansiyon) denilen (ka,ıı bas
kısı) fazla ol<ırsa sol tarafa yaf 
ınak daha tehlikeli olur. Eğeı 
akşam yemeğini yer yemez ya 
tılırsa, iyi hazıııolamaz. Y emeı 
!erin bütün ağırlığı kalb ifaet'İ· 
ne yüklenir. Sıkıntı, darlık &c· 
t.ıır, Eğer sağ tarafa doğru 
meyilli uatılırsa., hazım daha 
kolaylıkla olur. Midenin içindı)ki 
yemekler ince barsa[;:>. do;":rıı 
daha kolay ve daha çabuk boşa
nır. 

Lokman H~kim I • katında vakılan mangaldan : 
:;~~~~n~~e h~re.ketektege- 1 sıçra··~ıı bir kıvılcımın ka- ! 

v • ur; e ış en se. ye • napeyi tutuşturmamdır. Ev : ' • • • • • • • --
ugıaınakla _oeraber hıç hır za-ı: sigortasızdır. Yangın itfaiye i K k 
nıan tam ınkıtaa uğramışt.?' : tarafından söndürülmüştür. ; aça 
denemez. Şı haneyokuşu mu- , : 
nakalitını gerek araba tekel'lek)""" ........... _ .. , ...... __ .. ma n ·ıatu ra 
l<:ri~de ve gerek .. ~ay'arclaki !arını teslim ederiz. Fakat be-
rusbı aş.ınmalar yw.un~cu her \e<li.yenin de elindeki imkanla -
hangi b~ .k~ay.a meyuan ~er- ruı çok fevkin., çıkan bir gay- eşyası 
:;mi!< ~çın ıhtıy~tı:ı;ı kestık . retle \ en kı~a bir znmanda 

aııste geç;ıdıgı~ bır kışı normal hayatın iadesine çalı~-' ---oo---
~tırlanm. Ya~an bır karın tığını muhterem gazetelerimizin Bir d' d k' 
gunlc_:ce . Parıs so.kaklarında ve halkımızın kabul edeceğinıl at ıye e ı-
k<:ldıgma .bızzat ~ahıt oldum.. limit ederim. litli olan eşyanın 
~n ~n:1eru, t.eledıv~~ .. eıı zc~gın Cadde ·c meydanlar yıl<anıyor , • 
"' 'a, ıt.ıl~ı ~n ~,,ı bır ~ehırde B3lediye şehrin temizliğini! sahıbJ bulunamadı 
O.le fovkaJudL zoır.anJarda ak- tam mi ak )u eli 1 d .. 
s&klıklat· ola' ılir 1 d am ına sa Ye ~ıı Dün bir ardiye ve bir e,•deo 

. . ·. gece yarısından sonra şehrm ··ı · ·k d ·r 
Bt-ledin• nzıfl'<Uli yapnus._r "'·Ilı· baolı m d 1 ,. 1 1 ·k mu ıım mı tat :ı. nıanı atura eıı-• , u "" , ey an auy e SOKU - bul ı - F. t M · k b 
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Ardiye kilitli olup sahibi bu-
lunmadıjbndan araı:;tımıa yapı
lamamı~tır. :ıı:endisini huzuruma getir: ko- fermanın altındaki imzasını iıı-1 Dün F'eııerdcıı kereste yüklü 

!!~~ç't e-ım-,.,.d·aııı,.da~eteoyllıeıı1: ~r etmek &J.çaklığını _elbette: olarak gelmekte olan bir ma.v-
... • goo1.ermez. Bizı af, halta belki na. Hali~te devrilmiş ve keres-

450 hin lira olarak bulduğum ,,_. 
bu hizmet masrafını ceste ces- I' 

13 numaralı loca Diğer taraftan Tokntlıyan 
lı:ını antre~inde 1 'l bijyıik lop 
bel en bezi bulunarak uçlu hak 
kında takibata girisil.miştiı-. 

~ınu söyle! .. de taltif eder. j tder denize dökülmüştür. Mav-
İhtiyar Hacip, aldığı emri (ArkH• v") ıı.ıda bulunanlar kmtarılnuştır. 

HARP VAZiYETİ 

Rusyada .ileride yapı aca harekat 
(P,.ı~aCı 1 iıı.ci de) 

geniş ölçüde yarma teşehbüsle
ri beliriyor ve yer yer tevcih e
dilen darbeler, muhtelif cephe· 
lerin çökmelerine yol açıyordu. 

Dünkü bir haber, birbiri ar
dında Uç müstahzar mevzii bil
diriyorlardı. E91l8 itibariyle ta
e.m.ız kudretini haiz bir C>rdu 
da, her ih imali gö:zde bulundu-

Kömürden 
zehirlenerek 

öldü 
Dün İı;mail isminde bir duba 

tayf3sı. kömürden zehirlenerek 
Ölmliştür. 

Yaptığımız tahkikata nazaran 
hadise şöyle cereyan etmiştir. 
Ha.•köy kalafat yerinde bağlı 
Beykoz demir dubasında ~lıııan 
3'/ ya~ndaki İsmail dün ısın -
mak üzere duba ambarında kok 
l'omtirü yakmıştır. Kömür iyice 
yanmadığından İmıaile tesir ede 
rek zehirlenml~tir. Baygın halde 
Balat Musevi hastahanesine kal 
dmlan İsmail orada ölmüştür. 
Muayeneilini aypan tabibi adli 
B. Hikmet Tümer defnine nıh
tıat \"ermiştir. 

Bir tramvay yoldan çıktı 
Diln 169 numaralı Ortaköy· 

Alr ray tramvayı Ortaköyden 
,\k araya gitmekte ikE'D. Emi· 
n6ntl el urağı 20 metre kn 1 a 
y<Jdan !çıkmıştır. An.ha. 15 da· 
)dJ,ad:ı. yol:ı. sokulınıı.~. tur, •• 

rarak, miihlm ke'limlerde tah
kim manzumeleri Ylicuda getir
meyi dü ünür. Alınan ordusuc 
mın da, elind' bulundur uğu 
vasıta ve malzemeden istifade 
ederek, bu başan)"l göatermiş 
olması kuv,·etle muhtemeldir. 

Mevzi harbi, muayyc-ıı bir 
mıntakada oynak bir muharebe 
talep eder. Hcı muharebe, ha
r<'kettir. 1\te,·zi harbinde bile, 
hatta en ağır ~ilahlardan sa
bitlik beklenemez. 

Mildafaa mıntakası, muhare
benin ce11he derinliğince gelişi
mini kabul edebilmt'k için yetc
si bir derinliği ihtiva eder. Ar· 
tık, bir hat tabivesi usulii iflas 
etıni.•tir. · 

Bir mtidafaa mevziinin kud
reti, tahsis edilm kun-etle ve 
manzumelerine vel'ilen meta
netle ölçülür. Garp cephesi, bu 
bakımdan dikkati çekiyordu; 
cenhe dardı, kalelerle destekle
niyordu. İki ordunun en büyük 
kuvvetleri o cephede rol almış
tı. 

Mevzide yıllarca kalış, kıta 
için, belki ileri mevzilerde de, 
bir konfor temin ediyordu, Al
man ordusunun simdi barınmak 
istediği mevziin karakterini bil· 
miyoruz. Alınan ordusunda ge
ri teşkilat \'il mesaisinin taar
ruz _devrainde ııeler yarattığı 
malumdur. Codt'un teknik sa· 
hadaki ba nlarını ha:&er gün. 
lerindeııberi llğı·~ıımeyen kal· 
:nıamıştır. Bug' kü buhranın 
~ karşılanacağını anlamak 
ıçın uzun glinlere ihtıyaç yok
tur. 

llı:l ordu, ateş temasını mu
hafaza edlyorla.r, Bazı mınta-

kalarda Rusların girme ve yar
ına hareketleri göze çarpıyor 
ve garbe doğl'U bir çekilme ınab 
Eo\ıı;tur. Muharebenin miistalı
zar \'eya müstahkem mevziler 
tmlerinde mi, derinlikleriude mi 
t-ereyan ettiğini belirten ala
Metler yoktur. Öbür yandan, 
kunetli ~ rdcı birliklerin mevzi
lerde yerleşmeye, tutunmıya im 
kan hazırlamak üzere, savaş -
ııınları ihtimali de bahis mevzu
udıır. 

Her halde, iklimin gücüııe ve 
gii~lüffeüne dayandıbrıııı iddı:ı e
den Rtıs ordusu için, operatif 
yı.rınalara intizar ettiren hadi
seler, sebepler yoktur. 

:t.WdMaa mmtakasının \'eya 
mınt;ıkalarırun nereleri olacağı
m kestiI emiyoruz. Ancak, bu
gün ki; ve yarınki lıa\·a şartla
ı·mın, mevzii, mahdut hedefli 
tcşebbü.sleri mümkfin kılacağı
na ıtınnıyoruz. Muharebelerin 
cereY!Jn tarzına gelince, her iki 
tarafça da yıpratıcı ofac:ığın1 
kabnl etmek lcabeder. 

Miistahzar mevzi, muharebe
ye ;ııeni bir nizam; ateşin oto
matik idaresine imkan verir. 
~ket _harbinde enerjisini, 

ehliyetini l.Sba.t eden bil" ordu
nun mevzi harbi hayatına çok 
kolay intıbak edeceği tahmin e
dilebilir .. 

Mevzi harbi, yedi ayda nberl 
çarpışan kuvvetlere dinlenmek 
fırnahru dıı bah'i'Ctmiştir. Bu me 
todun tercihindeki bir sebep de 
taze kuvvet iktisabı olduğuna 
göre, önUmUzdeki aylann mev
:ıl! mtisamalarla geçmesini 
beklemekte aldarulmıyııcağı an
la, !ı:yl'.)r , 

te arttırarak941senesin 
de 535 bin liraya çıkarttım . 
Bu sene daha 30 bin lira mU
nakale yaparak bu faslıL tahsi
sat ilave ettim . 

Konsolitçi Asaf 
hasta! 

f: ki gazeteci ve muharrir ar
•kada~lanmızdan Konsolitçi Asa
fııı aihr hasta olduğum• teessür-1 
le iıaber aldık. Son zamanlarda: 
miizayakada bulıuıan bu emek
tar ı.rkadaşın bakımsız bir hal
de, Alemdar sineması karşısın. 
dairi 30 numaralı evinde yat
maktadır. ı 

B8$ın Birliği azası olması do
layısiyle bu hasta emektara bir
lik İstanbul şubesinin ali\.ka gös 
termesini istemenin bir meslek 
borcu olduğuna kailiz. 

Eyüp Halkevi fakir 
halka kömür tevzi 

ediyor 
Eyüp Halkevinin sosyal yar

dım şubesi çerçevesi dahilinde 
c;alı~an fukara perver cemiyeti, 
şiddetli soğuklar dolayısile ih
tiyacı bir kat daha artan muhit 
;akiı·lerine C5000) kilo mangal 
küm ürü tevzi etmiştir. 

6 Hırsız Çocuk 
mahkftm oldu 
Koeamustafapa!IQda Bil&lin 

tatlıcı dükkanını soyan Zekı, 
Cemil, Naci, Sadi, Ahmet ve 
Muhiddin isıninde altı çocuğun 
durusmasına dün başlamıştır. 

Dükkarun caınekii.nı.nı kırmak 
suretile i~eriye giren bu altı hır 
dız dükkanda buldukları 4 kilo 
helva ve 30 portakalı yemişler 
ve 25 gazozu içmişlerdir. 

Duruşmaları 8 inci asliye ce
za mahkemesinde yapılan suç • 
lulıır 3 sene ağır hapis feza•ına 
yaşlarının küçük olması dola • 
yısiyle bu cezıı.nın suçlulardan 2 
sine 2 şer sene, diğerlerine de 6 
ı;ar aya inillrilmeaine kaıu w
rilmiştir • 

Macera filmini seyrederken, sine
manın karanlık ve ılık havası içinde 
yeni bir aşk filizleniyordu 
c- l\felek kadın, Emel çocuk, gii 

Zf'l Şennin ... Hayat sensin. Hayatı-
r.11 yarat"n, ya"-atan sen~in. Saadet 
sensin, gervet, ihtişam, ıtöhı-et ~en-

sin!> 
Somıed çok güzel karısına hep 

bOyle yalvarır, onu böyle ok~ar ve 
butün k<1lbiyle Sl!\'erdi. Evleneli 
hentız dört yıl olmuştu, Bir de c;'O

cukian vardı. Şermin, sanki huri
lc:r ctiyarmdan alınıp ta pamuklar 
içinde s:ırılıp sarmalanıp dünyaya 
he.diye edilmiş gibi güzel, Senrıed 
de eşi.ne bağlı yakıtıklı ve genç bir 
kocn idi, 

* Delikanlıyı bir gün taşraya ta-
yin ettiler. Bu, aile hayalınıo ıne
sud seyrini sar~h. Kış günü hep 
bf.raher Anadoluya taJlnamamok 
~rureti kar~ısında ağla~1ılar, ay
lar değil, haCUılar değil, hatta güı._ 
leı ck-ğil, saatler, dakikalar bltbi
ı in<len 3yn nasıl geçecekti. 

Gurbet günii geldi. KüçücUk kız
la annesi, güz yaşlarL i('inde Serme
di uğurlad1lar. Gözden irak olnu 
::Oııülden de ü-ak olurmuş. Doğru
dur. 

Yolunda icab1nda hayatını cluhl 
flda edeı.:egini göz yaşları Ye hu;
kırıklar arasında günde sekiz dela 
tt.krarlayan Şermin de daha yoll'U 
:ıı:altJnunun kapısından ~ık.ark.en glll 
mt•ye ba~ladı. Kadıköyilne dönü -
yorlıırdı. Vapurda çok yak.ı.o;;ı.klı, 

pelt şık giyinmiş bir genç yolctlb
nnı yarım saat evvel ugurlayan 
ana kızın yanına sokulmakta ,.e 
onlarla konuşınakta güçlilk çek
medi, Yavrucuk pencereden deniz
deki martıları seyrederken dell
kanlı ile Şermin de l~i pişirdllcr. 

EcleRi gün, bir sinemanın akşam 

matinesinde buluşmak üzere söz
Jqtiler, delikanlı yen! ve muhte
DC-Dl bir mevı.ut kadın da mütehas .. 
sir günlerin acwru unutturacak ta ... 
ze bir ümld bulmaktan mötevellld 
aevinçle aynidılar, 

* 

ilk buluşına, sözleşilen sinem~ ... 
n.n l•olürıde oldu, bet-ubcrcc gişeye 
sokuldular. Kasyer kız, dudu __ 
lcıı ının uciyle güJerek ve guzcl 
kadını silzerek 13 numaralı loca
nın biletini veı·di. Çılgınlar karan
lık, ılık locad:ı heı· ~eyi u:1uttu
Jar. rı.ıaccra filınini seyrederken 13 
ııwnaralı locad:ı da macera bnşla
)'Ordu. Seans bltmi~ti. K11dınla 
dclikı:ınlı loc.ıd<ın çıktılar. Tenha 
koridorun hafif loş bir k-en:ırında 

dclikanluun kolu kızın beline sa
rıldı, başlar birbirine tek:rıır yak
laştı, bu sırada hasıl3tı hesapla
nııık üzere elinde paralarla yukarı
ya çıkan knsyer kız, bu aşlo: sah
ııesini gördü. Kızın öksürüşü1 ayak 
lannı ~ÜrbnC:$i ve niha-,;et: 
•- Neredesiniz Nacı Bey? diye 

seslcni,i, a~k ve gDraın ı·Liya~ını 

m<ıhl'.'ubiyctle sona erdirdi. 

* Sinema ıilemleıi de\ nm cdiyof
ô.u. 13 nuillaralı locanın devarnlı 

nılhıtcrileri işi h~yli ilerlettiler. 
Bir- gün SC'rmed ansızın 1st:ınbula 
tiöndü. Evde bi1.n1et<;"i hn.nımın si
r.cnH1da oJdugunu söyledi ve bcd
b ... ht koca, 13 numc:ıralı loc:ıda 

k:a.-ısını fL~ıkiyte her.tber yak • .,13-
tlı. Krısyerle Ateş böccgi kız, k;;ı

pıcı hldiseye ~hit oldul:J:-. ı, 

ıınhkcıncye intikal etti. Şermin, 
şundi şunları söylüyor: 

~ O gün sinemaya gitınlştiın. 

Locay<l a:irdikten soıu·a bir Ccnn.
lık geç-lı·dim. Bu fenalık aarıl:lt
tı,runış. . O genel hnun1am ... ö
pli~n~e fililn ne n1ünnsebet!.., Ko~ 
~nın kıskan~tır, uyduruyor. Den 
buhran içinde çırpınırken, birisi 
locaya girdl. Doktormuş. GöğsU

mi.i açtı, nefes alaJT'1yor gibi fdinı, 
\~ere yuvad ... nırken dflktor be.nı 

tutnıuı kurtarmış... Oııwı içı:ı 

bir eıı belimde imiş! Bir elile o~ 
serbe.stçe nefes al<1yıın Wyc ta.ç
Inrıını arkaya doğru ::ıtı..yor ve 
.ı.U\·~teriml açmaya ~alıp:ı ar l~!t 

1 

i 
1 

1 

1 

1 
1 

lJir mııhilkir mah':iiın <i/.lıı 
Dün 2 inci asliye ""za ınal 

kemesi biı- kömilı· ınııht.ckıriui 
mahkum etmio;tir. 

Kocamııstafapn.;;a Apaç crı<l • 
desinde 2 numarada kömürcülük 
yapan Ahmet kömürü ü~ yıı 
şilisa 9 kuı~ı~tan R8 ttığı i~iıı y,ı
kalanmıştır. Ahmet duruşma 
neti\·c.sinde 75 lira l)a.ra cc.,.a a
na ve dükkfınının 20 gün kap.ı
tılroru;ına mahkum etlilmi tir. 

lzm!r.Jeld Yunan konso-
losu otelde ölü olarak 

bulundu 

1 

İzmir, (Hususi) - Bir .ıydan 
beri Ankar palas otelinde otur• 

• makta olan şehrimiz Yunan kon
solrı~u Yani Petriılis Jan dan 
öğleden sonra 2'1 numaralı oda· 
~ııoda ölü olarak bulıınmusıur. 
Konsolos senel<rden beri İzrnır-
dt>ki kousolosluk ,·az.ifesini mu· 
vaffakiyetle yapmıştı. 

Çivi bollandı 
Son günlerde · hrimiı.c 20 

ton ~ivi gelmiştir. Bu itibarla. 
Behrimizde çivi bollanmıştır. 

r DlHILI-:--"\ 
ı __ k ti.,' ç ül. ha be !.l!r_I' 

* Şişlide Bulgar çarşısın~ 
37 numarada kepekçi tıya Sikiı 
nin miksetin kilosunu on lruruı 
şa satmakla olduğundan Fiy~ 
Mürakahe bürosunun alfilmtlaıj 
memurları llyayı, haklonda tu~ 
tukları bir zabıtla adliyeye tc~ 
!im etmişlerdir. * Diin Beykozda Fevzipn5~ 
caddesinde 9 numarada balılcaıı, 
Hikmet Arık dükkarunda pirin( 
bulunduğu halde gelen müşlerij 
!ere (yok) ceval•!nı vcrr..ll.<;ti11 
Keyfiyet Fiyat Hürak~bc b:ir~ 
sıma bildirilroiş, büronun nlıi 1 
kadar memurları diikkiinda. ya~ 
tıkları araştırma nctlccsind 
D,5 kilo pirinç bulmıv;!:ı.rdır Pi 
rln~ satm· ktan imtina eden lii 
met ar"' ıv ve '-.:r 1mi:~:tir. 



=I Tarihten bir yaprak I= 
Garbın Evliya Çelebisi: 

n s 1 • 
rı 

Mada M ta u Pasifil-c'te 
(Baştrnafı 1 nci oohifede) 

ka J'aponlnrı beklemeleri tav
siye olunmaktadır. 

za rı Vekiller Heyeti 
dün toplandı 

MOt~aitler de tabii 
unutulmamışlardır. 

e • I Yazan: TARİHMEN I•. 
B izim Evliya Çelebimiz \13 ı 

seya.lıntnamesi meşhm·· ı 
dur. Yalnız bizde değil gnrbd~ 
de Evliya Çelebi llkabile meş-J 
hur olruı Dervış Mc lmet Zuıi 
çok geuli, bir çok ~ rleri dolaş
tı ve gördüklerini ballandıra 
ballandıra yazdı. 

Evliya Çelebinin seyaba.tna
nıesi, müballl.ğnlı, hakikatten 
~ r a ı aı dı au ia;.:,ımları 
b m sım r n. bu0 : 

..ı.I ı o. ve ıı,tı r 1 i ~ tutıı , 
1 o ~ cak kı tlı b:r e-

ıi mu. ıl " ! 1 ı ı l .ff-
tasvirlcı i ı l• 

ziyade ndet \'e görenek olarak 
nktediliyor. Bir erkeğin bir ka
dına rabıtası olmazsa o erkek 
muteber sayılmayor ve bir ka 
dm da evlenir evlenmez deıhal 
kendine bir aiışık arıyor. Çünkü 
onsuz rağbet kazanmak gayet 
müşkül. A~ık metresine daıma 
bir ınn.aş temin ediyor. Kendıs\
ni bilahare görmese bile bu 
ınan.şJ vermeğe mecbur bulunu-
' ti ••• ,, 

* G öriUüyor ki Oclincti Ah
met devrinde İstanbul la 

le devrini ynı:ınrkcn Viyanalı 
evli kibn.r cı keldcr de hakiki 
bir geyik tar?..ı ha.yatı si.irüyor
larnııs. Mesele sadece bir teltı.k
ki VC' görüş meselesi. O kadar ki 
bu zevat yalnız öz karılarına de 
ğil tanıdıkları k dıulara. bile 
lıos görünmek icin muhabbet 
tdliillığından kaçınmamakta ve 
bunu pek tabii bir vazife say
ınaktodırhır. Bunu da. yine Ba 
yan Montague şöyle anlatıyor: 

--- Dün başıma gnrip bir va
kıı geldi: Jfontes in evin -
de, bir topln.ntıd:ı. idim. Genç 
lrnr.t ........ ın~rdivendcn inerken 
bana elini verdi. Sonra bu ı\Tesi
lcden istifade ederek Viyanada 
uzun müddet kalıp kalmayaca· 
ğım1 sordu. 

- Bu bapta ben bir karar 

FİLİPİNLERDJıJ 

Dün Amerikan tayyareleri, 
Li.ızon adasında Japon i§gaii 
altıııda bulunan bir kaç mınta
kayı bomb, rdımn.n etmiE-;tir. 

Bir Japon ha.bcrino göre, Ma· 
nilada norma! lıavat a\det et· 
ntlştir. • 

Amerikan kıta arının çekilir
:ken şurada. burada vukun ge
tirdikleri yangınlar devam e
diyor. 

YENt Gi 1'.F.l>N 

Yeni Ginede Rebaul cıvnrm
dald hava meydaııı Japon t.ay-1 
yarelerinin yeni biı· taurruzuna 1 
uğramıştır. Yerde bulunan A- 1 
vustralya tayyarelerinden bir I 
kaçı hasara uğra:nu~tır. 

ŞANGŞA'DA 

Japon umumi karargahı, Ja
pon kıtalannm Şnngşa'yı tek
rar tahliye ederek 'harp üslerine 
çekildiklerini haber vermekte -
dir. Şehrin tahliyesi esnasında 
mühim tesisler tnhrip olunmuş
tur. 

ÇlNDJ<~ 

Lao - Tao'da japonlar GOOO 
ln:;;i kaybctınişlenlir. Buradaki 
kıtalar, şimdi ric•at çarelerini a
rıyorlar. Çungking'den !bildiril
diğine göre, japonların tazyiki
ne devam edilmektedir. 

ı .. r • ,.. 
n ~ ~h 

guJü. 

ve·cmçm. Bu imıı.ı.ratorun bile· ------------

~f:~: bır sey dedim. Bunun tize- Birinci İnönü 
1 gil z aman.ki - Pekfua, i~ter çok kalınız., • 

ister az. Fakat her halde hOŞ<'.a muharebeleri ı nbu1 l ibarlannııı hal'(!m 
<l neler· e girdi, çıktı 'e 7.aten 
(;j2) m tuptan iharet ölmez 
csurinin büyük bir kısmını Tür
ki\ \,;yc ı yırdı [•] 

Biz b ırada. disi Evliya Çclc-
b.i in kiyeyc ai rue d .a-

·p dan 1,..ıhısclmiycceğiz. Çünkli 
.Y.n• n b; ~cıc. •pek m chul olma 
~ ı ~ len:len bfilıi tirler. Fa-
.k •n.dl!IXl Montague'm m-P.k-
t1 l ~ o ıam nki (Viya-
n ) denleı i arasında 
ö' ~ler:i vardır ki Üçuncil Ah 
m de' rinde (Viyn.na) sosyete 
ı: ın iç ,;ıüzttnü tas ·ir etmesi 
itibarile gcrçcktc.•n ehe!Tuııiyetli 
~· meı rudı tafsilaUa doluaur. 

cst!A A \'U&turya sarayının 
l ususi hay tına dair verdiği 
ıı: alfuııat arasında (Viyana) hi
bar ateml rinde en ziyad~ l1ay
rct mı. rını çeken seyin "her 
k 1mın lx-hemehal iki kocalı 
ol•nırnı ! ,, idüğini söyfüyor ve 
diyor ki: 

- Viya.nada. hemen her ka
dının iki kocalı olması Met. 
Rudın bunlardan birinin ismini 
tn "ıyor, öbürüne ek- kocalık va 
~ifesini ifa ettiriyor. Bu kabil 
ı abıtalar o derece maruftur ki, 
§fl.yet ik bar bir kadmı öğle ye-ı1 
mfğine davet edip te iki koca
sını ytıni m~ kocasıyle fuıı
kıuı biıilil..-te davet etmezsenU, 
kadına bakaret 8ayılıyor. O de 

hir zaman geçirmek ir.ter, ufnk 
bir kalb muamelesinde bulunur 
fitmuz de~l mi? dedi. Ben ol -
cluJ~ça hiddetli bir sesle: 

- Benim kalbim öyle pek 
kola 'c.1dc edilmez dedim. Bunun 
üzcı ine iciui çekeı ek: 

- Bu cevantan anlaşılıyor ki 
kalbinir.e malik olamayacağım.' 
Fa.kat sizi samimi bir sevgi ile 
se1·diğim için bu hal beni pek 1 
ü?..dü. Maanınfih size bir hiz
n.ette bulunmak isterim. Ma
demki beni kendinize liıyık gör
ınl'Jiniz, :içimizden kim hoşu -
mwı gicliyoı sn sövlevin bana, 
sizi memnun edebilecek tarzda 
°h'.ı vazifeyi olsun ifa edeylm. 
demez mi? j 
Artık düsününüı.. Londrodn 

da olsa bövle bit· n~znketi ne 
suı•t:>tle telakki oderdiın. Fakat 
{Vi)ana) nın adetlerini bildi -
ğım icin kaı'flımdaki zntın heni 
cidden n1cmnun etmek istediği.! 
ni lJıladım ... ,, 

* 1ı:ıte biz 'fürkler ÜçUncli Ah
med devrinin Çıra~an safaları
nı. Sadıabad filenılerini ayıp sa 
yaıken o zamanki kom~umuz 
Avusturya ülkesinin p ıyitaht:ı 
(Yiyana) bu tarzda yaşıyor, 
böyle eğleniyordu. 

recode ki, bu iğbirarım size sı- ~--••••••••' 
kı nadn.n açık~ beyan edebi-

~~ğ;~ ~=~nd<!8i~~:ı~ ~=~- ICHARLES BOYER'in 
!a aı zı endam ediyor. Bu gibi 
(ık inci izdivaçlar 1 alel&de yir

\'\1i sene kndar si.iı üyoı ve ekseri 
~·a da !kadın asıkını k8.milen 
harap etmekle işe netice veri
Y<:.r. Bu bağlar ekseriya aşktan 

Bu sene göreocğimn yegane 
Fil.MI 

BACK - STREET 
PEK YAKINDA 

•• 
[•l <51) melduptaH (80) ta-ı UMER Sinemasında 

'ırs; Vçflncfı Ahmed dcvri1 dd"i 
T i.rk 1ıaycıhna aittir. ~--•••••••-

(Ba{?t.ara.fı l incl sayfa.da) 

O zamana kadar Türk 
milli kuvvetleri içinde düşman
la.nmızca kuvvetli bir unsur 
tcJakki olunan üsi Çerkez !<~
hem kuvvetlerinin kendilerine 
ilticasından 'c bu asi kuvvet
leıi takıip bahanesi~le garp 
cephesinden mühim miktar bir
liklerin Gediz istikametinde ha 
ı ek et ettiklerini haber alan 
dtlşman ordusu fırsattan isti
fade etmeyi dilijüıın1ü8 ve lfl21 
yılı lltincikaııunun 6 sıııda 
BUrt$a, Uşak cepheleıinden Es-
kiseh.ir ve Afyon i tikametinde 
yilrümeğe başlamırrt.1. Bu ileri 
hareket Uzerine derh l asilere 
kaı sevkolunan kut·vetleı'rleıı 

bir kısım, cebri yürilyüşle \•e 
sUı 'atle İnönü cephesine . evk
ol1.1nmuştu. 

1921 vılı lkincikimunun do
kuzuncu" günü iki ordu kar~ı
la .• tı. Garp cephesi kumandanı 
!.smet Paşa harekatı bizuıt ve 
bilfiil idare ediyordu . 

V-0 21 yıl önce bugün :başlı
ya.n ,.e 10 Sonkiınun gününde 
devam eden .muharebe bir çok 
buhranlı safhalar geçirdikten 
sonra 10111 Sonkfınuıı akşamı 
düşmanın bozgun halinde ric'a
t.e mecbur edilmesiyle neticelen
di. 

.Milli İstiklal tnr'himizin ilk 
ve en büyük zaferini lkazanan, 
MilJi Şef tnönUnc bu mutlu yıl
dönümünde, Tiirk milletinin 
sonsuz minnet ve 6Ükramnı ta
zimle bir kere daha tevit eder
ken, kurtuluşumuzu ~ lkan ve 
canlariyle bize temin eden aziz 
şehitlerimizin ebedi habı ları -
nı hürmetle anıyor ve tnziz e
divoruz. 

(Uıı~farafı l inci de) 
kanunlar meyanında memur ma 
aşlaıına zam mcs l~i de vaı dır. 
Bu hususdnki kanun layiha ı 
::;on şeklini almak üzert: lır. Çok 
yakında meclise sevkedilıp mus
tuceliyet kararile roüv. kere o· 
lunacaktır. 

Ziraat l7 ekili A mı Ja 
Ankara, 8 (Yeni Sabah) -

Ziraat Vekili B. Muhli Erkınen ı 
bu ak§am İzmirden gehrimızc 
gcln1iştır. Yarın, '•ekilin riyase
tinde alakadarların j tirakile zi 
rai istih~alin arttırılması için 
alınması münasip göriikn ted-
birlPr ür.eı 'ndc görüşülmek iize
ı e bir lO, 1nntJ. y pılacaktır. 

z;ra· 1.ombiı alul' kadrosu 
Ankara, 8 (Yeni Sabah) -

Zıraat Vckflletince müb y a olu 
nan zırnat makine ve iı.İetlerl -
ııin işletilmesini temııı eden zı-
ra.i kombinalar ~ı teskiliı.tı
mn yeni kadı u Bey ti Veki
lece kabul edilmiş ,.,.. bu kadro
mın 942 takYim yılı k ... ı sılıvı o- ı 
laraJ.: Ziraat Vek~Ieti e~rinel 
!,l{).000 lira tahsis edilmiştir. 

r erıi l;;aro l.a; 
Ankal'a, 8 (Yeni S balı) -

Yaı ın, hem müstahsil hem <10 • 
mlistehhki alakadar eden koor-' 
Oina.syon heyeti kararları neşra· ı 
lunacaktır. Bu kararlar göre. 
pirine ve fasulye mübayaatı için 

Avam kamarasında 
<Baştamfı 1 iııcidc) 

buna ,..,ore Pasifiğıı cenup batı 
bölgcsındr> bütün hava, kaıa ve 
deniz kuvYetlerinir. tek yükscı.. 
komuta tdrafmdan ıdaı esı tc
kamir etmiştir. 

Bu komutanlıt>n tayin ooil"n 
general '\'.\ :wel kurmay heyetin 
c'le, A' ustrnly:ı, ?t"ni Zelanda, 
Biıyiik Britanya \'e Amerika 
kuvvctJerine men ·up kurmay 
subayları bulun uca kt1r. 

Çin ba~komutanı Çcın Kay 
Şek. şimdi d hi:1lde v~ il ride Çin 
lrnı p ahmlarındıı harot:ket yap, -
c::ık milletlerin hava Ye kara 
kuvvetleı inin komutanlığµu 
yapma.~ı kabul etımstir ... 

Dem is ve :mUştcı ek kunumda 
mroele::.inden de kısaca b hset -
tikten i>Qnra konuşmayı M . .E
denin 1oskovayı .zi%retine in
tikal ettirı ... ıek demiştir ·i: "Ha 
riciye Nnzırımız, ~. Staline 
yaptJğı ziyaretten benüı avdet 
etmiş buhmuy-01·. Bu da şahsi 
ve sıkı bir işbiı lii;rinin başka bir 
misalidir.,. 

Bundan sonra :M. ti '\ Çin 
- japon çarpL)lllS.Sllldın bah
sctmil' 'e bu hareki tın flcrisi 
ir.in bir müide olduğunu söyle-
~iştir. MUteakibcn 'M. Atloo 
muhtelif cephelerdeki ha.rekat 
:i.izerin<> bir göz gezdirmiş \'e d -
miştir ki: 

"Bir ltitr \•e zaror hesııbı ya
pacak olursak Libyada birinci 
haftada Mihver huvvetlerine 
ağır d. ıbeler indiı ıne'dc de
vam etmiştik. Tobruk'a asker 
çıkarmış Ye düşmnuı Baıdia, 
Halfaya "e Sollum'd:ı C"'fller kc 
risine. almıstık. fkiı1ci hafta da 
şiddetli mukabil taaı ı·uzlara rnğ 
men Rommcl me\•zilerini tutma
ğa muvaffak olıımnmı!rt:•r. Mii
tea:kip günler ise bir dahtı tutu
namamıştır. Ve lüıla da nc•ate 
devanı etmektedir. Hu harekiı.t 
esnasında yalnız Thırd:adaki 
dü.:ıınan kuwet!Pl·i 8 ulı{) esir 

Japon hokkabazın numarası 
bitince Şevket büyuk bir neza
ketle: 

- E'"endileri ı hat.')lz ettik 
6iikrü! 

Dedi. İki zat, misafirlerinin 
rnüslü.ına nolduğunu 'anlayınca 
daha memnun olınui!lardı. İkisi 
lJir<laı: 

H A y Çe..ı5 B~ÇC~SA~ 1 Te~• No.~ A y ! J : 
- Estağfurullah, estağfurul

lah... Lütuf buyurdunuz. Şok 
mc.mnun olduk. 

Dediler ve iki çapkınla derhal 
Jı.uınref ye ba.'ladılar. Bunlar 
8Jıiyel idiler. btanbula seya
hate ve para yemeye gelmişler
di. Şehı n ve hele bu yerin pek 
nccmisi oldukları için masalan
na iki ı elıirli gencin gelişini ca
na. minııet bllmi lerdi. Garson 
gcçerkl , göbekli gen~ çağırdı ve 
Şevketle Şükrü ye: 

- Ne emir buyuruyorsunuz 1 
Diye sordu. Şükrü yapacak

lan lroneomasyonu kendi hesap 
l:u ına yapacakları ve burada 
lnasalannda. bir yer vennek su
l"etıle zaten büyük bir lfıtufta. 
hulunduklannı söylediyse de al-ı 
dığı cevap şu oldu: 

- Estağfurullah, estağfurul
lah ... Ne ehemmiyeti var efen
dim? 

l ş~~ket bu meSf!leyi sonra hal-\ 
kedecekJerini söyliyorek iki vis-

:ı 'lSlna.rl&clı.. Araplar ça.y içmi9 

lcrdi. }'akat soda ıle karışan Vis 
kinin ne olduğunu merak ederek 
birer tane de kendilerine ısmar- 1 

Ieıdi. Faka.t soda ile karışan vis 
kiyi tadınca aı:kadaşıııa: . j 

- Nisır efendi hazretlerı, de-
di. Şok guzcl değil mi? l 

- Evet, ve lakin bamri na· 
mldır acaba? ! 

Şiikrü bir kahkaha koyuvcre 
cektı. Şevket kaşlarını çatarak 1 
dudaklarını ısırdı ve kendisine 
sorulan suale ne cevap verece
ğini şaşırarak: 

- Viskinin hamuru fena ol
mnya cak .. 

- La hamur!.. Hrtmr ... Yani 
yani erendim!.. 

Nasır efendi söze karıştı: 
- Sarhoşluk nasıl olacak de

mek istiyor İsmail... 
- Ha sarhoşluğu .. Yam vis

kinin sarhoşluju mu! Pek gü
zel, pek tatlıdır. 

Sahneye dört Macar kızı cık 
mıştı. Kızlar birbirinden güzel 
ve yarı çıplaktılar. Nfısır ve İs
mail efendilerin ağızlarının su
yu akıyordu. Maamnfih Şevket 

de kızla1•1 çok gHzel bulmuştu. ' 
HclE> ikisinden gözlerini ayıra· 
mı:yor: bacak oyWllurım biı· sa
niye kaçırmak i temiyordu. \"is
kiler birbirini takip etti. Suri· 
yeliler nihayet baklayı ağızların 
dan çıkararak gördiikleri kızla
ıın elde edilmesi nıümkUn olup 
olmadığını sordular.Bundan ko 
lay ne var? Şükril de Şevket de 
kızlan derhal masava davet c
debile~lerini söylediler. Fillıa
kika daha evvel numa.ralnrını 
bitirmiş olanlar yandaki locala
l'l işgale başlannşlnrdı. Fakat ı 
Suriyelilerin de gözleri .Macar 
kızlarında idi. 

Numaralar bit.ip de danslar 
başlayınca. Şükı·ii kalktı. BüUır. 
salona bir göz gezdirerek Macar 
kızlarını aradı. En aı kadaki 
setJe bir masada toplannuşla.r
dı. Suriyelilerin işitebileceği bir 
sesle Şevkete: 

- Bizimkiler orad ! dedi. 
Onlar da ayağa kalktılar ve 

Macar kızlarını yeni tuvnletle
rilc gördüler. Şimdi no olacak· 
iı? Suriyeliler bı,ı deı~e giran-

baha kadınların ıınsıl ele geçiri· 
lcceğine. hatta bunlaı la nasıl te
masa gelebileceklerine akıl eı·di
remiyorlardı. Şevket onla1·dau 
müsaade isteyip de: 

- Gidip kendileri! görü~'-

lim ! 
Deyince inanmadılar. Fakat 

iki arkadas gidiyorlarJı. Suri
yelileı hayretle dudaklarını bük
tüler ve cil gözleıini daha ziy de 
bUzerek onları bakı 'arıle takip 
ettiler. 

Yarı yoMa Şevket, atka aşı-
nın koluna girerek'. 1 

- Ne yapacafız Şükrii? decli. 
l\onsomasyonun çaresini bul-
d.ı'k. Suriyeliler bizim viskileri 
de bayılacaklar. Bu kadarla bı
raksak işi. 

- Macar kızları fena mı? 
- Fena değil amm:ı .•• lşi dal-

landırmayalım. He bire fayda
sı olmazsa? .. 

- Hele bir bakalım. Olm zö& 
ııumnra"\il buradı;. 

ofıse iki milyon lira O.)Tılmı§- , Ankara., 8 {a.a.) - İcra. Vc
tır. 1 killeri Heyeti b~gün Başvekil -

Bundan başka hUkfımet, bu lette Bafjvekil Doktor Refik Say. 
sene de tUtün piyasasına. n1ilH- damın Reisliğinde mutad toplan 
td.hsili korumak için müdahale tısını yapmıştır. 
cuecektir. Köylünün ellerindeki 'ı ~~~~G,. .... ~.__.._._11 
tlıtünüü ilk günlerde duşük fi-
tiılünün ilk günlerde düşük fi·ı Norveç akınları 
tin müdahalesinden f ydalan • L9ndra, 8 (a.a.) _ Vhitley 
ınalrı için elzemdir. . 

Yardımscvcnler içtima-ı tıpindeki bombardıman tayyare 
leri Norveç sularında donanma.-

Ankara, 8 (Yeni Sabah) mn harekatına geni§ ölçüde i§· 
Yardımsevenler cemiyeti men- tirnk etmişlerdir. 
faaUne bu akşam Ankarapalas Stavenger civarındaki hava. 
ealon1annda yemekli bir toplan-, meydanı bombardıman edilmiş -
tı yr!pılmrntır. i · B' · 

A nT~rada lodos! ~ _ır. ır şımendifer i ;tasyonu r..-
Anknra, (Yeni Sabah) - gır hns..ı.rn uğratılmu,tır. Sta • 

Uzun müddettenberi devam eden v:ıngcr lıungmlannda yangın 
çıkmıı:;tır. 

şiddetli soğuklardan sonra bu· 
gün şelırımizdc lodos baş1adı ve1 Mac Murr y 
karlar erimeye yüz tuttu. Buuunl Va.,inn+on. 8 (:ı.rı..) _ H her 
la beraber akşam üzeri yine ha-

1 
·J t:ı .. 

fif bir soğuk çıknm;tır aıınrtığına göı e şimdıye kadar 
Amerikanın Ankara s fırlır7'in-* dC' bulunan Mar Murı ay bUylık 

Ankara, 8 (Yeni Sabah) - bır te~ı iibe sahibi olduğu içın 
'MUli Korunma Kanununun hü- Ame:rika Cümhurreisi lı:rndisin
kü:nleri dairesinde İstanbuldn •

1 
dt:n Vn.,.ingtonda istifade ctme

ki iktısadi \•c sınai tesisat ve ğe karar vermi.,.tir. 
iş.1etme Türk anonim şiı keti _B_e_r_g_a_ı_n_a_c_i_v_a_r_ı_n_c!_a_o_· 1-ü 
fabrikasında günde Uç snate 
kad~r fa7Ja 1111esai yapılmasına bulunan anaile çocuğu 
mlisaade olunmuştur. F.ızla Bero-ama (Husuı,i) Her -
lncsai yapan işçiye. her bir faz- P"amayr bnğlı Koz::ık unhıyesi
la saat çalışma için muayyen nin Demircidcre köyünden Hü
bir munzam ücret tediye olu- seyin of'rlu Husnn Yılmnz knn
nacakıtır. sı 20 vaşında Gül Yılmaz 15 

Yermit;ıler ve bir ç k haı p m.ıl -
U>mesı bımkmışl::ırdır.,, 

Bundan sonra M. A tlce deniz 
kuv\•etlerinin mes'uiiyetleriııi 
şu üç noktadn toplam1f?tır. 

1 - Kuvvetıeılmi~ıjn nıalıe· 
me ''e iaşesi imkanlaıının idn
mesi. 

2 - Düşman kuvvelleriııc 
m<tlz.cmc \'e iaşe madde.lcı i ta
şmmnsının kesilmesi. 

3 - Ordunun ileri hareketine 
yardım etmek maksadiylo kıyı
lardaki hedeflcri:rı boınbalanımı.
sı. 

M . .Atlee, ibu mes'uliyetleri 
izah ethktcn sonra donanmanın 

1 
ımuhtelif denizlerdeki ve kıyılar 
daki mm aftakiyetleriııden balı 
setmiş v~ bunları büyük bir . ük 
ı nnln kan;ıladığını söylemiştir . 
Başvekil muavini h .. vıı kuV\ et -

1 lerinin de büvük kudretinden 
bahset.tikten sonra şöyle demis-1 
tir: 

"Daha evvel işhirlıği noksan
lığı haklundn. tenkitler ~ apıl
mıştır. Libya ~eföri iş berabe~ 
liğinin mükemmel bir misalidir. 
Afrika şimalinde yapılan lbn 
muharebenin ne kadar meharet 
le idare edildiğini t"'kdir, p k 
de kolay değiklir. Gazetelerde, 
arnzivi P-österen küçük yarım 1 
d:ıire şeklinde haritnlar görülü-ı 
yor. Fakat kU\~eUerimiz lıarc
ket üslerinden 1000 kilomelı-e 
uzakta ibare.ket y pıyorlar. To".:> 
ruk, Deme ve Bin.,coıızinin i. aal
leri, zamnnında bir~ hafiflik 
veıınişse de, cölde 1000 kilomet I 
re mesaha: ;içinde malremc ve in 
şe tnsınnıasındaki :ıo1 lukları 
herkesin anlaması ıwmdır. ,, 

M. Jl<Jdenin he)-anatı 
M. AUee'nin beyanabndnn 

sonra ~Y. Eden yapılan teııkid- 1 J.-re cevap vermi§, U7,akşarkta 
:Felemenk Hindisbmının iş birli- \ 
ğı hakkındaki lı6ynnatı mcm -, 
nuniyetle karşılandığını, hüku
metin Uzakşarktaki harp me!l'u
ı;yetini kabul ettiğini, Singapu·: 
run ihmal olunm dığını, Mosko· 
vada mühim meselelerin miiza
k. .. re edildiğini, görüşmeleı den 

Şllkıii önde, şe,·ket arknd.ı 
Macar kızlarının masasına vn-

günllık çocuğ"iyle birlikte köye 
150 metre mesafed ki Çruna -
ğacı mcvlninde ölü olarak bu
lunmuştur. Hadise heyecan u- 1 

yandırmıştır. Tnhkikat yapılı-
yM. 1 

miiı=:bct neticeler ahndığmı, Ma- 1 re ı Vo~ilof ve Timoçenko 
il görii tüğünü, So\ yet ordu -
farımn manevi kuvvetlerinin 
bi inde olduğ"unu EÖl'lemiştir. 

Bunclruı sonra Avam kamarn
sı, .M. ÇörçiJin Biıleşik de\•let -
Jere yaptığı ziyareti 'e Vaşing
ton konfenınslannfüı elde eclılen 
neticeleri tas rib etmiştiı. 

Lfüeral mebus\a.r bir harp ka· 
blne~i ~eskili fik!ini ilen süı -
müsl .dir. l 

M. Eden Türkiyedcn bah:Je
dcrek deınistir ki: 

"Mo ovÜch. biılundıığum m
ra.dn 'f"nhrnn ve .An1mrndı:.ki İn· 
giliı ekilerini benimle görüfi • 
mck üzere oraya çngıı aır.1. 

Çunkü Alnmnln.nn, bilhas ::ı 
benim l\foskova ziynrctim vesi
ıcsiylG Tiirki) ede huzursuzhık 
doğurmağn çalıemalarını ınulı -
teme1 görüyorclum. Bu hususta 

1 
aJdımmamışım. Miizakcreleri -

1

, 
mizin Türkiyeyi ilgilendiren 'kı· 
sm11aıı hakkında Ank rd mü -
mc~ullerimizc bizzat malüın~t 
vermek ıstedirn. El imiz Tuı.K 
hükumetine bunlan bildireccl.
tir. Şimdı1ık ı:;unları söyleycbi -
iirım ki o-örüşme1erimizde •rur 
kiyeden her balomdan do tçsı. 
bn~E> ttik. O kadar ki Türk hü 
kfırneli bunlnıı işitmekl rn(."lll
mı."1 olur .. Tilrki~enin, miltt fik 
le1 i t.nraf ınd:ın korkacak bir . ey 
lni '' ktur . 

Tih kiyenin toprak bUtiiııiü· 
ğü l1ic biı~ tehlikeye numıy, cle
ğıldir. G~<'n nğustosda Büyük 
Britnnya ile Sovyetler Birfği 
tarafından •fürkiyeye kaı'Şl gi 
rt.,.ilen tnahhUtlere tamamile ri
ayet edilecektir. Sovyetl~r Bır
li~i ve Türkiyeyi kı.ıvvctli 
ve müreffeh görmelt isteriz.. 
Rusya ile Türkiye arasında sı
kı bir anlaşma lüzumu, Atatiırk 
tarafından yani Türkiye için 
konuşulmuş bir prens;ptir. Bu 
sıyasctin doğruluğu harbin sar
lıaları aı asında her giln bıraz 
daha me) dana çı kmakt.udıı·.,, l 

Yazan: A. C. SARAÇOÔLV 

A hvn.li hazıra. dolayısiylE 

her türlil yiyecek ve. 
~ 1 y e c e ık fiyatlarının l ilk· 
selmis olmasını g ö z onünde 
bulunduran Maliye Vekaleti 
5ükra.na şayan bir hareketle 
memur maru: larının, artan ihti
yaç karşı.smda. bu ihtiyaçları 
karşılayabilecek bir hadde {fl· 
karılması imkanlarını ara§tlrdl 
ve bir taknn kararlara vardı. 

Bu cümleden olarak memur 
olup da yüz liraya kadar maaş 
alanlara (25), yüz liradan, iki 
yüz liraya kndar maaş alanlara 
(.20) ve iki yüz lirdan fazla ma
aş alnnlnra da {15} Jiı. Z9.'m ya 
pılması tekarrür elti. 

Bu ı,iıtunlaı da en1el ahir söy-· 
Jcml~ old ğ ımu glbi z rmi ih
ti) mnd 1 k!"lllin dainıi ylik· 
s JıRi karşı,,,ında bunalan me· 
mur derci ne çareyi ncak hiı
künıctin şefkatli kucağında bu
labilirdi. Nit kim fü;Je oldu ve 
hükümet kendisine hizmet eden 
memurun mahrumiyet.e tlilşme
mcsi için en (-ezri ve kestirme 
yolu tuttu. 

* Memurları sevindirdığine şüp
he caiz olmıyan bu zam ha
berinde emekli ymtdnşlamı da 
bu zamdnn istifade edip etme -
.clıklerine dair vuzuh ve sarahat 
•roktu. Hk şüplıc yok k~ hükU
met memur sınıfmı zamanın 
geçim zorluklarına knrı:;ı konı
m::ıyı diışünürken ayni zorluk
lara maruz hulun.an mütekait -
leıi de göz önünde bulundur
mustur. Belki de bahis mevzuu 
olan zamlar ın:ı.a~lardan alınan 
bir kısım vergilerin kaldırıbna
sı suretinde yapılacak \'e bu 
takdiı de mütelrnıtler de bu zam 
lnı dan istifade etmiş bulwıa· 
cakJardu·. 

Afrikada 
(R::ı tarafı 1 inci de) 

lnrın himnyesınde Y &iabiadan 
çekiliyorlar. Cenupta İngiliz 
kuvvetleri 30 - 40 kilometre 
kad:ı.r ilerlemislerdir. 

Alman tebliğine göre, Sollum 
ceph inde İDı-,<>i.Uzler iddetli 
topeu nteşi a mıslardır. Malta 
dn evvelki gün gene bomb:u'liı 
man ed•lmistir. 

1tnlynn tebliğine göre, ltal
yau deniz kuv,·etleri g~e ts
kcnderiye limumna giı\ .. rck iki 
İngiliz harp gemisine hücum et
misl~rdir. 

·Gene ~"lli tcbli~de. Tobru':t 
önunda lngılızlerin Prı')Cfıe Jmı 
\•aziirünün b tu ıldığı ~ Ttlıyor. 

TEŞEl<KÜR 

ı "•ı rd eriz. 

' olan 
bd"lı 

Sadiye Demirel, Ncrmın ve 
Haydar Tel< 

na.şttlar. Plntin ve kumral saçlı ir-------;::::;::::;;::;·-~~----ı 
ikı gtizele dans teklif ettiler. ,i~ :l:i s· Kızlar derhal kabul ederek or- ınem~ 
taya inince SuriycJilerin nğzı BU AK.,,ŞA,M 

25 

sın.da cı-
a~ık kalmıştı. Danstan sonl'n 
iki kızı masaya dııvet ettiler. 
Kızların canına minnet. Hem F....n btQ'Un. "' ' •• ' ''" ı ımılcrınm yıldızı 
bedava içecekl('r, hem de bu P A U L A W E S S E L y ' in 
konsumasyonun yüzde oııunu W1LL. Y . BİRGEL ıl berab\.'r yarattı!!ı ve ı'n1p ratorluk 
bar sahibinden alacaklardı. An- d " 
cnk kızlar dave.t edildikleri ma- vnndekı Avusturya - M carist nın ihti6a.mını canlandıran 
sada iki gaıip mnhliık da gö- A Ş K V E V A T A N 
rünce biraz canlan sıkıldı. Fa- 'I ~ 
kat Scvket onlara Fransızca: ( M A R 1 A 1 L O N A ) 

- Bunlann ikisi de pasadır. n Y • \"C "Mıtıınp rvc 1!, filmiıJ takdim diyor. sa t a 30 d~ 
Sultımın paşam.. Hani Adtil- 1 8 R A H i M ö z G ü R 
düilıamit vardı. Meşhur Sultnn Ö 
Abdülhamit, i!]te bunlar onun ve ATEŞ B CEKLERINiN KONSERİ 
pasasıdır. Çok ?.engindirler. Yer erın zı evvelden aldırımz • Tcl: 49369 

Deyince Macar kızlarıımı sc illl•••--•••••••••••••••••••.; 
vincine puyaıı yoktu. SuriyC'li- #•••m~~-~---•••••••-•••••-.. 
ler yambaşl:ırına gelen bu yarı IMAzı· sı· Nı· çıplak peri kı~l~ıınn .nasıl ik- UNUT AN KADIN 
ram eclcceklennı bılmıvorlar -
dı. Bollar ısmarlandı. °Kafalar He kc n ağzında dola cak bir i lm ort::ıyıı konmanllli 

iyice tütsülendL Kızlar cepleri --r- 2

• 

aıtınıa ?~1u oıduğunda süp11e 01 ,. Kurutma makinesi 
~~ya~ ~~ paşayı Şevket veya. ,.,, . ... . aranı3or 
Şükrü~un terciımnnlığiyle dil- Nı_şssta \~)'ll ho~ a .'mıalino m b ur;; bir adet kur ıtınn c 
E1ad cdıyorlardı. İki çapkın, kız- l tm ıılmak istem) or. 
lnnn Suriyeliler hakkında soy- ~ Rr I AllVECİ MEH IET Erlın\9Dl m·ı.hduml m t'cıt ·tl 
IGdlkleri: nı n t 

f Ar1ttun var) liK;s.::!'1135'3llEi!~~~m-~~D!!!~P'1!1~~-:-~~ 



Halbuki Murad biraz da.ha 
zoıinraa. mağlup d olur""ı.1. ~
~arı yerden k :Jlerek gcr~
ein veriye uçuyordn' _Here-el.~, 
humııııı çengele g( tırmek ıÇlll 
manevra içinde idi. 

Murad bir çengele gclmiş <?~
g,. IJitir anda sırt üstü yere du
terek mağlup olacaktı. 
• Çaprsz yirmi adım kadar 
1,-unınu. Hergeleci, bir biçimi -
ııe getirdi, çengeli yetiştiremE_?
~. Nihayet Koca. Murad, bır 
«ırs..ıtım bularak döniip s•~rrı
larnk olduğ · yere ~öktU. Has
ın mm altmn. düşmeğo mecbur 
olmt t..ı. 

Alt gilreşi de çetin olın.,ğa 
b~I dı. Hergeleci, hasmını b:ır 
an evvel yenmek için çırpını
yordu. Sarmadan, künteye .. 
Rüntcdcn sarmaya g~ip duru
yordu. 
Maliım ya .. Zor oyunu bozar 
derk r .. f ı:;te Koca Murad da 
bu kaid ye ·1yarak hareket e
ıdiyo•du. 

Gfö·cs altta uzadıkça. uzadı. 
Koca Murnd, alttan kur' ulmak 
için oi"nca hıziylc hamle ya
pıyor, fakat bir türlü hasmının 
elinden kurtulamıyordu. 

Nihayet Koca. Murad, kema
nede bulunan hasmının bilek
Jeıinden yapışnrak olduğu gibı 
doğruldu. Ve koca. gövdesiy!e 
silkinerek zorla ayağa kalktı. 

H~geleciıôn mehareti, oyun
bazlığı, kuvveti hasmının z~
hirce hareketini durdurmaga 
kafi geldi. 

Koca 1.rumd, ayağa. kalkar 
kalkmaz, bırden bire hasmının 
bileklerini bırakarak yiiz yü
ze <lönmek Jstedi. I...akin, fe••
ıkaJfı.de tetik o1an \'C daima fır
sat kollayan Herg~lecinin O),ı-ı 
numı takıidJ. 

Hergeleci, hasmı dönerken 
derhal paçasma inmişti. Tek 
paça kaparak yürUdü. 

Koca MW'ad, ne olduğunu 
~ırdı. Tekrct.r alta düşmekten 
başka çare yoktu. Yolrsa mağ-
1\ıp olacaktı. Bilmecburiye alt..ı: 
dü.c;en l<oca Murad hadfü'n faz
Ja. sinirlenmişti. 
Ayağ! kalkmnsiylc yere ya~

ması bir olan H;oca Murad, bır 
manda gibi siniıindcn soluyor
du. Hergeleci hasmını keman~ 
Jcnıiş bekliyordu. Muı ad, has -
mın kemanesini sağ koliyle bu
dayıp çözliyÖr. Fakat Herge
leci "ene kemaneyi ta2..cliyordu. 

Bir aralık Hergeleci, sarma
ya virdi. Koca Muı·ad sarn1a -
du.n saııma.ya dönmek için sağ 
eliyle hasmın sırt kas
nağına basarak doğrulmak is
tedi. Fakat 'tlZ kalsın yenili
vordu. Birdenbiı•e kcndjsini to
parladı ve tekrar olduğu ycı-e 
geldi. 

Hüll\sa Koca Muıacl bir tür
lü alttan kurtulamıyordu. Has
mı da yeneceğim diye oyundan 
oyuna geçiyordu. Koca Mu
rad, ygrım saatteıı fazla altta 
takılıp kaldı. Nihayet bin müş
külatla. tek paça kaparak ayn~ 
kalktı. 

Fa.kat Hergeleci, pacı 3sım ko
layhlda hasmının elinden kur
tannıştı. Bu suıetJe güreş tek
rar ayakta dev< ma baJiladı. 

Büyük Ya13ar, hem güreşi~or 
ve hem de yan gözie Koca :Mu
radın güreşini kontrol ediyor
du. Arkadaşının halini iyi gör
miyordu. Hergcleciyi hakim 
P.iireşir ~örüyordu. 

Kara Ahmet de, Büyük Ya 
aara dayruuyordu. Elenseler 
tıı1>anlarla. iki pehlivan birbiri
ni kıııyordu. 

Büylik Yaşar, mahir bir pclı
livandı. l{ıara Ahmet de mahir 
olmakla beraber zorln bir a
damdı. 

Kaı·a Ahmet, yusyuvarb k 
bir pehlivandı. Topuz gibi idi. 
Ensesi kısa ve kalındı. Hem 
çok kalındı. J{ollan ıkısa ve 
haddinden fozln. kuvvetli idi. 

Hele Kara Ahnıedin göğsü, 
omuzlan bir manda -kadar mü
şekkeldi. Ahmedin yalnız kal
çalan dardı. A1.5ağıları yukan
larına nazaran kUçUktü. 

Büyük Ya.~a.r, güzel bir a
oam<lı. Büyük Yaşar, Sultan 
Azizin şamdancıbaşısı ve baş
rıehlivanlanndan meşhur Kara 
lbonun ıa:krabasıdır. 

Kara lbo da gil7.el vo yakışık
lı bir pehlivandı. Büyilk Yaşar 
dn. inAm gliıeli bil' erkekti. 

Viicu ltr'da mütenasipti. Ve 
ftEbl'vanzadc idi. 

Büyük Y n Lr, Kara Ahme -
in kalçalarının dar ve yukan

Jnrı.ı a. na.z-t ran a.'.'j..ı.ğıhııırun az 
olduquııu bUirdi. Bu sebeple 
Kara Ahmeclin elenselerine müt 
hiR brnaı,lariyle muka1relc edi
yordu. 

Büyük Yaşarın da kolay ko
lay Knra Ahnıedi ortadan çı -
kar nuya.cağı sezı1iyordu. Ko
ca. Murad da avni vaziyette idi. 
H r e lrodar Hergeleci gilre
ii/C h:'J~un idiyse de Muradın 
d,..lı dolu gür~i onu bir çok 
v . tı!arclan kurtarmnğa yarı
l rdu. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Neu ralji, Kırılı/ıh ve Bütün Ağrılarııuzı derhal k, .. · r 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir, Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Blı· ndct Av:ıri marka bnskülün tcınlri miitcahhld ırnm \•e l1esnbmn 
p::ız:ırlıltlo eksiltmeye konmuştur, 1hnlı.?s' 12/1/942 pM.nrtı~si gı.uıli ~at 
15,SO dn Tophnnede Lv. lımirlllii satıruıJmn komJsyonundn yapılacaktır. Truı
mln bedeli 120 llrn knt'l teminatı 18 llrndır. DaskOl Tophanede Salıpau.
nnda Lv. Mamul nmbanııdn gürtililr, 1sıcklll~,rin b~lll saatte komlı;yonn 
gelmeleri. (480 - 145), . ,_. 

Kcl'fın 

Kemal 

> • tsnıail 
> .ı> Rc-şat 

Muhnbcrc ieı!ln. Cclal 
SUv,ıri Asfeı.,.'rn. Sn<lcttln 
J.cv~zım A <tcgm. Nebil 

4250';' 
47347 

44513 
44677 
41312 
20439 

353 
39106 

• • • 
1 - Birlikler için sekiz bin l:ilo me~-- kömürli pazarı 1'~ 

satın wmacnktır. 
2 ..:_İhalesi 14/1/912 t:ıaı'§amba giinU saat onda. yapıl:-r. J 

tır. 'l'aliplcrin yüzde on beş teminatlarilc komisvonwnusa ı 
ıiacanUan iJA.n olunur. (lGO) 

• • • 
Toı,ıvmede ı:araç ovi :tundura kısmı bmlr e'.tirilN· ktlr. Müteabhit r··' 

vo hC.<'rtbuw p;ı:uırlıkla eksiltmesi 13/J/il~:? c;;ılı r,tlniı saat 15,30 dn To Jfı~ 
nede Lv. dmirliği snbn nlma komlı:yonuml 1 :> ar,,l aktır .. Keşif \lcdcll 24 
Jlıa 41 lcuru:ı ilk tcmlnrıtı 183 llrn 15 J,uru,;tur, J~c-ıf ve ısnı1Jt•mesi kcrıı!S' 
yonda goniJUr, tstcklilt:rin belli snıilk i,omb::;on:ı • • n .. lcıi. (484 - J78) 

e • a 
Adet Eb'adı llmita A~fei:rrıl, Nı?coti 30953 lkhcr kıtosuna 27,5 kunıs Uıhmin t'dılcıı 2:. ton ~·~ il merdmclt ~tnıJ' 
2750 Levazım Astcgm. Namık 3038S 

/ 
/fJ 2 y,ft 

60 X 43 10 N<.>, S. s. Muamele Me. Muhittin 3:!319 c:-ıktır. PaMrlıkL"I ckslltmesj 13 l 4 sa!ı gi.mu ;ı, t ı. <ic Tophanede ~ 
1000 70 X 43 12 No. flnıil'li~l s:ı1ın alma komfsyonuncla ynpılnenktır. Knt'i tt'mln.-ıtı 1031 llrn · 
Yuknrıda eb'adlaı'l ya2.Jlı seıb:ı llotuluk golv::uılzli s:ıç :ıtlnacaktır. Po- ====================== 1 ktırustur, Nümunesı k'othisyonda goriilfir. tır'ckHlerir. l.ıdll vakitte ı:om' 1' 

zarlıkl:ı eksiltmesi 12/1/942 pnzartosi günü saat 15 de Tophanede r . ..v. tlmh'· Platin vapuru yangınmın nn gelmC'ler.i. (480 - 180) 

llğ1 satın alma komisyonunda ;vapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 5362 sebebi ne imİŞ? --1·-------------------·:ı 
hmiı' (Huı:ıusi) - Platin va-

llrn 50 kuru~ kot'i tcminntı 804 lira 86 kuruştur. Nilmuneleri komlsyond..ı ı ı 

göıülür. Taliplerin belli vakitte :o~sy°:a gelmelcrl. (474 - 94> puru yangını hakkındaki tahki-
kata adHyece devam edilmc:c
tcdir. Yangının sebebi hakkında 
ııl< ' inde kc::sif yapan heyet 
iat"<l.1.ından verilen raporda muh 
tt!!if malların ve küküı·Uerin va
purda iyi istif edilmediği ve yı:ı.n 
gnım en mUhim sebebinin bu 

2000 kilo tartar bir ad<>t b.ıskül alınacaktır. Prtznrlıkla 
eksiltmesi 14 1/942 Çar13amba günü ~at 15 de Tophanede J .v. 
.Amirliği ımtın alm::ı. komisyonunda yapılacaktır. lsteklilel'in ka
taloğ ve kat'i teminatlariyle belli saatte komisyona. gelmeleli. · 

(485 • 179) 
1 • • 

Beller kilosuna 4-00 :kuru..~ tahmin edilen 400 kilo kahveren
gi sabwılu kösele alınacaktır • Pazarlıkla eksil~m.~ 15/1/942 
Per§embe gUnü saat 15 de Tophanede Lv. Amırlıgı satın alma 
komisyonunda yapılncaktır. lstekJilerin kat'i teminatıariyle belli 
saatte komisyona gelmeleri. { 488 - 182) 

• •• 
Bir adet mutbah oc:.ağı alınaeaktır. Pazıarlıkla eksiltmesi 

Hıl/942 Çarııamba günü saat 15.30 da Toph~edc Lv. Ami~li
ği satın a.lma komisyonunda yapılacıaktır. Tclunın bedeli 800 lıra 
kat'i teminatı 120 liradır. Kataloğ ve şartnamesi komisyonda. 
görülUr. İsteklilerin belli valdtto konüsyonn gelmel<:rı. 

(487- 181)) ,. . .. 

olduğu bildirilmiştir. ı 

Yeni eserler 
Kanser 

Ynlııız F1':1ns:ının del:il, dilnynnm 
en tanınmış, Knnscr üst.-ıdlrrındm1 

Dr. Roussy'nln c~<'J'İ bu defa Dr. Ad
nnn Urayı.ı1 k:ılemılc 11 nnımıza çev
rilmiştir. Yalnız hd iınlcri Ye Tıp 

talebesini clcğil, hallu da tcnvil'e 
yr.rayacak olnn bu eseri hararetle 
tavsiye <'deriz. 

ı - BirTiklcr lçln yctm{s bes btnkilo kııru ot pnznrlıkla satın alınac:ı''· =================::::= 
2 - ihalesi 19/1/942 p:\zartcsl ı:rınn saat onda Topkapı :i\.fo.ltc;pesl snıtı.I 

almn komlsyonundn yapılacaktır. Tnliplcrlrı tcmlnatlar:lle birlikte Topkapı 
• 1'.~ltcpcsindekl komisyonumuza milrac-aatları. (195) 

• • • 
ı - Birlikler için 15 bin kil~ zc~in yni?ı pnzarlıkln satın alıınacak-

ZA Y1 - Dördüncü şubeden 
almış olduğum 31/27035 sa.yı- j 
Iı ümmet vesikamı kaybettim . 
Yenisini alacağımdan ~dsinin 
hükmü yoktur. 

Andon oğJu Tom.a. Va..,os 
2 - ihnl<-sl 22/1/1942 pr.:r§cmbe güııU s .. nt oııda Topknpı 'Mnltepcsi sa-

tın al'l1a komisyonunda y:ıpılacaktır. Ttıllplcrirı tcınlmıtıarllc birlikte ko· ••••• DOKTOR •••••• 
ml:ııyo ıımuım ınürııca::ıtl, n. • • (196) HAFIZ CEMAL 

1 - Birlikl~r için yinni ton sudcynğı pazarlıkla sntın alınacr.ktır. 

2 - 1iuılesi 19/1/942 ııaznrtcsi günil saat ondn Top1·ap: M::ılt«'p 1 atın 
:U n..ı komisyonunda y, pılaı,;nktır Taliplerin teıninntlaril<' blrlıkt(' komisyo-
numm:a nıilracantlnn. (107) ! 

Lokman Hekim 
Dahiliyo lUiitcJıa.s.: ı ... ı 

Divanyolu 

ZA Y 1 
İstanbul Emniyet Sandığı 

müdürlüğiinden: Ş,..hremini Erkete ott. <>kulunıl::m 

Emniyet Snndığı bo:rçlul .. r nd:ın N.!\ ber \'ariı:>lerine ilan yolıle on tcblı~: .ılmı.:; oldu~um tasdiknameyi zayi et
Murisinlz saglıgında 14401/8730 he ap No. sile sandığımızdan ald ı bo - tim. Ycnısiııı alnc. fiımd, n e kisinin 

ca knrşı Orta köyde Palang,1 S<Jkngınd,1 eski 13 yeni 23 No. hı bahçeli kftgır hlil>mii ~oktur. f 
apartımıınuı tnmamuu 1 inci da·ccedc ipotek ctmi idi. Vı::desindc verilmedi 1 Sı.rıf: 3 A No. 335 
ğindcn 19/l:l/93!1 tnrihiııdc f:ılz ve kom.syon \e dlğN' musranarln bcrnbc:- Ali Göymen 
borç miktarı (3830) lira (65) kunışn bnliğ olmuşttıı'. Bu sebeple ve 3202 •ıu- r r , 1 

maralı kanun muciblııcc yapılan takip v~.açıçk arttı'ı·ma n~tlcesind.c n.ıe7:f.(ır ''Yenı· Sabahın 
gnyrimcnlml (9110) lira bed lle mtıştcı·ısıne muvnkkrıtcn ıhnlc edılmıııtır. 

1
' 

!~bu illin tarihinden itıbaren bir ay içinde 40/1347 dosya num:ırasile 
snndığımızn mUrncnntıa 19/2/939 tmihindcn sonra muknvelenamc mucibin
ce işlemls Caiz ve d ğer masrnflarla her ıbcr borcu ödemediğiniz takdirde 1 
kati ihale kararı verilmek üzere dosy~nın icra hfıklmliğine gönderllecciH 

son ihbnrname makamına ka'm olmn k Uzere ilfin olunur. (177) 

ilan fiyatları 
Kr. T. 1 Ş B A N K A S l 

Ba,tık ma.'ktn olaralt 750 

Birinci ttayfada santiml 500 
lldncl ,, ,, S50 

Dördüncti 
0!)üncü ,, " soo 

" " 100 1 
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Sahibi: A. Ccmnlcddln Sara9oğlu 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Af;u .. tos, 2 1kin-
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1942 iKRA.lılYELERİ 
1 ndct 2000 Liralık= 2000.- L! 
3 .. 1000 > = 3000.- > 
2 > 7fi0 > - 1500.- p 

3 > 500 > = 1500.- ,. 
10 > 250 > = 2500.- 1' 

40 > 100 > = 4000.- , 
50 > 

200 > 
200 10 

50 
25 
10 

> , 2500.- , 
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= 2000.- ~ 


