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Rusların Şark uphesind11 
ıu nrada yapmakta olduk
/an lıareketl•rln çok hügik 
kıymet ve ehemmiyeti fJar. 
dır. A lmqp lcııMıetlerine 

ımm.-................................................. _. ...... _.mm._ ................... ıımımmmmııımm:1 ... •111ıı. 

iki aylık bir 
sükundan sonra 
Mihver hava 

kuvvetleri 
lskenderiyeye 
taarruz ettiler 

1 

Sayın Refik Saydam, yazlık ekimin en az 
gi>? açfırıııadıkları t·~ n"("'.5 1 , iki misline çıkarılmasını istiyor 

1 ~;--•• l!Zll •• -•• -•• -•• -a.~.-•• -•• -•• -•• -.--y·a·ıı·i-1 e_r_e_m_ü_h_i_m._b_i_r_t_a_m_i_m_·g·-ö·n·d·e·r·i ·I d-i-~· •• -•• -•• • •• ı· •• -.. -.. -•• m;;_;; .... -!.. 
l Ranoon tekrar _________ l1Japonrar Sinoapura": 

aldırmadıkları ~ırada 'tnuhım · 
stralejı- •nt>vkilerıni ,/~ ı'slir
dnd edebilirlerse ve lıcle 
Din~eper n~hrine dayarınıa. 
İl" ı~ıuua!fak olurlarsa ilk
bohor taarruzuna karşı 

k•ndil~rini uyrıca Jiİgorta 
da efmi~ olurlar. 

• 

Ş 
.n·k ccphu.ind~ k~. !1.aki- • 
ki yazıyctc ılaır fıitır e
cLm,bilmck biraz gii<;- ı 

leşiy<>r. Rus Şı'.tralaı• R.,i.-;i Ka
linin son gihılcıdcki bey .natm
ıla Ru" topraklarının ktıri~rı- 1 
lac.ıgı saatin çoh. yukın oldıı~ı
nu haber verdikten sonnı.: 

faarrUZ8 Uğr8dl Darı ve patates yetiştirenlere tohum ödünç olarak ı' da 3Sk8f Çlk8fdll3f 
verilecek, patates zir;aatile uğraşanlara ayrıca dekar 

Birmanya'da Ja
ponlar Salvaen 
nehrini geçtiler, 
Sumatra'da lngiliz 
ve Felemenk kuv
vetleri zayiatının 

fazla olduğu 
bildiriliyor 

başına geri alınmamak üzere iki lira prim ödenecek j 
!UenoM<Piin ekim istihsalini ;ı.r1tırnıa1, nı:ı!<saıliy·lı• hiikiıınet•.'<' ~ok miihiııı karar "'tt>d

\.birler almmalıtadır. Bu !(li)<' il.- ~t"(.'<'nlo rtlı· Ca~wkilimL< Dokfor I:.-fll;: l',_ydanım riyaSl't:inde 
P.ırti l'nrnmi Mt>rkninclc bir toıılantı ~'!P•lmı~tı. Öj!,ı-Pudiıi;iıniz<' göre ...ıym Ba.-,,eldl, vilayetlere 

/ hlr tamim göndererek biifüıı 'alll.-ri bu ı~);. ~ akuulnn ,.e hizzat nw~ı;ul olnuya. ılav<"t etmiştir. 

! - - l Bu tamimin esas noktalarına 1 
ı R ı b İ .. ı r:Or~"ı bükfımet menılckctin her 
1 us ar 1 n 1 r )"(•nnde nıeı·cimek, ııohıt ye fa-
l sulye gioi kuru sebZ<"lcıin fazlal 
1 m uvaf f akiyeti olıt.1:"8.k ek1lmt:ıini_ tav,;iy(' etmek 

1 

. t~r. Baı,w~ılimız, yazlık ekı-
mın <·n az ıkı misline çıkuılmn-

Libya'daki 
muharebeler 

1 
ı. 
1 

Bu hareketten 
önce, adanın şi-

1
. 

mal kıyıları saat- \ 
!erce devam eden 
çok şiddetli bomba 
ve mermi yağmu-
ru altında tahrip 

edildi 

Kanlı savaşlar 

J"ıhirı', !l (a.a.) - ~Jı ır Dit 
l;. ııi\ t' nt·ı.ll ,.f·liıiin t -~iıfi~i: 

Üiinkii ıııı..:ır ~ı •. ıhı t,,ı..t't\ 
dı·ri\ı• l't'\ J( ... j İİ..lt•rİJH.h· Y• 
ınl ,;, ha\-n .ık11u t''n:.ıbt.;_d:a 
hiı·h.~ı: l,01ı1L:..ı ~ıtılnu~1ıt. 'I~ 

lrLıt 't• h,1,;t~ \ .~k1ur. & 
taarru1: H iu,ı,/·tnht•d<?ul~ıf 
YHıulan ili' ha' a ~1ı~n11dn·. 

TAtJCA'DA 
KARIŞIKLIK 
Bir infilakta 1 ı 
kişi öldü, 36 kişi 

yaralandı 

.. Dii.<maııın füL~ t11praklarından , 
<;ıkarıl:ıoğl giln pek yahın.dır, 
her ·eı·de muzaffc-ren ılerlıyo
nız. , dPınişti. Filhakjka, her 
gür.kil Rtl6 t<'b}iğleri Rus km·
vellerinin daim• :-;urette ılc-rle
yi~krjnı biı.c bildiriyorlar. Fa
ıkat, H~rlt-''en bu kuvvetler han· 
gi nokıt'I )i, vasıl olııııı~la:ı dn • 
Ha.nlri şehiı Wri geri alll)ış1aı dır 1 

Bu b:ıı,ıa karanlık i<:i11d~ bıılu- ı 
nuyoruz. l · ~ok "ın<"S :11n n1~· 
h;ıJJ~r,, in ·. ürdndı. yalnız blt' 
had ile ısaı t'l <'<liltn kesab.ı!arm 1 

Batavia da 

tehdit altında! 
Filipinlerde 

döğüş kızı'J:ıyor 

. 1 sını 'a.li \•e kaymakamlardan\ 
'Leningrad etrafın- j,temelıH-dir. Soııu ·"'· ;J >it . . 2 de 

daki Alman çen- 1 
beri bir noktadan 
j yarıldı __ 

Efgan hududunda 
iki Alman ajanı 

yakulandı 

İngiliz kuvvetleri ! 
dün Gazala batı- , 
sında taarruza 

geçtiler 

oluyor J 
İngiliz kuvvetleı·i 
dayanıyorlar 

Londra, hadisı;nin 
mihverciler tarafından 
hazırlandığını ısrarla 

iddia edi}'or 
2'1.ptı bi.ı.ı &}dınlainıa:!a ki'di [A. A. tclt·rarli.ırıncı~.ıı 

t•l.J1.lYOl'. . . · hülıl r t><lilmi~tir.1 
ltus tt bliğ"leriıtin bll k;iayct Birnınnvo.~dan gt~lcn .ınalli-

".i~liği k,~L<ıınd", Almruı t:b- ı a mata giiı'~. Jap~nlar Salva-
lıgl<"nnden de. bu. hayır be~Je- len nehrini g~mi~IPr ve ınüt 
memt·lıdır. Çtiııku_ Qnla.r~atı da tcfik kuvvetlere tı.nrruz cl-
bir m;,n,ı ~ıkar.ı:ı_aga. ıırıhan yok- mi~leı-dir. Rangau tekrar lıa-
tur. Atman tebhglerı ht·r.i'".nmnıı \':,t tnarı~uz\ına uğran11Htır. 
bir mııvnffakı\'<'l h" bt'n ''~r
me,,. l<enılı •r,-m ~ılet:.. mecbur ,., " 

• ı ıa-ı--. rsı~{ l: p rnrı '~ .. 
SFl\lı\TUAnA 

·- Sıımutracla Pulembang iJP~ • i 
ı:tlinE' ya ılı lan jarcn taaı ruı~ıuı , . 
d ,ı fi7 tayyare ılıiH',1ıilldiiırü. : \ 
lı.g »jz ve Holaıı<hı hava km·§> . 
Y••tkrinin ağır zayiata uğ'll- !!: 
dı(:ı bildiriliyor. 

fakıyc-<tll müdafa:ı. heqılcnnde:ı 
bah>ettık!erl gıb; Jı~J;i Rus 
kuv,,~ctlermnı t.f> 'rildığiı.i. irnha 
edildifriııi te 1·a.,i," da. u~anırıa
ıııışlaİı:ln'. Alı· .uı t< bliğl<'rine 
~Öt'(•, dtif;toından t~;rh.•r ~h111- {Sonu ıayfa 3 sütun 6 da; 

Müşkül vaziyette 
kalan Almanlar cep· 
helere ihtiyat kuvvet
lerini <ıevk ediyorlar 

f A. ,\. telgraHorınd~tt 
h(ilü:.;a cdiln·, ic.t iı' ] 

ı ıtiı: geceki Sovyct. tebliğiııoe 
.:; .;ubali:ı Kızıl kıtaların dü:ı-
1~1;rnn n1ukavemetini ve n1uki~- 1 
bil tnarnızlarını kırarak bir 
'".>K ınef:kfın yrrlrri işgal V'c 71' 
Şubotlo 17 Alm:ııı tayyR•·esi tah 
ı ıp »ilikleri bildiı ilmektedir. 

(Sonu sayfa 3 siit\.ln 3 ae) , 

Bunlardan '!ski Alman ı 
subayı olanı öldü 
Tahran, !I (a.u.) Rus - !ngi- / 

lız kıt;ılan gclrr.eclcn önce, 1- j 
r:ınılan ayrılnu:ı ohuı iki Atman 

1 
a.ı>..ııı Efg.m hududunda bir 1 
uu "L~nıayı müteakip İngiliz- 1 
ler tara.fından yakala.nmışur .. 
J\abılelf'r ara.~ınd:ı. fesaıl çıkar-! 
mıılıla me;;,,"lll olan bu aj:ınlar
dtm biri ~ski bir Alınan :mbayı
dır. Bu ~s»pı~ınnd"n alı.lığı yara 
;arı t<:siı i:vlt' ölmü.~tüı. 

.~~~ ~~~. 

Siranaik'de geniş 
oiçude hav~ 
faaliyeti 
gösterıyor 

[ı\. A. tt"lgr~.t:l;H·ınd.nn 
h11l;ı. a ffiihnışUı l 

• [ A A. h l~ı ı , u· ııırian 

hı ·,,.,. ~dilıPiştirJ j Şehirde Ölfi idaı·c 
edildi Pazar giinü Japon t .. pçu~ıı 1 ·ı-

genis iiküde Siııgapuı u ate·~ 1 an 
altına almış, ş,ıat 22 den. s!'n ı ~laı:1rid, !l (a.a.. ı _ Tııı; ·.d 

1 
1'<1 bu ates kesafetı nzamı nı~ t rr·• . c. Q. 

1 belini bulmustur. Sabaha ka- ı ıı,,ı ız dıplomat_ı~ ı:aııtalarm•n 
1 <l d d b b k bıııunm~u tak>Uoe cuına gılı-:l ar cvam e t·n u as ır:- ... 

d .. ı k 1 kt vııkı>a '4<'lm !nr:Iaktao ıooıınıkı an soma d.>aca aı.m ı. a · ·' ı · d · ı· 
J k ti . • . i mınııı.yı~ er, ını ı sona armı" 11 upon m· ' P t·n, 8:a; ııın .,ı- Sl'hir sakindi·-. 
mal kıvısıııda Pıı•ıa - Laba ' a··k- , ·· 1·· ·d ·ı-.. . . .. u tuue ... , ı.H ı ı are ı a.n e .. 
V<' Sungcı - KranıJı arasında- l ' s· d" .. v "ld"· . . k 1nı~ ır .... ;m ı Of:..'l'enı ıgnıe ~o· 
ki aı:azıye çı. arma vaprrıısıı n-. ölü nde<li ı( yaralı ·36 ki,1 
_lal'<lır ... Bu haıei<Hltn. l'vvel i, dıı. İnfilak Yuku bulduğu .ıraı! 
ıhracı oıılemek ırııı .. gond('rı- i 1 Cebelüttarıktaı gelen o·eııı;r, 11 (Sorıu aayfa 3 sulun 5 de) 1 ~ 

...... -................. (Sonu .sayfa i 8Ü'N" ıf de) 
:ıor, toplar alınıy,.r, IX>l bol i<1y- •••••••ııııııaıe_ee __ M 
yaı der uUı:iiriılüyoı' Bir nokta 
d il<•ri piJiliyor. ı •J<liltyo?". g:
dılltoı· nzna, netice n~ oluyo!'"·t J 
İı!te liı:lısedilmey<:n noldıt bu
ılm'. Halbuki lıer bılinnıı'~• o 
ııoylenmtsi la:ıım olan Ş(·) ık 
b<1rlıır. 

d 

Ü•l:ı. .;:ıı- İngiliz kuvvctl~n 
uu1umı kıirnrgalıuıııı bir te:blı
~indn \Unumi vaY...iyt!ltf bir de- I 
ğişiklik ,,,,,,,.dı~ı, devı·iyelerin 
J\kf ıli - Tı-ngNlcr <:ene~inde fa 
al,vt·tle bulu111iukları bihlfrilmek 
ll• ·",_. ı-;evv~r kollardan birinin 
Ga~• ıa·fiiıı Hl kilometre batısın
da hvıva vııkın bir mevzide diiş 
nlitn1n ·tor}t;u ve piyade kuvvt.·l
!eıine tanrı nz ~ttiği iJfi:ye t:dil -
meJ.. te.lır. 

, .... -= ............................ , 

ııuhatıpleı bııı.ıtl<• . ,.,.]:('rlik i 
ıurlı.ı.rırun ark.1~1na Aız14:Hır b:r 
vaziyt'Üt,lirleı. Fa.zk t;:foiliı t 
,~c.:ı-:rtek duqn1anıı1 i~inc -y:--rar, 
,liym·J3;• n? bıınıian dolayı miib
h .. ·rı1 d .. tVl';.ıruyol'muş gibi görü
niiyvı·} ı. Fakat bize öyle ı:,eli
vur ki tehliğleı cı .. ki ıniibheırııiik 
;!81ı•ı zh·ude ortada .-oyltncc.:k 
ırıülıinı biı iş olnıamasınılan ile1i 
pdmekte<lir. 

Bizim ~ibi ask('rlik rniiteha.b
sı oı olmıyan okuyucular ı;ehir i-
1'i "lllerine ı•hemmiyd Htnıt'k 
)7.lı,)l"al'1Ildadır)3l.'. r~nnet{Ptinl 
bi'.yl.ı yr·ı•ı"1k1t lıüyük bir ha
tafıt dil,;ırıü~ olmıyoruz. Bizler 
Rıı~ların Ş:ıı-k cephe;;inde cid
ılı n muv~ffak olduklarını ı;iir -
nı * ic:in, OOhar ve ycız. mevısi
m~rull'n evvel, Dinyı>per nehrine 
t'l"Ştikleıiııi duymak i~teı·iz. Ru" 
ıı ~liğleıini bu nehrin kıyı' rı
ııı ~!amca yeı·leştiklnini bil
dic<lil.l~ri f.'"Üll Alman silahh:ıı-\ 
.un talihi cpt>yı:c nk.tii gıtmi., ol
duı.,Twı.a hii kııne<fobiliriz. Di.ııy~- ı 
per nt"'hrinb l'l'i..";-ilnı~i h·uı (l~ bir 
çok mN<hur şehir isimlcdııin 
"-"J>'.eılildiğini tebliğleıdc olm· 
mağıı ihtiya<: vardır. Hıılbuki 1 

hlila Ord, Kur>ık, Hnrkof, Ta- ı 
vaurı,k i;Chirleri dü~menıi~tir. 
Viya:ana, Smolens.lı alınmamı~· 
tır. Şlobelbourg 2aptedilmcmi~, 
Lenı.np•Jd tamamen kurtarıl
mamıııu ... 

Buna ınukabil, Almanların ve
nıut·ıı ihtiyat kuvvetleri ı;tı\·k-
• ~!<·rek Rııs hü~tunlaruıı taıxla 
ıııu\'affaık olmıklıırı. ııu kadar 
ılNlı-dikltıi Ye parlak hava mu
,.~[fakıy<'lieri kaJ',andıkları yo
llında.kı h~ t.<:ı lt·ri de kontrolü 
tr..ınanwıı mı kiııu;ız. bin:;enaley h 1 
ina:mlma..o.ı g,ıyı·i caiz 11('$1'İyat 

1 
addt'<lilıııek lazımdır. 1 

Bu mtıtal yı Şark cephesin
<kki \"aziy<>t hakkında ~arih bir 
likır ediıınıck bakımınılıın serd
()1lYot'llz. , ... lıksa ora<L'l. SovJ.rct
!o·ı Bııliı;;-Win dddi muvaffakı
y, tkriııi eht mmiyelsiz görmek, 
).V t inkar etm k g:bi bir mak-
:;dımız vol.tur. Bila.kiıı, Sov

w t ord ılraııun ı,ok p:i.rlak işltr 
görr\iık! rinde v" gonnclttc de
\'am ettiklerinde şüphe yoktur. 
Yalnız, Rlls ordusunun düş-, 
mıını dıırdurm::ı.sı \-e az çokJ 
ı:cıi atm· ı ~,,.ticesinde $;ırk 

n 
1 r 1 -----

Ticaret Vekili .izah ediyor: 
c<·pht•:iinde bir J{ııs galeb<'Sin -
<len ba.lu;etnıc~·e henüz smı 
gelmt>miş olduğunu ve ~O:lı fazla 
ye mevsimsiz limitlere k><pıl
manrnk icap etti~ini unutmaına-J 

Hükumetin 
hububatın 

maksadı, ihtiyaçtan fazla un ve 
umumun mentaatine arzedilmesini 

temin eylemektir. 

lıyız. 1 
Şark cephesinde Rıuıl:ırın en Vilayetin tebliği bliyiik muvaffakıyetleri Alman . 

hücumwıu kırn aları ve onlan ı 
laanu?Alan müdafaaya g~mekr :;===-=======:::;~ 
ıztıı ;ırında bırluımalaı-ıdır. Bu "\, 

Ankru·.ı. 9 ıa.a.) - Müstahsil 1 
t'l:ndeki hububata elkoyına ka
rarınUart sonra, son glinlerde 
hüküoıetinıiıin yerinde bir ted
bir olar~k '<·lıir ve ka,\.ıbalarda 

giiz iinünde durnn bir ''"kikat- sı· r Stafford , 
tir. Hu" muvaffakıyı;ti bunun- ı 1 
la da bitmemiştir. Rus ordu"u 

Almanlara dinlennıeğe vakit k- "rı'pps'ı'n so"zierı' ukmıyor, dfü;nıaıa mücadeleye lr 
devam ıztıraı ında bırakıyor. 

En mühim olan nokta budur.! Al ld 
rfö1kü Almany>-nın bütiin plan- manya yı Jrlm 
lan ve hesaplıırı bu >ayedt ih- harbine 
lal eclil~bılir. Alıııau oıt':ı" km 
mevHiminde nıüı.ı,J,ıaı'' J •• la : hazırlanıyor 
rak arka<la yaz iı;iıı ıa ' ıl ıa
hat hazırlanabilse id' ı •ikbal 
endişe telkin etlebilirdi. l''.ı ku ı 
Alınany.ıyı i~te.ınediği, }•ek •:<'· 
kinıliği ve yıldığı bir hı~ harbi- 1 

ne mecbıır bımkmak müdafao
ya ~ekilmekle beklediği istifade-

--{)(}--

"Hepimize düşen va
zife bu yeni taarruzu 

akim bırakmak 
olmalıdır,, 

den ma.hnım etmek olur. Londıa, 9 (a.a.) - Sir Star 
Bu itibar ile, Ruslıu·m Şark ford Cripps, diiı;manın bütiin 

cephesinde 511 >ıırada yapmakta kuvvetlerini, Ruslar tarafın
oldukları hard,etlerin çok bü- dan teksif etmesi kıın•etle 
yük kıymet ve ehemmiyeti var- muhtemel bulunduğuı:ıu söyle
dır. Alınan Jmvvetlerine göz aç- miş ve demiştir ki: 
tırmadıkları ve nefes aldırma- "Düşman, yeni yıldıı ım har 

"tuı an \'e fırınludan kaıt ile 
ekmek ıılun vatandaşların da 
ellerinde , ... evlerinde mevcut 

1 hububat ye ıınlan beyannameye 
\'fi elkoyma lıtikümlerine tabi 1 

tuıiuJ:'Unu "vvelce bildiımi-~tir. ı 
Bu me\'Zll hakkııt•la Anadolu 

ajaıısımn ~orduğu bir suale ce-

1 

vap olan•k Tica:ret Vekilimiz a
şıığıda'ki bt'yıaııatı vermi~lerdir: 

(Sonu tayfa 3 eütun 1 de) 

' EGEDE ZELZELE 
--00--

Yer sarsıntısı, Sivas 
ve Gümüşhanede de 

hissedildi 

dı ki arı sırada milhi:ın strateji bini Alman ruhuna hiıs ince- H k 
n•evkilerini ele istirclad edebilir-! den inceye itina ile hazırlıya- asar yo tur 
lerse ve hele o;nyeper nehrine caktır. Hepimize düşen vazi· Ankara, 9 (a.a.) _Bu sabah 
dayanmağa muvaffak olurlarsa fe, bu yeni taarruzu akim bı- F~at 4 ?O ıa 5 30 arasında tz-
ilkbahar taran uzuna karşı ken· J rakmak için rolümüzü tam&- mir Alı hisar, Salihli. M. Kemal-
dilerini ayrıca ııigorta da etmiş, mile yapmaktır. Ben. ı:'talıne paM, Simav, Eıned, Susurluk, 
olw·lar. Daha önümüzde Rusya; veda eiti!;im sırada, Ru~larııı Tuı swıb<- -. Baııdırma, Rütah-
havalisi için uzun ve :korkwır;r· ı ;ıericyişinden dolayı kendiı;i- ya.c\, yer saısıntılan olmuştur.' 
bir kıa mevsimi var. Yılm11z ni tebrik e<lerken, o, haı bin Ha~ar yoktur. 
Rus Kaza.klan ve Rus ordusu ı bu dönemecinde millete son , SİYASTA 
için muvaffakıyet salıal.u·ı çok\ derece itimad vermenin tehli- ZaJa, 9 (a .. a.) _Bugün saat 
geniştir ve ihtimaller hep onla-J kesini işaret etti. De- 12 yi 2! geçe 25 saniye süren 
nn lehindedir. (Sonu ıayfa 3 ıUtun 7 de) (So•u .. yfa 3 ıUtun 7 deı 

Hüseyin Oahid YALÇIN 1, -------·' ·---------

Di:nkH it l~an t•ı\lular1 uıııu· 
Mİ kıu-ar~ahırın tebliğinde $i
rcnaikte hi~ biı f'hemmiyetli lıa
<lise olmddığı, haYn teı;killeriııin 
düşnııın cepııesi gerisindeki lw 
tkflc·ri mit alyiiz w bomba nte. 
şine a!oığı haber verilmekte ve/ 
ıiüsnıanm Tra blusda bazı yt>rle
ı·" hava hfo•umlan ya.ptıkla•ı, ha 1 
E«rın ı-h~mmiyetli olmadığı bil- ! 
dirilıııektedir. Bıı tebliğe gön'. 
Aım:ın haya kuvv<:tleri Malta~ 1 

t.ı.arr112. l':ı.r<"k~t](·rine devam et-
. mişlcr ve !nı:.Hizlel'in bir tayya
r<'Sini dü.~iirrnüslerdir. Ayrwa 
Msrıdl'. lskeııderiye limanına da 
taarnız edilmis ve buradaki as· ı 
keıi tesisleı·e, bir ~ok iaabetleı
Jıaydolunmu~tur. 

Alnıa.n tayyareleri Marmarika 
da İngiliz t~ıt kafilelerine lıii
cum ederek onları dağıtmışlar 
ve on dü~m;ın tayyRı·eı;<i düşür -
111ü~lenlir. 

Denizlerde 
harekat 

Mıhvere ait bir iaşe 
gemisi batırıldı, 2 

malzeme gemisi de 
yaralandı 

Londra. 9 ı a.a.) - Hava na-
zırhğının tebliği: 

Kıyı nıııh8.faza serv~ine 1 

mcn~up t•yyareleı·in dün yaptı
ğı ·ıı-n&tırmalar eSJ.laı:;ında, Nor· 
veç a~ıklaıında bir d~ iaııe 
gem1~1 görülmiilj ve bombalan· 
mıştır. 

A'l l..A~'TJHTE 

Reisicümhurum z ________ .. ____ _ 
ze~ Miİli Şef, dün maiyetlerindeki 

vatla birlikte Ankarada yay 
olarak bir gezinti yaptılar -Ankarada karne ile un veriliyor 

1 Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor j 

* Milli Şef lsmet İnönü, bı.g,iııı ınaıyctlerindeki u·vat ii~ 
birlikte şehrimizde yaya olarak b;r gezinti yapmı~lardır. 

Yeni gelen ithalat eşyası 
* İskenderun )imanına \'e ui~Cr CCnllp Jim~ın)arlllllz:\ H>!l 

günlerde İngiliz İmparatorluğu ıntınlekttlerindeıı bir ~ol< it· 
halfıt \'e bilbasRa maııifaturn ~yabı gelmiştir. Bu gibi mürnrı
dat giltikçe çoğala<·aktır. 

Türk - Alman ticaret muahedesi 
* Türk - Alman ticaret muahedesinin tatbikutını 1~bı1 

ünıt·k, çok mijhiuı ve muallak bir mooele olan Tilı'k - Alınan 
ıııa!Jarının sabit fiyat meselesini bic hal ııekline ba.i;lıuna.k i~in 
aliılıalı \•elulletlerin delegelerinden mürekkep blr .komisyon Ba~ 
vekillette çalışmıılarına devam etmektedir. [ 

Bu çalışmaların henüz ne zaıııan biteceği maliım cleğildiı·. 
Lıldirildiğine göre hususi ş:ıhrnlaıfa devlet mlies;;esderioiıt 
Almanyaya sipari~ ettikleri ilô.ç, meYaddı kimyeviye. makine 

ve makine aksamı ve yedek par çr. lanndan mürek]{ep 13att- lfllı 1 
kadar ithalat eı;yasının Bulgal'istana geldiği ve yaktııdıı. rn<!"m
leketimize gireceği anl~lıııaktadır. 

Ankarada karne ile un 
* Ankara vilayeti hnftada bir defava mahsus olmak tt;;ı,,, 

re ı·kmek karnesi mukabilinde isti"ıenlere ıın vermeyi kanı'· 
la~tırmıştı_: ve bu k~rarın bütün miilhakata tebliğ etmiştiı .. 

Yaptıgıınız tahkıkata naıanın bu usul bngiinlerd., ekmek 
ile karne dağıtılan biıtlin mıntal:Rhı.ra teşmil edilecektir. 

Londra Halkevi Reisi 
~rıw, 9 (an.) -Stefani: 17 a b 
1svk.ı bandıralı bir yük ge- * _ ,,u -~~ta. Lon~rada bir lınlkeviınizin açılacağı y~ 

mıştı. Ögrendıgımıze gore bu halkevine Aokaradan b"ıc """-:-misinin Lizbon ile Cenova ara- ... .,,.,.. 
reisin tayini karar!a.şurılmış ve bu hususta Nusret Köymen' e 

ıwıı:fa battıgı hakkındaki lıabcı.·· ı bu vazifeyi kabul edip etmiycceg·-i sorulınnştıır. Nusret Köy
ler, ı~,.r~re konfederasyonuna 1 
men~up gemilerclen lliçbiriııın men bu vazifeyi kabul edeceğini bildirmiştir. Kendisinin bn 
batmış olmaması hasebiyle o.y sonuna kadar vazifesi başına hareket edeceği uınulmakl::· 

dır. Tebrik ederiz. 
Bernı/ı:ie yalanhnmak'adır. 

AKDE!"1ZDE Demiryolu yolcu tarifesi 
ı.oo, .ı, fl (a.a.) - Ha\·a na- * Devlet Deıııiryollan İdaresi yolcu tarifesindc yw bir 

zırlııoınııı ı.:,l)erler ~e.rvisi taı·a· değişiklik yapmıştır. Bu dcğişikli!le nazaran bu ayıu 12 sinckn 
fındaıı tıldiıilcliğine göre, Şi- itibaren banliyo hariç hiçbir istikamette (gidi.ı - g~li§ı bi-
mali A!r>kııva doğru yol ahnak- !etleri verilıııiyecektir. Ayrıca bu karaı ın tatbikiııılen e\\';>l 
tıı tıulııu..n Mihvera ait malze- ı aiınınış olan gidip gelıne biletleri de temdit cdilmiyeoo: tr. 
me >i\klü iki gemiye bıgiliz ha· ı Her hangi bir istikamete trenle gitmek isteyeııkr gidcr"'r 
va lıu\•,·etl()fine mensup tayya- ayrı, dönerken de ayrı bilet alacaklardır. 
rder tar4fınd:ı.n cuma gecesi "'ılıııammm:•m•••••••a•mmıım•••m:ıııı:~r. ;/ (Scnu ıa~fa. 3 cütun 6 da) ,.L' W • ~-

, 
t 



Tıınr ı s .& B :& • 

J @_OREŞ MÜSAHABELE@ 
1 

( Ş E H 1 R H A B E R L E R 1 

' Etsatmıyan 

FIKRA 

Çocuk; o 
bilinmiyen 

cevher .. 
-ı

YAZAN: AK.4 G0VD0Z 

Çelebi, böyle olur Belediyenin yeiıi yıl bütç~si 
amam bohçası 
gDreş dedOğDn 

celepler ~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~ 
Yeni varidat imkanlarının araştırılma· 

Dün satııa mec· 
bar edildi 

Yazan : M. Sami Karayel 

sından hiç bir netice 
fatanbul Belediyesinin, Bele-

diye bütçemlnde miivazene temi-
a~~~!!.._..ı 

lecektir. Belediy8Je temini cın- O ünya ve hayat denilen IU 

B u ha.ftalci mUsahabemi 

paar günü M&ksVn -
.la amatörlerle, profesyoneller 
81'8Slllda yapWm ~bas
ntıneği hem. faydalı ~ mm de 
amatör ve profesyonel diye iki 
ye ayırdığmuz ve otuz beş se
nedir içinaen çıkamadığımız bır 
güreee vermiş bulunuyorum. 

Avrupa ve Amerikanın ama
tör diye ortaya koyduğu kay
dın teo.kid ve tahlilini bir tarafa 
bırakabnL. Bu, aleli.cayip mev
zu bir müsahabe içine sığdırıla
cak udar basııt değildır. Bu, 
mevzuun i~timaı bünyemizle a
Wtası vaırdır. Ve yalnız bir gö-
riİI dolayısiyle Ttirk güreşi 
maalesef otuz beş senedir ölü
me götürüldü. 

Yani, Türk gUreşiµde pro
fesyonellik var mıydı'! Neden 
m.eşnıtiyet inkdi.bmdan sonra, 
Avru12 mukallidliği ile «~ 
ı imlzin it;inde yqllD&ll bir spon 
muza profesyonellik damgası 
vurma;k minıası'!lığında bulun-
cbık! 

merika ~ faydalı mu
kabeleler vi.dettiği için.. İşte o 

ni için ~eni varidat imkinları a- M ez baha 
rqtırdığuıı yazmıştık. Bunwı 
sebepleri şunlardır: Harp dola.
yuıile hayat pabablığınm artma 
81 belediye masarifabnı arttıt"
llll§ bana mukabil tahsilit llOl"o 
mal samanlarda nisbetle bir hay 
li anJmıfiır. Memur maaş1ann:ı. 
yapJlan fevkalade zam, belediye 
bütcesinde bir milyon iki yUz 
bin lira bir fazlalık tevlit etmtş. 
tir. 

• 
resmı 

:k;ad,ar ••••• 
Mese!A, Tekirdağh Bllaeyin, 

ecdaıden e.na ve baba. tanı.fmdan 
pehlivandır. Pehlivanlık t.ekniği 
bu pehlivanıanıroa inaiya.ld w 
hale gelmiştir. 

Bana sorsalar: 
- Serbest gürette, Tekirdağ

lı mı, Adnan mı, Mersinli mi dıaı 
ha tekniktir? , 

Derhal vereceğim cevap §U
dur: 
-Tekirdağlı Hüseyin .• 
Hiç şüphe yok ki, bu cevabım 

garip görüoeceiktir. Çünkü Ad
nan ve Kerainli serbest güre
şl. Tek.irdağlıya nazaran daha 
iyi bildiği kanaatindeyiz. Ve bu 

.işte Belediye Riyaseti bu üç 
amilin bütçP.de tevlit edeceği a
çıkJ tevzin etm~k için yeni ted-j 
birler etrafında tetkilker yap -

Kurtuluş Vapuru 
tahkikatı 

kana.aıtimizin suretine göre de Hayırsız ada civa!-ında batan 
Mersinli ve Adnan serbest gü-
reo hareketlerini Tekirdağhdan :Kurtuluş vapurunun ne suretle 
daha fazla biliyorlar.. ve nasıl batbğını keşif maksadı-

E\ret amma, kum ay.ğı böy le cfün vak'a mahalline Trak va
le değildir. y ukand6 bir yerde de bahsettiğim gibi J?'iire§te purile bir fen heyeti gitmiştir. 

a rfh rı l ıyor 
maktadır. Bu işle Vali ve Bele
diye Reisi Doktor Lfttfi Kudal'I 
llizat meşgul olmaktadır. 

ŞİJ'Ddiye kadar yapılan tetkik
ler İstanbul Umumi Meclisi ve 
Belediye Riyasetinin salahiyet
leri dahilinde yeni bir varidat 1 
bulınak .imkinl;ınn.m mevcut ol
madığını gösıtermistir. Beledive 
ancak bütçede tatbik edeceği 
çok sıkı tasarruf tedbirlerile 

Kastamonu ·Çan
kın yola 

KastannDnu (Yeni Sabah) -
Çank:ın - Kastamonu yolu yir
mi gündeııberi kar yii:üinden ka 
J)adıdır. Post& işlemiyor. 

Kastamonu'da 
karne uaulü 

lfmWen varidat ancak Bilyük MOrakabe komisyonu- süsltl viraneden tası tanı-
.Millet Meclisinden çıkanlacak nun yeni kararları ğı toplama r.amanınm ya.kta.P 
yeni kan.unlarla mttmklbı olabile Celeplerle, toptancı kasap- ğından doğan bir korku mudur, 
cektir. ı Jar arasında çıkan bir iıtillf nedir. inwı )"&~andıkça çocuk

Belediye bu hUBWlta hllkime-' neticesinde birkaç gündellberi lan. ilat'l1 olan bağlılığı artıyor. 
ta mtlracata karar venılltlr. tehrin eti göçltltle teailiı etti- ~gid, Qgiai katmerleniyor. 
Diğer taraftan memur maaş- ği malfundur. uılllilıı.Un o~ bdal' 

larına fevkalide zam kanunun - Diln villvet t.a.rafmdan alı- belki hiç çocuJc 1'eVID.ellll§ olan. • 
da, hiiktlmetin muztar vaziyet- nan bir kvarta, Fiyat Müra.- Jarda ıbile göz a.rbda. kalanJUa 
te kalan belediyelere geniş mik- kabe Komisyonu tarafmdan mahsus bir duygu uyanıyor. 
yasta yardım edeceği kabul c- verilen fiyatı az bularak ka- Tohuma kaçmış, saplan lif· 
dılmiştir. Bu itibarla belediye, saplık hayv:ı.ıı satmıyan celp- lenmit, pörsük insan bebeğe ha· 
hükfimetin bu hususta yardımı· lere cebren satış yaptınlamş- kınca hayatın taze tohumunu 
Dl beklemektedir. 1 • Bu itıba.rla dün meüa:hada çocuğu görünce hayaıtın canlı rf. 

MEZBAHA RESMİ 1000 den fazla koyun, 150 d h 
ARTTJRII .ru•oR - 120 '-·-· aruru atırlıyor. Va.'ktile ben de 

-.l .1. Slglr Ve AU.DU S&ttırılmıf· bö l dİ f al.,,._.,;;.., 
lstnnbul Belediye Riyaseti, tır 'Y ey m, ı!lA~U•.1.<ifia., yeşer-

. meğe, serpilmeğe hakkım ve bı-
mezbaha resminin arttırılması Bir kaç gündenberi Trab- biliyetim vardı. Ne ,. ..... ı.: ao... 

için umumi meclise bir t~ldif zondan §ehrimize bol miktar- · ·· t ·· - ·· itz 'lt-" - e-
yapılınıştır. Teklifı·n sebebı· şu- da J. lık h 1 çıp goç ugum çağlar; şimdi 

'l\.asap ayvan daı ge - yetişmekte olanların çağı ile in· 
dur: 938 senesinde hilkfunet, et m.iştir. Fiyat Mül'akabe Ko- yas edilip ölçilleme?.. Bin c;o-
fiye.tlarının düşmesi için me.z - misyonu dünkü toplantısın- k öide akı • · 
baha resmini bir miktar indır - eh 2 aylıktan küçiik kuzu- ra ç P gıtmişiz. Step 
mişti. Fakat et fiyatlannın düş- larla dişi kuzuların kesilme- sa:ınl&r\, geri zihniyet kasırga · 
mtf!i ıçin lınan bu tedbir iyı" ne- .sini mene...,,..;cat;... KomlByoo lan bizi önlerine katıp aümıU.. 

•·u~ Türkün bU•~ inkılô. ,. 
tiee vermemiş, et fiyat.la.rı eski aynca zam isteyen celep ve bö 

1 
. ., B J ~ P OS«' 

nlsbetinl muhafaza etmit bat.ta toptancı kıa.sapların müraca.- Y e uu · u çağda hayat bir 
bir müddet sonra yükselmiştir. aUarını mtlzakere etmiş ve süslU virane değil. Bu 98ğda 
Buna mukabil me.zbaha varida- bunun için muhtOOf kimae1ere hayat sıhhatli, saadetli, emni-

Sonra ne yapıUk? Köylüyü 
kendi hareketleriyle bırakal'lalk, 
milyonlarc& lira sarfi)'le Avnı
pa ve Amerika.ya uymak ve 
benzemek için şehirlerde pehli
fta yetiştirm~ koyulduk. 

parçe hareketler değil, hareket- Heyetin yaptığı tahkikat bir r:ı
lerin bütünlüğü hikimdir. Ha- porJa vekilete bildirilecektir. 
rekeüerlııde .t.eıknlk. değil, hare- o«•---
:.~lerde bütünlük tekniği gerek Rumanya kor.soıostuğun-

tı bir haylı azalmı!itır. kasaplık hayvan fiyatlarını yetti yaşamak sevgisinin tqıp 
~a:=eonekmu (~~ka.rneSaba.h)usu-: Bu sene yapılan kesim azlığı sonnllf;tur. köpUrdüğU bir kaynaıktır. O 

"'6"" yilzUnden mezbaha varidatı 300 Bu sabah et meselesini tet- kaynağın bi&ün nimetlerine he-
liyla tevzii.ne başlanmıştır. bin lira kadar bir azlık göateı- itik et mak üzere Vali ve Be- nüz yıld eller dokunmamıştır. 

Har hu~ bir ,~,,r fUbesinde daki Resmi kabul 
bütünlü:k tekniği, ancak bir Rumanya sfiri Ekselans Tele-

Antakya yerli mallar mektedir. ·Mezbaha varidatının lediye reisi Doktor Liıtfi K:Jr- Çocuğa b3ktıkça, acaba tahteo-
sergisi lıiç olmazsa ma@arifatı karşıla- darın rivaseti altında bir top- §Uurda kıpırd:ıyan tatlı gıptıı 

Kısaca, şunu demek istiyo
nun ki, otuz beş senedir şehir
lerde yetiştirmek için uğraştığı-
um am&törülük gayretimiz hiçe 
pbniştir. Ve en son gllreşler 
ele bu hakikati bütttn acılığiyle 
ertaya koymuş bulunuyor. 

milletin malı olaoılir. Çünkü o, maque Ta.kaim konsolosluk ll&· 

s"lOr..ı o milletin ezel ve ebed lonl&.nDda bir kabul resmi ver
maliyeti meyanına girmiştir de ıni~tir. 

yabihnesi için Belediye riyaseti lantı yapılacaktır. bundıaaı mı ileri geıiyor? Bt 
Antakya · (Yeni Sabaıb) - mezbaha-ı"nı"n.938 .......... m· de·---=-...:..---.~----·· körpe inkılap fidelerini istikba· 

l:!...l..rimizdekı" Yerlimallar pazar &...,... ~ ı · ~ ki hadlere çıkarılmasını zaruri N • • •• td n .. " ın .ı:sağlam ~marları ebuek içiıı 
onwı :içiu.. 'föplantıda şehrimizin tanın-

Her ne hal ise, köylü pehJi-- mış ... "'-'de a•hsiyetleri, a ........ 
vanlannuz her türlü mahrumi- 6~· ~ ~ 

~~-r.besi dün merasimle &- _g.;;..o_·r_m_e_k_ted_ir_. _____ ~- ıçın o urmuş t ff~~izden Re gelirse &İrgemiye. 

1---y-aıEMENNILER 1 Kağıt üstündeki pedagoji ve 
---·il c:---

Bin dokuz yüz otuz dokuz 
harbinden sonl"8ı güreşlerde bey, 
Jlelmilel mtilıa.sebetler ~esilince 
amatör gilretçilerim.izin yavaş 
J&V81 profesyonel 9aıhaya a
fagla.rı iki zümre arasındaki 
faridıan bize daha biriz bir §e
kilde göstenneje fırsat ver

militerler, kOllBOloelar' ve mat -
vetlere, lıima.yesizliklere, bakım bua.t erkinı eşleriyle birlikte ha- S 
SIZWia rağmen otuz qeş sene son 'iır bulunmuşlardır. ipahi ocağı konkurları 
ra gene bugün amatörlere ge- Sipahi ocağının ayhk konkur -
rek telmik itibe.riyle, gen!ik peh- 1a.n dün ocağın kapalı menejin-
llvanhk ah1iıkı bakımından (bu- Hakevleri balosu de devam edilmiştir. 
rada ahlikı sıhhi manada alı- Atlama müsabl•kalarına altı 
mz) galin ve mafevk oldukll:ll'ı Cümhuriyet Halk Partisi İs- binici iştirak etmiştir. 1,20 U?.e-
me .. dandadır. tanbul teşkilitı tarafından Halk rindeki Gue parkurU ·beş binici 

milür. 
Geçen sene aımm:eır pemıvan

Janmı.tan ve beynelimleJ gam
piyon olan Merslnli Ahmet peh 
livan amatörlüğii terk ile pro -
fesyonelliğe iltihak etnütü. Ve. 
1lu pehlivanın ilk ili Türkiye 
profesyonel başpehlivanı Te
kirdağlı Hüaeyine defi 'Qtmak 

Öyle ise bunun sırrı nedir? evlerimizin . onuncu yıldönümü ha.tasız btt.imıiş, bunlardan en 
Bu bir &U" değildir. Elle tutulur, ınUnasebetiyle 21 Şubat 1942 cu- az zamanda bitiren (Zaıfer) 
Wr •idiaecJir .. v. ....wr: marteei cttn.li ak1J81Dı Ta.kaim ga Bonb&ke.y iamjodeJrj ati.le birbı-

- Pehlivan Türk köylüsü - zinorrunun salonlarında. tertip c· ı ci, Bay li1ahri ıkinci, Bay Ke
dür. Pehlivaa Türk köylerinde- diien balonun hazırlıkları bit - mal üçüncü muştur. 
dir •• Şehirlerdeu pehlivan çlk mek üzeredir. . Diresaş (a.t. terbiyesi) miisa-

~ ..a; .. ı..iı triir_, ı....-., bir Menfaati halkevlerine tahsis i Da.kasında orta. ~~orisinde ,........ e-- uau... eailmiş olan bu toplantı, İstan - Bayan ~ausman ~ olmut-
kere daha iddia.mm doğruluğu- bulun eıı nezih ve kibar eğlen .1 tur. Hafif b.tagorisinde Ba.yan 
au iılöat etti. Zavallı profeMyo- A-• · d b 9Deszi birinci, Bayan Fırank 
nel dedikleri Türk pehlivanını u;~·m en irini teşkil edecek- ikinci ~elmiştir. Kolay b.tago-

olmuştu. 
Tekirdağlı Bu.e,inle, )(er

minli Ahmedin güreşini ister 
eıddt, ister şike olarak mütaıea 
Ye tahlil edelim.. Her iki cephe
den de dcağmıız not, köylü
m.UJiin milli varbğı ıçinde tut
m*a olduğu ve bizi.m p ofes-
7onel diye adlandırdığımız gU
ftfM'.ilerin hikim bulwıduğwıu 

ne kalıplara koymadılar? On- ride Fa.hıutiıı Mazl\Jm birin-
lar hayatlarını kazanmak için E'~-.k eti sataa ci, Bay Gimdüz ikinci, Bay 
amatörlerin sahneler üzerine ~ Aydın uçlıncü gelmişlerdir. 
serdiği hamam bohÇ&lıll büyük kasa o Müsabxkalara her ayın ilk cu-
lüğündeki nıinderler tiıeri e ka • ma.rieşi devam edilecektir. 
dar çakıp güreş tutmağa oizza- Dün Beyoğlu İstiklal cadde· 

görürüz. 

ııır mecbur oldular. Daha çap- tainde kasap Dimitronun halka 
118& toplamadan ve hızını alma- eRek eti satmakta olduğu Fiyat 
dan bir ad.mı sonra miııdcr ha- )filrakabe bürosuna bildirilmuı
ricine eı.kan veya kaçan amatör tır. Büronun alakadar memurla
ca.nını kurtarıyor. n mahallinde yaptıklan tahki -

'Mrk pehlivam hudut tanı - katta Dimitronun iki eşeği ke
m.az.. Hudut taıurnıyaıı Türk serek sattığı anlaşılmıştır. Di -
1-nam bohçası üzerinde güreş mitro hakkında tutulan bir za- I 
tiği haJde bile gene hikim kal- bıtla adliyeye verilmiştir. 
lllli bulLDıuyor. • 

Üniversite genclerinin 
seyahatleri 

Üniversitenin çarşamba gtbıll 
saba hı başlıyacak söme&lt 
tatilinden istifade etmek istiyen 
Üniversite gençleri yakın yerle
re geziler tertip edeceklerdir. 

Daha garip olanını arzedece
fim: Amatör güreşçiler; Te
iİrdağlıya, Molla.ya, Babt. Ei
kili Ibrahime, Kara. Aliye, Ha-
7atiye, Ali Ahmede karşı dah.ı. 
mı tekaiktirler dersiniz? Ba, 
igi bilmeyealeriıı düşümnedea 
verecekleri cevap: 

- Elbette.. Şüphe mi VBl'? 
Amatör pehlivan)aırımız daha 
tekniktirler. 

Diyecekler.. Ve iddialarını 
tavsik için de A vrupada.n gör -
dükleri dersleri, ecneb' antre • 
~orleri ileri süreceklerdir. 

Tekirdağlı ile Adnan güreşi, 
profeevonel1erle amatörler ara
sında .bir a.yırtthn ziyade köy
lü pehlivanlanmızla şehirli ve 
morern pehlivanlarımız nasın
da bir mukayese mevzuu oldu. 
Tekirdağh, -üreşe başından ni
hayetine kadar ha.kim idi. 

Hülisa, prazar günkü güreş, 
otuz beş wne sonra bir kere da
ha pmu i&be.t etti ki, pehlivan 
ne şehirden çıkar! Ve ne de ha
mam bohçası kadar minderden .• 

SERBEST SOTUN 

Hayvanları 
cemiyetinin 

koruma 
faaliyeti 

M. Sami Karayel .............. 
Efendim, yanılıyorsunz? Hem 

eok yanıiıyor&\lJluz? Gllreete 
tekınik; bir salto, bir süples m~ 
selesi değildir .. Hatta ne de bir 
köprü (pon) bareketi! ... BunJar 
icat ohınaıı. banketler tekniği -
dir güreşin bütünlük tekıUğin- Ek k k · dea büsbütüntıariç bir da.wdır. me amelen-
~ kendi bünyeai ve an- nia koatrolu 

'anelen meyanında asırlann ce-
ve fenller Wrerine vuet- )stanbul Belediyesi bu sabalı-

bir yaradW§ taniğl var- tan itlba.ren ekmek karnelerindtı 
bunu ancak Türk mille- sahtekiı'hk yapanları yakala
timai ve ruhi bünyeeinde mak maksaane gayet sıla. teftiı 
.• ÇtiakU Türk emel ve ve kon_tro?~re başla.mı.ftır. Kon

ebed, oldum olası pehlivandır ..• 1 trolle~n, ı~ p.eUce vermeai için 
Binaenaleyh, Türkün pehlivan- belediye gızlı tutulan yeni bir 
hk tekniği, Türkün pehlivanlık ,eldi kullanacaktır. 
~ Türkün pehliYallhk ..,. Karnelerinde tahrifat yapan • 
ıkı, Türkün pehliv&Dlıık terbiye- Jarla fazla karne alanlar yaka
m ocak batındaki masallaruı- laııdığı takdirde milli korunma 
d&ll, desıOuılanaduı ıbaşlar ... konrn16ıhlildimleri dahUinde hak 
Köylerin kah- m8Jldan)armda, laruıda takibat yapılacaktır. Di· 
harman yerlerinde çoeuk iken ğer taraftan öğrendiğimir.e gö
taazzu eyler. re. bundan sonra eksik ekmek 

IMi8al mi Wiyoraunuz? Bira- eatanıar hakkmda fiyat mün -
kabın Koca Ymuıflan, Kara kabe büroaa. takibatta buluııa
:Ahmetleri, Adab RaJiUeri, Filiz C!.iktır. 

fiaruJlahlan, Kurddere1iıeri, --------"'"'-' Koç !Mehmetleri, Kara Oanan-
Hazreti Mua lan, l'ilibeli Kara Ahmetleri, 

l(ızılcıklı Mahmutları, (Avru- Arkadaşımız Muhaneın &ki 
p. ve Amerika.da ~eşmiş ve K«lrgulıalla 'ita ec* .aw. uyan. 
baş .aını:ş ol~ ~livanlarımız) t1ıraıı terrilaun111 iki ~ gnö
'.l'eltirdağh Huseyınle, Kara A- clenberi okuyucularmma vere-
ı ·den, ~atta Ali ~en, Be.- mlyoruı. Bumıı sebebi, > oDanıı 
ba kiliden. bahsede~=. Bun- kapalı olup ytlzWulen Kasto
lar da mı~ te~ıgını Avnı- moalde boluııau. muha.rrlrlmJ. 
1 a blardan ogrendiler? zln nzırlarmı yettftinımeYtıtt·' 

Ha.yır, bunlar Avrupalılar - dlr özaır c11Jeriz j 
(1 uı bir iki hareket öğrendiler .• • · 

Bu banketler de Awupa ve A~l•lllllllllllaıll"'"'""' .. M• 

SAVIN LOKMAN HEKIM'E 

Garıetenizde bu güzel memle
kette (Ha.yvaıılan Himaye Ce
miyeti) yokınu? Başlıklı ve Lok 
man Hekim isimli bir makale 
intişar etmiştir. 

Memleketteki büyük bir der
de, bir yaramıza "Lokman He
kim" al&kalandığllldan ötürü 
cidden sevindim. Atalaııımız • 
dan kalma bir söz vardır. (İyi 
olacak hastanın doktor ayağına 
gelir) derler. 
tstımbulda 1912 tarihinde te

şekkül ettiği güııdenberi aza. 
mt, faaliyetle çahşan eski iami 
ile (İstanbul Himayei Hayva
nat Cemiyett) yeni adı ile de 
('l'Orirlye Hayva.nlan Kor.uma 
Cemiyeti) vardır. Qahşma yeri 
Osm.ımbey Şair Nigir aokat 
84 numarah tJiııadır. Hastahane 
ve mua,meıhueei de bu blna
nm içinde ve yvnndadtr. 
Saygı değer Lokman Hekimi
~ bu teteldtülüa bulundu
ğun& d9.lr tu bıe. haberi yaa
m.ın bapna 'l.htJım kendilerini 
tisden sevindinnek içindir. 

Cemiyetimizin esut faaliyeti 
ne dair de şu ufak malUma.tı ver 
meyi faydalı bildik. Ywttaşla -
rm hayvanları için yıapaca.klan 
her baş vurma.larda külfet.siz 
ka.rsılayan ve işine göre il8.ç ve 
ya öğüt veren bir ımıiltehas1AS 
Baytarı da bulunan hasta.ha -
nemnrle bilhassa. yoksl.4 ~ 
taş1a.rıımzm getirecekleri ba.v-

w.nlar misafir ~lir. &kılll' ve 
yedirilir. 

Belde ve belde sakinleri yük
sek faydasına ortadan ke.ldınl
ma.sı icabeden hayvanlar da ; 
bilhassa yazınızda örnek göe. 
terdi.ğiniz İngilterede yapılanm 
eşi b,r şekilde; ıstırap duymi
ya.ca;k vuiyette uyutulur. 

Bunlar Cenıiyetimiıi.n mer
kez ilşeridir. Günlük dışandaJri 
işleri de mUf ettişleri V88ltıasile 
Cümhuriyet HUldiroetimiziıı fU
urlu ve faydalı kanunları aram
.na hergün biraz daha geq öl
çüde alındığını sevinçle gördü -
ğümüz değerli kanunları mad
delerine giren hQkümlerle m.9.
linIBdeki gibi yolsuz ve fena ha 
reket edenleri en yaJwı zabıta 
merirezine, noktaauıa, hatta yol 
da rastlaııaca:k b4" 7.&lılta me
muruna bildirmek suretile kamı 
ııun kendilerine tayin ettiği ce
zaJ.ara çarptınıma:ktadır. 

Bunların .emsali pek çokaır • 
Ancalc ne okıa milfettişlerimi -
zin al8.kıalı memurlarımızın ade
di sayılıdır. Şu kadar var ki bu 
güzel memleketin tanrı hallnnı 
da :iyi yürekli yara.tmı§tır. Bu 
yoldaki vazifem12Jde bize yar -
dmn eden yurttaşlarımız okad:ar 
çoktur !d. Hiç §ilphe etmiyo
rum ki kıymetli Lokman He -
kimimiz sizde o Divanyolu.nda 
yüreğinizi sızlatan vak'aya se
yirci kalmadınız.. 

Neamiıbnsh 

~ Genç katil cinaye- ~;! e~ra~tıdo~~~eıer:: 
GORFŞ EKIBIM

-(_Z_K-lJ_.V· tini İtiraf ediyor toprak üstilndcki çocUc,öıınmad
deleşmiş ruhiyatını görüyo• -

VETLI ELEMANLAAINI Bund~~ bir ~ac ay evve.1 ~Ut rwn. Çocuk, her iklime göre 
taşta Gurer sınenıası önunde, değ.i§ir. Matematik düsturları 

KA YBEOERKEN 'tekin Engin isimli bir genç, U- gibi dıiny.amıı her köşesin4e a.y-
--o--- nıvcrsite Felsefe Fakültesi tale- ni değildir. Çocuk - bUyükleı 

besinden Hasan Sommeri 9 ye- de öyle değil mi? - bulund.uğu 
=inden bıçaklam:ık snretile öldür ı muhiti \'e iklimin tesir ler.iylE 
>..-ıÜJ,\tür. Suçlunun dUl"UllD.asın:ı yetişir. İsviçreli çocut\ın. da 
dLln 2 inci ağır ceza mahkeme· btr kafa.tası Vardır amma. b\Zim 
sindt: başla.unıştır kine benzemez. kıglo - Sakson 

Hepimize 
düşen 
vazife 

Killi gür~ ekibimizin en kuv- 1 vet ı cl1.;nı<tnlaı1nın birer birer 
kaybetmesi spor efkan umumi
yesinde haklı olarak büyük bir 
teessür uyandırmaktadır. 

Berlin olimpiyadlannda göı:ı· 
terdikleri büyük vaı·lıkla alkış- ! 
lanan kıymetli gii reşçilerimizi n 
muhtelif vesilelerle güreş min
derin; terkettiklerini yahut ama 
törlükten uzaklaşarak aramız
dan ayrıldıklarını görüyoruz. 

Son Beri.in olempiyatlarında 
dünya şampiyonluğunu kazanan 
Y a.~arın parla'31RSile sönmesi bir 1 

oldu. 
En teknik güreşçilerimizden 

Saımle, Abbas pelı: genç ya~la· 
nııda pehlivanlığa veda ettil~r. 

Geçen &iıe Mersinli Ahmed.in 
bu yıl da Adnanın prof esyouel -
Jiklerini ilan ebneleri amatör 
Grekoromen güret ekibimizi büs 
bıitiin sarstı. 

Milli sporlarımızın başında ge 
len ve Türk gibi kuvvetli sözü
nün diinyanın dört bucağına ya- j 
y.&lmasuıa. vesile olan gürcijiıni
zin de yavq, yava11 diğer spor-1 
lanmız gibi gerilemesine ne ka
<hlr üzUlsek haklıyız. 

Enerji, ataklık, kuvvet, cesa
ret gibi mühim vasıflan bünye~ 
aind~ toplayan Türk çocuğunun 
muvaffakiyetle başardığı bu spo I 
run kalkınması için icabeden f e
da.karlığı eeirgemememia bir va
zifedir. 

Bir gi.İre9çinin tam manasile 
yet~eei ve bir varlık olarak 
ortaya çıkması uzun ve esaslı ça 

1 
hşmalara miitevakkıfbr. Bu iti
barla büyük emekler aarfile mey 
elana gelen kıymetli elemanları- : 
mızı güreş minderinden ayni -
mağa sevkedcn seebepleri önle-
memiz lhımdır. ' 

Ckç ıı sene amatörlükten ayrı
le.rak Türkiye baş pehlivanı ·T<·
kirdağlıya meydan okuyan ve 45 
dakikalık uzun bir çekitmeQen 
10nra berabere kaim~ muvaf. 
fak olan Meraiııli Ahmede ilk 
tc.eadüfümde amatörlükten .ni
çin aynldığını sordum. 

Genç pehlivan bana kısa bir 
cümle ile cevap verdi: 

- Kazanmak mecburiyetinde. 
yim. 

A.dnaw da profesyonelliğe sev 
ke.den yegane saikin ayni ihti
yaç olduğuna hiç şüphe yoktur. 

Başanlınaaı için .kuvvetli gıdti. 
ve kaloriye ihtiyaç gösteren gü- J 
reşi bugünkü kazançlarile ida .. 
me ettiremiyeceklerini anlayan 
amatör pehlivanlarımız yavaş 

. yavaş profesyonelliklerini ilan 
ederek aramızdan uzaklaşıyor
lar. 

Bunu yapmaktaki gayeleri 

Katil 'fekin suçunu itiraf et - Latinc, Latin Çinliye benziyor 
miş ve demiştir ki: mu? Çocuklanmızı ihınal edi _ 
"- Hasan Sommer arkada • yoruz demek istemıiyorum. Dar 

ş1111dır. Kendisile bir gün konu.- ha çok dikkatli olalım ,diyo
Şllrkcn bana digcr arka.da:,;11n rum. Bu konuyu uza.ıtao&ğım. 
Hüseyinin ahlaksız eılduğıw.ıı ~vvvvvv 
aöyledi. Ben de bunu lfüseyinı:ı p ı· 
ı::fiyll dim. Hüseyin benden Ha - O ıse hakaret 
sa!l n yüzlc.stirilmesini istedi. d J hkA 
Keadisini vak'a gilnlt sinema e en er ma um 
ö:1ilnde yüzlestirdim. Aramızda oldu 
bu yüzden münak~ çıktı. Pek 
faı-Ja sinirlenmiştim. Elimi cebi
me ~oMum, cebimdeki ça.1:11 ı 
'ek•.:m ve Basanın karnına sap- l1 

laJım. Bununla kendimi tesirin 
!J('emedim ve kendimi kayb~tt i.n 
O yerinden yaralamışım, cezama 

1 
1a7Jyım.,, 

Mtaelenin daha ziyade tene'· •
1 vtit etmesi için duruşma ba:,.ka 

gLne bırakılmU,Jtlr. 

Ziya Günün büstü 
hazırlandı 

İstanbul Üniversitesine bir 
milyon lira tebenii ede.n doktor 
Ziya Gün.ün. bir bi\stünün dikil
mesinin kararlaştırıldığıııı yaz -
lli.ıştık. Büst m~hur heykellnı.ş
Jarımızdan B. Kenan tarafından 
hazırlanmıştır. Yakında Cerrah
paşa hastahanesinde hazırlanan. 
bir rere konulacaktır. 

KömOr geliyor 

Fatih rner1cezi polis menıur-
1!'1 rınd4n '.re,·fiğe hakaret edt!n 

ve yaralıyan Azizle Ali isimli 
iki suçludan, Azizin su;;u dilnkU 
duruşması neticesinde sabit .ol
mu§tur. Aziz duruşma neticesin
<le iki ay hapis ve 51 lira para 
~Pıasına mahktlln edilmiştir. Di· 
ger suçlu bcraet etmiştir. 

* Gene ayni merkez memu.t
lvımian polis Aliye vazifesi cs
nnsında hakaret eden Ali ve Sa
dettin Atakan isimli iki suçlu
dan Sadettinin suçu sabit olmtı1 
tur. Sadettin 1 ay hapia 30 lir& 
para cezasına mahkfım edilmit
tiı. Diğer suçlu Ali beraet etnüt 
tir. 

. * .. Belediye ıabıta rnemurJ8 • 
rı rlun muhtelü ıuçlardan doaa
yı 35 taksi ıoförünü cezalan • 
dırnııjlardır. Dün şehrimize Zonguldak kö

mllr havzasından 1500 ton Sö- -====----------
mıkok gelmiştir. Bu kömürlerin Yen... sabah"' 
tevzjatına başlanmıştır. 
Diğer taraftan bir kaç güne 

kadaı Bulgaristandan 500 ton vv"''''•ıvvvv"~ 
mangal kömürü gelecektir. ABONE BEDELİ 

CCretkar bir hırsız TOrkly• ~"·~ 
~ akalandı HNUIK 1400 K .... 2700 Kl'fo 

1 AVLJK 750 " 1450 • 
Taksimde Ferah apa.rtımanı- 1 AVLIK 400 

nın birinci katındaki doktorlar:t' 1 AVLIK " 8M n 

ait yn1Jhanenin kilidini kırıp içe ~------1•50-...;,,._..;300;;...:.:."-1 
rıyc girerek kasayı maymuncuk • T A K V İ M 
la açuktan sonra 430 lira çalan 
Yunus, dün G mcı asliye ce7.a 
mahkemesi tarafından 3 sene 6 
ay hapse mahküm edilmiştir. 
Y &fi dolayısile cezası 1 sene 9 
aya indirilmi,tir. 
-~~~~~~~~~~~ 

Kanın 9S GÜN 41 Ay z 

l"8' minderindeld varlıklannı ya 1 &----.ı 
şatmak icindir. 

10 1357 

ŞUBAT H ci Kin. 
1942 28 

Amatör güreş ekibimizin her 
yıl milli kıymetler taşıyan ele
mnnlanndan bir ikisini kaybet
mesi telafi edilmez boşlukların 1 

vilcude gelmesine vesile oluy r. 

SAL 1 
Glln.. Oile 

ı.21 6.53 
1.02 12.28 
Akpm Vataı 

12.00 1.33 

llclndl 

9.41 Ezanı 

15.11 Vaau 
ima.ak 

Ezani 
Yann Çoban Mehmetle bü -

yük Mustafayı da lcaybetmiye -
ccğimizi kim temin eder. "•sa ı 

Zaman 7.:MWtn ell,,.rimiz pa~a- L===========:J 
19.07 

11.47 
S.22 

la.nırcaSıM .,JlnşladığıımE bu ars • - O 1 K K A T -
lwıl rın aramızdan ayrılmama-

larını temin etmeliyiz. 1 
Bu vazüeyi Beden Terbiyesi 

Genel Direktörlüğünden bekli-
ruz. Büleat Taıanh 

Gazetemixe g5nderllen y11· · :ar 
netredllain edllınc:nn ia d c l ıı 

mu ve z!)i:Uldan :mea"ulıy t ka 
1'ul edilmec. 

---------------------~ 



.JJ şmrAT nn 
. • \ • • ~ .,.,; '1 .. -. 

Fideleri y tı: lar. sö e en 
evvel toprağın sulanması lanmdır, 

aksi takdirde sökülürken 
bunların kök eri kopal' 

J Fıidele.me nasıl yapılır? 

-(•) -4-
F idcleaneni.n nasıl yaptlmusı 1fizıın gcldjgını "'Hallı: Zira:ır 

• tı,, unvıınl.ı -roermde Şükıii .Aker ar~ §oyle 
i%alı eder~ -4".l'ohum yastık nmı e'kilmi · çımlcnerek !'lri :U_ç 
.Y<ııPra!k verm.i§ olan tohumlar .ı.iv.i te§ckkW edeöümc'len içm 
~ Yastı'klara. na'ldedilirler '\ e bu ameliyeye 'fidcleme de
.. .u.. r .. a em en maksXt şud ; 

l - ,..:;ok srk U1l ildt: •• mı o1 • scbz.c e eri bu su-
l'C1.le füı'h miikcnune1, d~ıa çabu1t büyıırıer. 

2 - F 'd leme sayesinde k ;kler daha muntazam te<>ekkül 
fle' r. 1 ani .tôhum(lJn Clı{&n amudi kökler öalıa ço1( 1Juôa1c
k~! 1 m Sık bır huld" yet şmış f ıuderi sökeıi.en :amu i kö
.1~~ kopnın..."Ilasına dihk rıt etmel; lazımdır. Aksi tukdırde fi. 
~c:r t :mazlar. 

, ". - l'idclemc usuliylc turfanda mahsul yetiştiı ilir. Zirn 
· ı.tlmı ıev:vcl tohumlaı sıca:k y.astıkJ.ar.a<ekilir •e ıbunda.n tÇl-

ı c yaprak olan ısclıze toluıınları .d\ğ y. tılda""a mtldolu-
nnr. Ve lEllar uzunca bir müd ı hnüa ahrul ~ 'nciye ka
~r ml.•bilirler ve yahut c!L"<lr.ld ıhnv lar :ısınınca, ıkcndi tar-
->ına nakledilirler. 

4 Silr'atle tohuma kaGace.k ol:ı.n bzelerin :fide.leme sa-
~ ·ınde tohuma lmçımı.lanına ıniıni oll.Ulllr: Mesela~ l'.JD (kilen 
bnaru_ı, s. !atalık ı(bi sebzeler ç.ık:ta tohuma k.11-kru lar. Ha ı 
Ukı u \:bı.elerin tohumlarından ziyade yeşil apmltları la

zuuJır. Ş ıdi biz bu .seb u · ı !ı 'erini oğuk :Soğı.!k ~astak
lar.!1 alıp bir kaç defa fidclcmeye tiı.bı tutarsak we yrurtıkl:ın da 
~oguı bulu duruı ıi:lzerlerhrl ~ .'apnınk .neş\•üniımalar •-
t.'lr. ak tohuma kalkmnzlar. 

. 5 li'ic';clcmcy ~.tmnya • bi tutu lınıyan fideler hiç 
hır .zaına.n ..uvvetlı ve p1 km :bır fıde olamazlar. Çünkü sık 
Yetıscn fi<l.ıler .hakkiyle -g=Jneşin l ı.gıııdaıı ~stüade edemezler 
V
1
e sapları ıncc ve cılız ku!ıı, on göre de kiikleı:i peic zayıf 

O Ur. 

~ l•'ideleri astıkfardan s'ilı:ınc '!den ö ce topra~m sul nnıası 
l~mdır. ksi takdiıde ı ieie. s"" J.:iir:ken k kleri kopar. 
li'.id l · di .ılirken ipl'k E)ekiindeki köklerin yansı ikeza yap
l"aklaı ındaı da bir 'kt.'1r.ı esi1ir, nm ıbıı fid lcr ıınrına1tla 
\eya niçtJc 'lbir fide Çı)(Jl ng:ı_ ile s sbklara lO -12s tim a
halaıia dikilir ve sulanll'lar. Ya Ur'Ym ÜZd .!r:l caıuck.in veya 
asırla örtülür, fakat ü döıt gün.cıonra buulnr .açılarak 

havalandı :ıılır ve tekr.ar sulanır. Bu suroUc 25 - 30 gün kadar 
''.astıltlar<la -k:Wnış olan fideler bil: arl.! Uırlasu n nakl rn bi
l~Ieı~ Bununla beraber lı::wuı fid~cr yastıl.lara .dıkılecel~le
ı·ınc <loğt-udan do0'1.uya !tarlasını da dikilebilirler~ Bu takdir 
de fide l:azıkları kullanılın.ısı la:wndır. Jföklcrin bir kısmile 
Yapı akların bir kısım kc.<>ilabılir. An ... nk ın~ela b bcr. p:ıUı
;_an, dom 1cs giW f'bzelcıiıı kök v yapı'il.klarına kat'iy eıı do
.r.unulmaz ve ke.silıuez . 

(•) - .ll ıudan enelki ~a.zılaı 7, &. !l tıhat t iltli uü Jııia
l'fmızd-.ı ~ ıkuustır. 

Evlerdeki un .. ara e koı.du 
cı ( starafı .1 iırci de.) 

hi - Biliyoı'Sunuz ki bütün e
r Ve krsabalarda h:illamızm 
~l~ k ihtiyacı Iıükümffi: JJ le 
+·~ın, tea.ank 'Ve t vzi edilm K
~ır. Kaı t usuliınun taihik e
<l~l ~ı bu yerlerde h tada bır 
fUU arzu e<l n blilıin vatnndaş-
ara eknı::k lkarU rı muk ·ıın
~e fırınlcıı·dan un 'eı ılmcsi !e 
t'~rarlast.nlmış ve buna ait .;-
un hazırWtl::ı.r ikmal edılerek 
~~i!mta. gcçilmeı:u 'ılay tlerc 
~e liğ celi mişti.r. Hükum0 ·n on 
c·.trarla e 1e tmek i tcdiği n€ti
i1~ el(lJnc: ıni ve ununu ıntiz Lm 
ı.~ ve nclo.Jctle ıte. ıin ettiğumz 
"<ı.tand ların cller nd ki · tif ıı.tıtan fazl hububnlm ve un-
rın umumun ilıtiy cına \:e 

~nf tıne arzcdilmcsini temin 
nekLechr. 

,, Vat..'l.nda§laı'l.DllZın nu'anevi 
• nıilli ir ihtiyat fikr'. le ' 
~CiJyYen bir ölçü d lıilindc cv-
tn llde h· bubat ve mı bulnnduı 

•• 1§ ve b'riKtirmi aları hu-

ılmne kad ı nun n rında s 
ab· · ır suç telakki edılemez. 

t .~cak kart ile ekmek •e un 
ı zııne başlandıktan sonra bu 
t~ ~la.rın karşılığını vatanda a 
J;ı~ııı eden hükU:ın tin, bu y n 1 en esaslı bir gı nd - a v~kiiin direkUfi 

mşal P tan 
-<>-

Vi ·, i pa yaya 
seyahat şayiala
rını tekzip ediyor 

Vicfuy, 9.(:a..a.~- "-dr.reş 1 e
tainin İspanyaya seyahati ve 
general Franko ile buluşrruısı 
hiçbir zaman b!ihis .meıı:zı:ıu ol

madığı il.ti he.her ıalıı.n malıfilleı -
de söy1enmeKt:edir . 
Mareşal IPetain, ıt:am.amzylc 

hususi mahıyett.e .bir :z'i aret 
için lbu .aksam 1ıare'ket eL"IlOk 
ı iy tm . .le cl ıbcunu lheı vcr
ani tL J{encll i:ıe si\•il 1 c h ı -
sı kalem .mü urıi •• L I c la Bıu t 
!hete r&ak t &ioccl<tır. 

. * 
Vichv, 9 (n.a.~ - Ma.ııe.o;;al 

IP. rt:a" ıin ı efikası bu nlt m 
Oetl:k..""l"e y lu :ile tspa:nyaya na-

llış JJııağtüp 

edilecelılerilir 

R 

ıreket etmi-.tir. 1 

Rusllr4n bir 1 e Sı~ Statford Gripps, Bi;yüh: 

muv!.\ff"f,,ı•y tı• Bırt n\"adu bu :hus · acele on davranm .. k lüzumu hls ıı:..m·-

(Baştara'fı 1 nci sa.nifeae) 

Stoldıolmdan haber verjJ.di. 
ğıne giire geımrai Gusiev ıku

mmıda.sı.ndaki Rus stkaTi alay
forı Leningradın doğusunda bir 
yerde demir ~eınbcri delrneğc 
muvaffak olmu§ıaraır. Şimdi 

9clıh· ü tiknmetinde kendileıine 
y.;,i açmakla meşguldürler. Su 
dtJme hareketinin yapıldığı ~1er 
aıılw ıldığına göre .Ladogn gölii
nün 30 kilometre cenup ..batı-1 
sında ıv~ Şluselburg ıcivanııda 

da. '!Rusların, Letonya ududnna 
ula~.rnak istedikleri tahmin edil
Jııektedir. 

Sovyct gazeteleri Almanların 
mfüıkiil \'aziyettc olduklarını, 

ceıihelcre ihtiyat kuı vdlcr sev
kett iklcrini bwıa mı.kabil e 
muvaffak olamadıklarını yaz
makta.dırlar. 

rnğer tara.ftaıı .Al an ordn-
llrı ba .. cı kuman lığının tebli-

ı 

ğhde de doğuda ~ zar.arlara I 
uğramasına rağmen düşmanın 
taarruzlarına dm~ın :cftiğ\, o- · 
nctz cephesinde H. sların 15 
gün zarl'n i'la yalnız ir piyadf' 
1 ~m011i .ka r~1sı:ıdı:ki kesimde j 
bınfün zıyadc esır vermiş ,-e 
biı:tlerce ü bırakn ldıı..('U, 
J / t.nuk, 52 top, 87 mitralj · z 
ıvc bom1 ıa topu i~-tinam '8 ı,gi 
~azılmaktadır. 

!D;inkü Fin tebliğinde An11s. I 
l{areli berzahında ·arşılıklı 
topcu faaliyeti olup, düşrna ıın 
IJ" "in 'k<>$if miıfrezcl~rinin yo'k 
HUldi:-i, A.1 ns b0rzaı11 ··~ ıc'i:e 
biı Rmı tayyaresi a-:rur·mrl··-· 

w u.,, ı 
:bildh ilmel·tcdir. 

. N. B. ajansı dünkü ı·ffinıi 
tebliğ hal.kında verd'ği malu
matta 225 beton sığınak ele e
çıı ilclifföü, düşmanın 7000 ölü 
~.erdiğini ve bir hafta içinde 239 
d ışmnn tayyaresi düsürüldü.ıfü
nlı bildirmekte ve 1:3 :tnyyitı~ 
kaybettiklerini ilave eylemek -j 
kdir 

1&2& 

l.U • .gıbi gbründuğünden !;lirra-
yct eıtmı~ ve deınışl~r 'ki: J 

"Adet.a aı;ı.kaaar dcğıl S< \'ir-1 
ci imi.<ıız gibi dawanıJ.dı. il •n 
.kendi hesabıma memleketin hey 
eti uınumıyesi itibarile Rovyet
kr Birlıği ile tam bir dostlu1c 
ve işbirliği y.apmak arzusundan 
çe'kiııJ!enlik ,göstereeeğmı zan -

1 ndmıyonım. 1<1akat meseleyi 
'hala es'ki korku duygusu hakı
m muan nazara aln.u1a-r yar. Bu 
gibi kimselerin Ru~a ile olmı 
münaselr .... tler.im.ize menfi şekıl
de mudahale Etme1ennc mu.c:;a
a. e olunmaımılıchr. A 'rnpannı 
ımtu1n" )< Rusya 1le oı ta:ı olu
ruz, yahut dünyayı yeniden ka.T 
o-aşHlılda.r.11 soknru. 1 'tmdan 
.dolay.ıdır .k.i, .Bıi.Yiili Ilrit.!l.nya -
vn vade ... mcği bu acil iiizumu 
Buvük Lt!'itanya milletınc iyıce 
anlatınagı siddctle i··~ıyoı um. 

C:. ına uıanduu ve her zaman -
d n .iivade inanıyorum ki, sulh 
hedeıJerim.iz icin oı taklığ·ımızı 

muhafaza et'l'lemiz lfı.z•mdır. 
Ha.rn ,gayrctlerlmizi yalnız 

mernleketimizde d~l. Avrupa
mn facialı İ$P-'U ler ufrraycın 
.memleketler.inde de kuvv('tleıı
dirmeliyiz_, 

Tan 
(Baıı tarı:fı 1 incı &ayfada) 

yolcularından bir ç0::,<ru ve ha a 
ı,onu taL·ımi geçirmek üz re gr-
lcn daha bır eok kimseleı rılı -
tını üzerınde bulunuyorl r dı. Ci
var binalar hasara uğramı~tır. 

lııgiltcı·enin 7n·otcsfrısı1 

l:.ondra, 9 (a.u.) - Tancada· 
lii ~ilt e baş kon olo u, Mıh
ver teeviltilc cumartcs.ı uk. mı 
ınu::;.tur. Bu protc to, i~tisaf]l rıu 
t'ian dolayı Ispan •ol kuvvetlen 
komutanı general Urintc nezdin
de ..şiddetli bir .pro:tcst da bulı.ll\
mu ;tur. Bu protesto, i ti aşların 
hemen akabinde yapılmıstır. Bu 
nuıı üzerine v.e.k'a mahalline ls. 
panyol kuvvetleri gonderihni~ 
ve sükun iade ohmrnuştur. 

Londr.a ..ga .. ct ri 
Londra, 9 (.ıı..:a. > - ~rimes ri -

v. eEinin diplomntik ~™ :ı Truı 

Rayla : ., 

Sir Staff DT~ 
~ripp'sin 3lizlerj 

va z yl tı 

.Mihver geçen 
hafta cephelerde 

222 tayy, re 
kaybetmiş! 

Almanya yıldırı• 
harbi e 

hazırlanıyor 

Denizler~e 
(Baş tamJı 1. incide) 

hü.:unı c>dilmiştir. Gemiler, Mih
ver ınıvvetleı c mahsus malZ&- • 
me yüklü ıdi. ~ye :refri.katl 
eden lJluhrip.ı r, daman çıkara
rak g;zlenmı~. Buna nğ
men 1ngıuz 'Pli tlan tor illerini 
atarak !her iki geıniyı tnm ~sn
bcltle ynralamağa muvaffa!k 
olmu lnrdır. 

J ponlar 1 uapura 
na askur cık rcılar 

' 

l\IAL'TA UZER mE 
Mi.i'lt.n, 9 '(n.a.~- Pazar günu 

:ncı redilcn tebliğ-de deniliyor ki: 
Cama.r.tcsi .akşamı Malt.ad:iki 
tavvare ~a'l'§ı ':koynını :topçusu., 
88 ınoıieli il1r Yunkers tayya.t'e
sini 1ıasarn ııg1:a.tmı~tır. Dün 
g ce 8 def hava t h1ıkcsi iı:ıa-
ı ı 'eı ılm ştir. Du rı nın t k 
b .sına uçau b rnba tayyareleri 
gozıilmni:, bu kaç bomba atılmış 
snrıl a.halıue aıt bmalıwda hafıf 
hnsaı l r olmus telef.at olmamış 
tır. 'T vvn 'C arrşı koyma top-
r,; ;u .ılıyet ;miştir. 

R ngon takrar 
taarruza ııQradı 

rn ı 1 incide) (~fı 1 ucide) 
len kuvveU r .:Jat nların cok Japon tayyarelerı dün sabah 

(6-;1lllrılı.fı 

ınm ebne1cte olan u'hat:e 
leriıı bize verdiği en;, usla· 
ra şimdi daha az yardım ıgön· 

il "'im.lz &Ji], !bilakis 
Chiha if-nz1a yardım '6tmemlı 
ics,p ttiğı ınm adır. 

'Rusların vazifeleri .s.ğırdıı 
\•e mühimmat;, tan1c :ı·e ta,yya· 
re .istihlaki ço"k fazladır. Bu 
itibarla muttefikler ae ~ -
naklarının hepsim göza.en ge
~ircrek bunla.r.ı en ıyi se"kilde 
naınl kullanmak gerektiglni 
ınoolemelidi Jer. 

-----o---~ ..... 

Egede ze1zele 
'(B~ fı 1 inci e) 

Şiddetli bir deprem oluıu tuı· 

Hasn.r y\sktur. 

Gtl.ML,HA J~I>Jt~ 

Giimüşhane, 9 (a.a) - 'Bu· 
gün saat 12 30 da 2.'3 saniye sil 
ren orta şiddelli b'r deprem l· 
muŞtur. H yoktur. 

f>.İ ldcfü topçu ateşıne muıuz kal- llatııvm ve civarına taarruz et
:ımştır. Topçu at~i, hava bom- ıaişlcrdir. Japonların Bnlikpa· 
harchmanlarile de destcklenmi. , ımn cenubunda m~i faaliyetle Hugs ve 'Franc'ks kalderı uze 
1ngıJiz ileri mevzileri ateş bas- ri de ram ediyor. Suralınyaya. ya :rinde temeı küz etmiştir. 
!cısı 'altına almm~ıtır. pı1an nava trıarruzund.ı F.ele- Tokyodan bildiriliyor: 

:Japonlar, ~ıir'atle ingiliz rnev- menk dafi toplaı 1, 3 Japon tay- Şantung eyaletı cenubund~ ha 
'Zılcr!ne ilerliyorlar. Bilhassa ta - ym·esi düşürmtlŞ'lerdır. rekat yap!ln · pon ~·uvt:etlen ıP'L 
~.rru7 knvvt:tle;in~ .hedefi tugı- Manita koyunun a~rzmdakit.nh wr günü oğledcn s ura Vuua.ıı 
.ız topçu .mev7.ıl.~rıdır. Japon~ar ki mata karşı, Kavite kıyılarıııcla l lı'yi işgal ıcl: ı§lerdir. Burası 
-a?anın ~ı~al bo~gcsm~ sım~1ye bir yerde gizlenmiş japan batar- Çunking hUltfunetiniıı gonena.1 
k~dar gotıı~memlŞ şekılde yuz - yalarınm bombnrdımanı yeni _ Yu'h uebtsung'un omutasında. • 
lcrcc m_e:ını ve bomb~ atmıştır. den başlamış ır. Bu t· yyarelcriıı J 1d 113 cü tümenın umumi l..a.ıar-

ln~hz kıtaıa:ı. Jap_on kU\·- atesi, ıki saat müdcletie Miiı • gahı .idi. 
vcllcrıle kanlı bır boguşmaya · ----------
ba.slamışlan:irr. Muharebeler ele-

1 
- ---

~:.~~;=~~ İtöyter şum•.· Köy Eni"tif l11rinds 
"Singapur atlası 'kıyı1arına as- A k 

kür çıkarına'k maksadile ~apı!an n ara ! 
d1.:vmh ••eş ddet1ı topçu faali~ cti 
e:sııa.smda, Japonlar, binle ce o
biıs atını lardır. İleri b01gole: v~ 
İngilizlerm miınaka.ıe natltıt ı, 
paznr günü şıddet lı bir op 11 

b-umbardımanma maruz tu ul -
nıuı:itur. 'A şama doğtiı bon 'b :t'

dıman kısa bir müddet içın dur-
1.ıu13. fakat n'k-5nm yemegi sa tm 
tl~ sonra ôa:ha siddctli ve de -
vam1ı bir baraj ateşi başlamış-
1.ı·. 

Bu :ntes dınnuı.dan iki saat ur 
ıa; tür. Sonrl'..cian bombardıma
nın ı,:iddeti azalmı .• fakat pazar _. B A' OME lılsi subalıı lılıyük lıir ş· idet e tr u Kşam 
yatiden baslarnışbr.,, BUYOJ\. ve K Ç'\.İiiL"~ .. ıt E HA'.Th.""illRl11t.: 

Siııamasında ' 

BİR :Fil.M... 
...., ...... ,.. ... !Ju adası ş,im. linde ilk 2 AAi ~ KA • ... n 'e fi :J>Bh: 

hcı.tlnrı müdafaa eden 1ngili Kuv Dün.anın -en ikiı.çük Yıldızı 3 y.avnda 

'<etleri;; ıcc ynrıBl Johor bo - . mı o a 8 y a 
gcçm~e ba 1 an japan km' t-
leı·inin ba kısı öniinde çekilmek
lA. :hr. 

ca. l dıdcsi hakkında şu satııla-

rı y~?.ı~or: BOYU!m K 1 "Bütün bu Tanca isi Alma.ı 
n "anları tar.afından hazırlanmış-

LE 
tır. Bunlar hnlk arasmda, sa li p 
bir bombanm ba~ka patlnyıcı 
s·lablar1a birlikte Tanca)a Bri
tJ.nya1ı1ar tarafından getir1 lfil~i 
haberini yaymı!{lardır. Hatta Al 
man1aı· 1ngıliz a cylıtarı ny.-1 lan 
maJara aa istirak ctmfrfü:ı dir. 
D. '? ... B. ajansının Madritt ki 
mıb~kri beyannamc!er hI'zı la.-

DE • 
1 

ınıstır. 

Diğ r sahne nrkadaşla11 

Ut~A f~ERKEL-STUAflT ER İN 
ve Nevyo k'un bütün itfaiye ı;tey1tiHi..tı. .. Bu mnum· 
f ndan h..-ycca.na 'Uğr.J.blan bütün §'.!bir.... Bu ak! 

' )erlerin.izi evvelden uldırmız.•ım!llml•-ı,; 

Genç kız geriye dönüp kendi
rini görünce: 

- u~cr.mı ! dedi. Böyle gün 
do~nadan neıeye? 

Şevket, ancak kendisinin i-

] ÇA 
t ııı şurada burada bir ihth t 
ı ~bıı i olarak ntılı kalnıaaına ve 
~~ttci. çUrüyUp bozulmasına im
'll l\n bu akmıyacak tedhırlCT al 

(:Buş taro!ı 1 uwide) §itebileceği "bir sesle: 
Hükfımctin karariyle :Milli - Haydi oradan mıymıntı , 

Lı=========== Çet;irP.n.: BEHÇET SAF .4 

aaı zaruri idi. 
,. llu kaı ar ve tcdbır alındıktnn 
~ Va stara t blğ edild'k
du1: sonradır ki elmde malı ol
hgu lhald... bwıu ~lcmek e a
trı , 1ı ınr;.kamlara teslim etme-V b ı· uç teşkil eder. 
fa tntc1nda.şlnrmıız111 llmme men 
({u a ı ıçin ihtiy r edildiğine 
ler!>ne et mediklen bu :edbir
<l.u e kar. n aldıkları ynr<lmıcı 
l'~'U.nı. baLI r için cidden cesa
<ltr. 'V~ iımtt kaynagı olmakta-

* ,,.~nbul Vilayeti, kendisine 
~ 4t mı.:ıilıiyetlere istinaden 
~irnizd biltiin v tandnşla.Tin 
~ııtu nde 1 ~ .evlerinde bulunan 

l\ hat t ılanna el koymurlur. 
~ı-ı....rar hu sabahtan itibaren 
~-"ııt oluna.ca!ktır. Bu hususta-

\
\ri) yet tebliği a ğıd dır: 
l u~ ~· tten tebti ': edihnistir: 

~ - Fırınlardan ekmeği kart 
aı t. vütün ,·rct;:ınd lar cllc
e ve evlerinde ulunan buğ

~/~ Çav lar mahlut ve mısır ile 
lı iden mı.lan. 2 15~~. 157 

a.raxnamenın \ ı -
ı: ete milstel'idcn 10 2 942 

ı.ı aba.hındnn 12 2 94 2 ak-

Koruımıa scrmaJcsinden 2 mil- yoluna git! 
yon lira uyrılmı§, Zıraa.t Ban- Df'di. Fa'kat böyle cevapları 
1rnsı c-mrine 'Vt:rilmı:;tir. Ya~lık iltıfat tclfıkki eden işçi daha zı
ekim ba§ta mısır olmak fü:eıe yade musallat oldu: 
dan ve p:ıtatc ir. Bu maddele- -1kimiz bcı. ber bir yola git 
rhı tohumları ç.iftçıyc ödtinç oek daha iyi ae~nmi? Hem ısı
Glarak ·verilecektir. '.Jlohu:ınunu mrdık da elmasım. 
kendisi tedarik etmclI ·steyenle- •. - Başına belij, arıyorsun ga-
rode ~ rn tediye olunacaktır. ııba ... 

Patates zira tiyle meşgul o- - Canımın içi... 
la.nlıı.ra .eqr. ca dek!lT b ına iki İşçi Şevketin tam yanı başına 
lira prim 1\•erilecek e bu para geim!ş ve elini de uzatm13tı. 
geri alınmıya.caktır. Kendi derdi kendine yeten Şev-
Diğer d:araft.aıı hükfımctimiz ket, basına gelen fc1ô.ketin acı

köyluye pulluk ve ~ denıiri de • sile gerildi, gerildi. ~iye bir 
temin etmektedir. Yazlık ehlm tokat aş.ketti. Tiir genç kızın bu 
sonunda, .kuı u sebze bribi gıda 'kadar kuvvetli tokat atma.sına 
maddeleri üzerinde darlık 'kal- ihtimal 11ermiyen ~~i .saşsladl, 
ınıyacağı muhakkaktır. Başve- sarsıldı, Şe.\ıket birkıa.ç dıın iler
lnlimizin tamimi idare 5.ıtl.irle- l~rkcn: 
riyle bütün çift,Çiler.imizeıınühlm - V.ay canına: dedi. ~porcu 
vazıfelei' vermektedir. mum.ın be yavru!.. Ama ben e-

(Rad~ o garetesi) ııi bıra.kmam. Beni albna alruın 
Şeıh.rimizdeld hMJrlıldar bile bırakmam. Bir re kafa -
Başvckilimizin direktifleri ü- ma ·oydum. Hem sn w 1am aya.k

zerin.e İstanbul Zira.a.t Müdür- kabı olsan bu zaman sok~ rta i
lüğü derhal faaliyete gegmi ıtir. ein ne'"? Bunlar hep munara.. I3iz 
Şehrimizde, bağ, 'bahçe, bostan Lilirlz! .•. 
ve sair toprak sahiplerine çok 'l'ramvny · • ·hem ··vıe ··y 
miktarda tohumluk tevzi oluna- leniyor, hem Şev· te ~rntifımeye 
~tır. Ö.ğrenild.iğine .göre, pek çalışıyardu. Yeti i. S:evkcl.i be
y.akında İstanbula idilliyetli linden l·nvrafuğı gibi omuzı clı. 
tolıı.ıınhik patates ve mısır ~e- Herif gözü .n. bir kurla b zi· 
leoektir. j yor: ltarşısrnn. çıkan t."lsmeti ka-

görünü r 

:ıbah ne isti-
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Vekaletinden 

' ' 

•• LI 
' Mal;.ge 

:ıı• 11i Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur 1••1111 

l\Iali Tetkik R~i lçin Almancaya Jiıyıklle vi\kıl ve Türkçesi kuvvet~ 
bil- mütercim imtihanla alınacaktır. Kadro ücreti olan c210> lira ta:ııpı.ıriıl 
imtihanda gö:iicı·ccckleri liyakat dcl"CC.o:!s:nc gü:..·e birden veya tedricen vezi.' 
lcekUr. imtihana gireceklerin en az lise mczw1u olınası ve askerlikle ali" 
knlı bulwunaması cartt.ır. Yüksek tahsili olanlar tercllı edilir. lstiyeııleril1 
mügbit evrakı ve iyi hizınct vesikaları ile birlikt~ 2/Maı1/9f.2 aksamına ka:" 
dar lstanbulda Defterdarlıkta Maliyo mületti>liğine müracaatları. - Ne olacak? Çoparla, Kün

tceiniıı peşinde:ı-im.. Çingene 
mm:ıcılardan birini yakaladım. 
Olan biteni anladım. 

- iyi mi? 
- • • ~ sô~ lüyorsun? Bal gibi .. 

Çopar benim Yürük Ali ile işim 
yok. Künteci Hasaııdan kazığı· 
mı çıkarmak isterim <iiyormuş .. 

- Doğrumu acaba? 
- Doğru oğlum!. 
- Çingeneler seni aldatmış 

olmo.sınhr .. 
- Yek acan m!. 
- Balı. •cf olma .. Çin~eııe -
• tı ı tl •tnfar adamı. 
~ 11 ı ... ~ ah nhnrı nıu.k i<;in 
dYi h r ııalr.vrn ortn'."l 

-t•nı< i t ı t': \'orı:u·. · ·ı 
- Z;J <·tf'r1, ,,1,. 
~ B:;:""' it ~nı.mam. . \ 
J lt_:t 'lll ~ f'Hlık. 

- ()~-:ı ını ~t nt bh:inı adanı 
ın"' li t hir ~:e-\·c in ınm1vor -_.. . . ~ 

.~ • 1 

B~~ .. ~aflıkla gitmez bu 1 

Ht:J 

Dıw 1 eı-,i 1 attı. Çalık lehrar 
,J:··" r ı 1at T'ü' tc1·! I-!a.~ l -
ırı 1:, hı·· luğu ha111 ·1 kah\'l•sinc 

~ t ldi 
K. nvrd. c ki c•hbabı ıdi. ~O· 

Aul: .. ti lıdu: 

- C•>ıı. ı· bu aksı>~n bur~ ya 
"t..•lcH ını? 

H·~' ı·· 

l" ~c·nt'lerdc.n kin1fe .• 
H~vır .. 
1vı bil~vorn1u~:ı ?· 
\ok gelm"Jik'r Ç~lık ! 
l(iiıJtF-<'i l!as ... rı. bir yf'r~ 

•itt1 ıni 

H- vır Ak"aın namazı!\ -
"'ar berı bir ~: re c:ıkınadı.. Yu· 
01.r<fr.ı ~ırJ..:a. l larUc oturuyoı· .. 

J{ '...,ter \re kin1se gelnıl~li 

H· ·ır, ki,ıısc- gehnt:di .. 
C1hk ic n rıı, fC·!c kahn:ımı~l!. 

!o? ı iıl . Çiin l:li rrada !ık bir 
~uı 1arı, -.;irıgent>nhı dedikl ... ri 
uÜr· :'&E>bet. oln1an<1$tl. Çop:tı.• 
''eh ırı hi nlrlug"u \•a·de kal -. ' ı Jlıt''J 

C. ık t~krn• oğlunun yanııı:ı 
drı C··l...-<·k: 

~.ındi hıınl~ra da inanr.11-
vac·,:J.,nısın? 

- J ... ,_. k1" 

- Gittim, miikemm~le!l t~h· 
l\ik l ttı:: • 

[Ji~, rek >-··lJı.ıklarıııı söylı·t.ii. 
\'"'ilı lik Ali bıı O. dilnyad~ 'li, 
nir ·EVf:I inanhio.ı~dı. fl'pvkalfıdd 
>kki ,;1J11.('tı l'ihttl•> herneyrkn 
'ith" t"<lt'rdi. JJiin~ ada· 

(Jln1:ıııık oln1,1z dt:rtH. 
Nıl ayH yatııkların;ı. <;Ek 'ı i -

•'lr , ·absı.a cılacaıc ~uı·rş·cıı.n 

hııl) ... ·ık ıt\ ııdıılar .. 
flakıkaten Coıızı, Küntcci lfa 

aııa k >gıııdı. Yüı 'k Alıye kJ<"· 
şı K '""lada yapnagı bir gilı ı 
•oktu 

) 

Çcp r, h~m l\üııt ciyi ,.e h<1n 
,.., Y~~k A!ıyi ,:ır~n":l'ek nıeyıl;ı-1 
na hr.kım r.Jm,,;: ıstıyoıılu. ı 

Gonll il) or ki, her ü~ hasım j 
tla. ~~o.ın1z başına yf.rü.yc:·el<: mey, 
,ıauı l:uki:11 .. ıınııh senfa.S!lld'L 
aıılı·r. Yani Kal"ala g\i: ;,•\ prk 
~etin olHak tı. 
&ıb•h <ıldu. Gün doğdu. Yü

ıiik Ali, hllGııış babasi!e a b -
le•t alıp namazwı kılıyorclıı · l 

Namaz dııagıncJ:ı. Allahına şöyl.~ 
dııa l·tnıiHti: 

- Al!ahını °b(·ni mtıhcup et -
U'l~ .• 

Gllr ;.w·ulınuştu. On bin·' 
Jerce halk toplanmL'j1.ı. Ağızlar· 
da yalJ1.1.;G büyük ı~hlivanl.ırın 

güreşi dCcğil, küçill<. peblivaııla-ı 
nn dedik<ıdnım de,·emn ediyor
du. Bilha.s.;a, Yöı·ük Ali, Ço
"ar, Künted Hasan, Hafız a- ı 
rasında yapılaeak çetin miisa-

1 
hakanın münalıa.,-a~ı herke•i i~
~ ediyo~du, 

Çabk'ın ewdce oğluna 8ÔY· 
lcdi/ti çıknıamıştı. Bilakis Ço
par, Künteci Hasana hn~ım idi. 
Onunla <;Jvgar yapıp Yörük A
liy<' kar~ı koymasına imkan 
yoktu .. Çopar, kendine güveni
yordu. Hem Kiinteciyi ve hem 
de Y<irük Aliyi meydandan sil
meğe c:.alışıyordu, 

Binaenaleyh, Yörük Ali, 
Künteci Hasan, Çopar birbirle
l'İni teınizleıneğe YC meydana 
hakiı.1 olmağa karar vermişler
di. Hafız, Serezli idi. Hafı?. 
me<lre c softaEı biı' delikanlı ol
:ına:kla ocralıer küçük ortanın 
N1 ak<ın pehlhanlarındandı. Ha 
t17..ın yalnız Çoparla bir "İirPŞi 
vardı. Setanikte }ııptıkları bu 
giirt>"tt' beı a bt:ı·e kalmt!:31ardı. 
.çop.ıı, tıpkı Yiirük Ali ile yııp~ 
ı1ı>ı K~rn hat güre~i gibi Se
fanil<te de Hafı?Ja. ıızun boylu 
bir ~i.iıe: yapını tı. Ve neticede 
lıaııberc kalmı •tı, 

llf'Ste gürefl,.ri bitti. Cazgır, 
<>rtay ı ~ıktı.... Davul zurn~lan 
SUf:tU"Jrak b:tğll'<lı! 

-·K.icuk <'rtaya tutuşacaklar 
r.ıı:yd, n. ' . 

C:• ıı2r. Yoıiik Ali, ırnntcci 
rıa n, Hafız mı1vdana çıktı 

(591) (773) 

.]ar .. İşin garibi küçük ortaya 
anc::k dfüi pehlivan giriyoıdu, 
Böyle olmakla beraber küçük 
ortaya glireşmek üzere gelrni~ 
bir kaç ııelılivan daha vardı. Fa
kat mcyuanı kuı-taramıyacakla
rını anladıklarından çıkmamış. 
!ardı.. Altmış paralık parsaya 
Çopann, Kiinteci Hasanın, Yö 

• KAŞELE~f • 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP ROM __ TIZMA 

Ve bütün ağrıları d~rhc.: keser. 
Sıhhiye Vekaletinin rıı.hsatını hafadir. leabında günde 3 k ·~e alınabilir. 

1 De;vlet Demir Yolları ila!ları 
~::~~in boyımdurukları ye- TRAMVAYLAR-

Yörük Ali, kazan dibin<ı gi· 
derken babasının elini öptü. Ça- DA BULUNAN 
lık da oğlunun alnından öperek E Ş Y A 
havır dua etti. Yöriik sekerek 
kazen clibine geldi. Diğerleri de İstanbul Elektrik, 
j!elnıi~ti. Y iiğlanmalaı- oldu. Sı·, 

ra es tutu~m,ığa gddı. Küçük Tramvay ve Tünel 1 
oıfamıı bıı, döt t pehlivanı he- İ . 
men h"m"ıı ayni "y,ıraa a.ıam- ıletmelerı Urr .. um 
laı· dem<'kli. M .. d.. l.. ... .. d 

Dua yerine gelıııedcn e,, bağ· U ur '.tgun en: 
l.ıınak 3.detti. H.:.•rkes Cazgırın 19i;. yılırıın lkincikitnun ayındJ 
naı:::nl eı:, tutdcağına rlikkat edi-- 1 trcırnvay, tünel ve otobUe arabaların-
yordu. Caz~ır Hafııı \~öı ük do: bu lunan e~yanın müfredat 1 

Ali,~t: vt~r<li. Çopaı ı da J\iintc-{ listesi. 
teciye. Ad •• 

dızgırın tuttuğu eş doğru \l·ir.t("' l: s ~ n1 ... •l:tr 2i. · ı 
idi. Çoparla Yöt·üğü eş tutmak ç~nıaşır!~ır 7 
ilk .:lr:t' olmazdı. l\.üntreı. ile de K •. dı ı \f t.•rkf'!., t.ld;\t:ulc·ri :ı2 
bö\lc i<li. HasımlJr hic itira, ıckklcri .ı 
etıiıcdHel'. Çiiııkü Çop..ır ı°Jk hız- .A.y kk;. bı, teı Jjk , c 
LL f\üııtl'ciyi tutarak intikanıı- 1a .. 1ı1r1.cri 
nı almak istiyoı·du. " c: t-t' ll~iyclcri 

Küntcci HaHan, Çoparl t tut n .. "'' 
n1ak ist~nıEzdi. Fakat İZZ<'l;nef- ( r'i l 1 .. Jı<-kt.•tlt·ı i . 
ı:H vardı. l)uı up duı-urken :-.üyle :j ... p .ı. k et ve b ·relrr 
deyt:ınezdi: \,: ... ıl· r 

" •• 

:) 

- Yok ben. Çoparhı eş o!- ı..:: t n \ c e\ rrıkla r •.• .... • 2C 

n1an1, li.afızı isteriın. :h .. 1 ;ı kiileın 
Kiinlrci, "\"örük Ali yi Lut- C..tYı.:lil~ 

mak ist('rdi. LHkin Ca~gır, l in- .ı.~iJ.-,+ <'r1 t;l11ıi 

riv<tkli vücuda getirmi~ti. ) .. ö- ı .. ( ı -•" 
rük ı\linin h~ısn,t d~1 y3n1and .. Auı ı.... h iğrıc
liafı7. <'tJk Uiita ·.,.·c hızlı LH' tı.{ 11- ~L t • ta l.arı . 1 
kanlı olnıakl,ı berHbcı· Zthı 'e •• , Cio-ıv ıt 

ica lG• bil" J>t:hlivanJı. !J rn • 1 pnı ı 

20 
ı 

t .. 
l 

F.ş!er ) u~lanJıkta n ~onra 
Cazgır Yörii.k ... '\.linin ~ırtına \"U 

·rr.:ıt \ .ı:.·. o1obii \ <' tUnt'l ;Jı·ahal~-
ıınd.t ı \l L-, t: .''R~ı z.:ıyı tılanlitrın 

C J.1.~da T.- 'el ttık~tnda TL iın-1\ .. 3 
rar.:ık: 1 rı · · 1 l r l in illi'.! ınur ı<-·cıaı •n·ı, 

M. M. V. Deniz Müste~arlığından 
• 

10000 metre beyaz, Tnlcbc elbis~Iik kuması satın alınacoktır. f 

tsteklilt.?rln, tekili ed<?Cekleri kum::ııa ait nUmwı~,, ev~af ve iiyatlannı 
~0/Şubat/942 tarihine ı~ndar bir mektupla M~isW:arlğlnuza biJdinnclerl. 

•2103) (924) •935> 

............... """ .............. '"'!! 

Geııiz liYatım SiiliHiılaıu konıis1ıı~u iıdihdı 11 
2 - tı·. teıninatı 43615 lira 7.:, 1~ur11.~ olup her gli:"t. 

n1esrıi ~;ı:.ı.t. .-ı dahilinde c2.tl kuru'} b clı \ ınukabiHnde ,,LnahH:r. 1 
3 - İ~ rklilerin belli gün ve "~' t:.~ kr-11 ... nun jı:;;tl'di.ı;.ı. \'~;uk \"!.:! iki11ci 

ııu.dclcdc y; zıh ilk icm·ıı;ıtl:.ı:·ı il(' oirl klc .t\~·sınıp.lf;ı<la bu1urı:ın komisyona 1 
nı(i,.;.e;;atlaıı. • cl071 > • • • 1 

ı Talııniı\ olunan lilccnıuu bccic!i -ıs:ııo lira ol..n ~ıo.uoo kilo ı.:i.o~ 

5el<'tıln 14/~ubat/942 cuına ·te!'i gün\l iJ,ı\ ! l dı.: p:ız;.,ıL~l;. eK!"ıHıncsi ya
i.tıl.v·~ ı ... tıı·. 

komisyonundan 1 
ı:.--~-------................................... ..,;; 

l>t·tır•r !dlo!;una 435 kuı·u toıhınin eı11 ~r: 20 kın k;.d;:ıı· ııcn<;clik kO:-.c·l·~ 
~lı. . Kiu·. Pazarlıkla l'ksiHnıf>si \(j 12!9 ıJ p;-ıı.aı·tc:::i günü ~ ... .-.t 14 de Tl"l()
haı, ıle J ·t_ Lv. iunfrligI ~;.ıtın ;ılrıı.ı knrr.j~J·•·n1111<la yapıl.lC'~kfır, :1:-;tcklilerin 
tt.+: ı cdcc:ı_-klcri mikL.ır llt.ll" ııden t<'n ın~-.!I rile bt>JIJ ~;-1tt! komisy(•na ~('l· 
~ıcl< .. ı. (554 - 2120) 

• • 
Bı..·l··l r kilosuna 80 fı.nu toıhıni.1 c lih ıı llltJ to ~ı~u lıi c.ılın~•L·aktı,·. f'~~.

;'iırhkla ı-.<.iiltmesi 16/2/tJ4'.! pazarlc..: ı gunh !'-[ .. t 14.30 da Toı:ıhanede t~t 

Lv. ;.1nıidi_;:l satın alnın konıi~yoınnı(~il ;oınıl~l·ıııttn·, tık tt nıin;:ıtı 5250 J\;·a
dıı Sıırt.ı.Hnesi komi.s)·o <l;.t Ciirült ı. i t.klileı·in lıt.·llı !'-antıt' kunıı )·ona gel-
1ıh•lf•ı-i. (555 - 21''l) 

• • • 
Bı.;'""t·r kilosuna 2 kllr11ş 3!! sn.: 1 ir11 lıy;ıt t:ıhın: Edilı"'n fl14 6tHJ f,iJo (1rı·1 

ouLınu ;ıl.:ıacaktır. Paz: rlıklr t>ksılt. ıs i.3/2/!l42 t·uma g~inıi soıa t 14.30 da 
J'··p!ıaııcdc İst. Lv. t\oıır $.! ı.::oıtııı .ı ı·ı~ı Lurüi:-.yununci.ı yrıpı]~ı(.ıktıı·. llk t<·ıni
Jl,, ~ ı.ı11 lira 40 kuru tu.;. Cv:.n! ve ~.ırıiarı kc)ııi:-;yorıı t a ::tlruhı:·. ftitekH-
l,..nu belli saatte komif-'' ı g lnıi'lo.r i (;)fıO - 2041) 

- YiirUk, H.ırızı sıkı tut!.· (2136) 
Pehlivandır h 01 !. i 1. 

Dıye na,'lıat etti. Duıı. yerine l 1 ( 
gd<lıkı· ... Cazg-ıı', dı.ayı <ıkııdıı. Ask e, li k işleri 
Pehli\'anlar·ııı nıenkıh<'!crınc· ·--------------
gcc1.i . Yörük Ali içiıı sunları 
:c5öyletii: 

• Bl.Iff:ı. l{Oı)salı Y5rilh Ali 
det kt". Küçuı<tüt· amma, afa -
Ci't rtıfll'. 

Yörük 
ı·. l .k: 

Alinin de sırtına vu-

- Ha ır1ın Hafıı~hl' .. Güı·e· 
ti tle hiııbiil ~dbi okur ha! .. Sa-

1 
kın kiintesinden Yöı ük ... 

t~a7gır, Çop~ıI.1, Küntecı 
Has~ .1 ic:in ele . ·unl:ı.rı f;Öylen1i~
l1: 

- Bıın.:ı, r;ing•·nenin Çoı><ır 
det ı, r .. Ktictik orlunın kara <·cl-
Jı,;ı lıı. Capiazı b<ladı.·. · 

JX. ilk' e:.1 ı;oııru <la: 
- Kiinteı.:i, dik~.-ıl t:l !. ı'ıı !~ 

pı11.·1ın kazığı l{avala<la ~ökül 
uıH si ! . 

ı ıı:ıteci Hasan i~iıı de: 
- l{dHl J(i.ıutcci Ha.c;an der· 

J"r.. J<ırk 1>mar;ıı kii<:ük ortıı. 
b< ~ıdır .. 

Ilt!<li ve 8(;zıcı·ine :funlctrı ilft
Vt: ~ltİ: 

E)'üp Askerlık ,ubesinden: 

1 6 s l>a: ti42 ı>unenıbıe atınüıı-

ll( il ıtibt rE-ı. S~n dııguınluların Hk \·c 

on ~~,.kı~ ı :ıi, ıııa ha,lanın ştır. 

L. :13i rtu"utııhılarl;\ muaınetf'Y~ 

t..• ı t t. u crt~ı s.cnt>yP tcrkf:'<iih•n
h ı C:e 338 <1ogııınlu101rla hiı liktJ 
nı .u;,f!ı• y. tnıl;1c kln!ciır. 

S - \"<, ı. ·naya Rt' lt.:l'(•k ınlık<•Her

ll ı • tıf,. t:lL.daı ı. rı. poL:-.a. ı 

r et a~. iıt .. clJı:.ıh ~t 111 di \ c 3 .o.
.. t 1 !otog « fi. le birli ~c ubcyc 
cu ._ıtl ı \t' P~-' ıU,.n 111 .... dJ. 27 !=lu
D, ı !!42 n l' • .:.<lar htheı:: .eh .. t n1ü 

l ı ı. 

... ı< ... ' 1 IL..l boı~lı tı:o<l :ıll;ıtt · L.tı 

) !1 u' t!llc 'lt>ı in tr.üddcti n1U.l)':""

nl • i ·iı de ;.·oklrmnya gelıni.renlı \" 
l::!k' .ı ~ kc ·tik k~ nı..nu.·~ı!l Ci! J 

ıc ct.·;{ ı t.ıı .. -, k edilı!Cl'gi illı.n olunuı:. 1 

i L .\ N 
Bakırköy Sl.lıh Hukuk HB.kinıii 

u f'den: 

HOLANTSE BANK UNI N. v 
ISTANBUL ŞUBESi 

GAlATA: l<ARAKÖY PALAS 
• 

AJANSI ı MEVOANCIK 4LALEMCI -- HAN 

BUTUN BANKA MUAMELELERi 
~ASA iC A Rl -

MERKEZ\ KURASAO 
~UEiELERI 1 AMSTEROAM - ROTTEROAM - 9UENOS AlRES 

CARACAS.• MAAACAIBO - HAJFA - WJLLEMSTAO • ORANJEŞTAD 

~10 Dil JANEIRO • $ANTQS • SAO PAUI.() 

1 

1 

· ı 
1 

1 

1 

1 
Künteci, h,ılla hasmından 

ktn<ıi,1i... Kırkpınarda. vurdu· 
ğnn kazığı, Kavala.da. sökme ... 
H.ısır.ına Çopar derler.. 1 olla 
hnı!ıııi ... 

~J:·t- o_yrlc t:ı.traniye 111.ıhal: 1 • ı. _ -1 

Pl.'hJ:\·~,ılJr n1eyclana uğTH
n11ştı... On binlerce seyit·<:inin 
göz<i b•ı kü~ük, fakat qaliık µeh 
fü·aıılnn dikilıniçti. Fevkııld.de J 

ı:üzd peıjrcv yapıyorlaıdı. Kim 
"" Lı,lmiyordu ki, btt küçük peh 1 
lİ\ianlaı·, gelccPğin bas }Jehli\·an 1 

lan itli. 
Hafız cb mlistakbPlin bas 

pdllivanlannclan olnınııtu. Ona 1 

Hafız Mehnıet J.el"ler. B<:lalı 
bir güreo;d idi. Sırası geldiği za.1 
man ba~ı.ıehliv.rnlaı· giiıe~i mevJ 
zuıında oh"U) .<cak.smız. 

[>("! u o-" .. lti .ı. '"o, da nıul<.iıı1 lkı'n 

\,lt .1 _.\hı :..:t l'nıt.t K;.ırrıkaynnın tere- j 
kl e ır..•hht nece \ _,·,'ıyc'CI olundu-
ı,U 'e Oltınun ut·ıctei ta~;-ıı rulun<la ı)U

ltır:an Yt ilküy iıi.t ... ..:yon caddesi 58.2 
.\i. ;,.·tni 2~l apı N'o. Ju \·c kuyulu cep 
ı.,tıi ıı.ıul .. ıf;ı;. .• ı du\·;1rlı ve h;cri .... iııc.!c 
\,, d.,n hu~ \e kireç YC hal·cı.:ı in.,.r• 
c t L-rı\;ı ı,,-(t;. ... ıJ.n kalnıış 15B 111l•trt? 

rnuı"Dlıb, l hv<lrunı katını hJvi li.fO 
n <'trfl' ınur::ıbb;ıındaki. ar1-ay~1 21l:i0 
]<·ira \"C yinl: Uı11ı-aniye nı..ıhall<'Sl Or
tu E:c,k;ık ~·eni 10/12, 14 kapı No. la 
• -ıun 1/4 hi,,eı;l 5/7/938 ve l/l 
!ı:-<c::el'i de 2/ ı 0/937 tal'ihlcı·ilc Öın<'1' 
(ı~J,t .!\hrr.<:t To.ıl;;"ıt Karukay;:.ııın uhde 
::..ıı.dt.: ı,ulun<luı,;u ve ııısır ar~a hi~sc .. i 
:;1:?.!ıO ır·etr<' tl'tırııl>baı olı.:.p İC"erisin-

.tLA.1' 
Üsküdar Cumhuriyet 

Müddeiumu mi!i~inde'l : 
T~yin edilen fiyattan fazlaya 

fvtnğraf filmi satmaıi 8Urctik 
ltlılli Kot'U.llma Kantnnuuı n1uıı:1 -
li f ha ı elrette bulunm.ı!{u. irlJ iası
lu n,tiznun Kaclıköyiinde ~tuvak· 
Juthane caddesinde 45 • To. ht 
di.ıkiinda fotoğraftı H~~ik o~:lu 
1:>00 doğumlu Kaınb·•tin Ügki!
d"-r A8Jiye ceza "'' hemkc,i«N' 
icra kıhııan dunn:anası .-,onuııcla 
yirmi beş lira ağır pal'a rczasill' 
İnalıkiımiyetine ve yedi g\in miitl 
d<'tlf' diikkil.nınııı kap .. tılmasm:ı 
kf<rar veı ilmiş ve bu karar kati • 
lc,mi~tir. 

d(• pry nkçelerini Y~'Jıl ı· ·ık o:urt·t il' 
".ıiiztıyede.'.' c jştir~i.k l'<lc:\,ile("f'~ 1t3ri 'e 
J.Jle tnrihinden itib ... r.-ıı l h.ılt~ :1.: r 

= 1 , . ' 
Hnkuk Istılahları 1 

L0GA'l1 
1 

J:hlııitliılı.1 l KB A L)) E : ' 
'-• Cıltli Rir Lira _,' 

, SÜMER BANK ' ı 
İplik ve Dokuma i 

Fô b·ikaları müessesesi 

Bakırköy 
Bez fabrikasına 

Kadın • Erkek 
DOKUMACI 

\·c An<.ıdolı. r:ıbrikoıJ:ıı·ıınız icin 
Tf'ı ... 1~·1. 'l0

t-" viyıt"ci. I'lö!<lirncU, !\1o 
cleltı. pl;lııy~tı uı-.t....l.ırı ;ıhn:ıc>:ık-

. tır ~-..ı.:l't-11 ... ı• dol~tıııdur. ln1tihaıı
ı.1 li)~:;,;.te 1o1i'ı<' f~kdir ediliı·. ts
t<'l...lilE>nn ı.ıb11koıvJ uıi1r~w •• ;ıt1Lu·ı. 

Mu1ammen bedeli (14610) lirJ. oJ;ın nı.uLtelif eb'atta cen1'an 2300 nı.ei.ff 
demir ııız borusu (25/2/1942) çarşoraba gür.ü saat (15,30) ou beı; buçuklı 
Haydarp<;pda Gnr biııası dahilindel;l komi.yon tarafından kap:ı.lı zarf u5U' 
lile r.atuı alınacaktır. 

Bu iııc ~ ıııteyenlerin {1095)lir:ı. (75) lruru0!uk muvakk~t tcıı" 
lumunun tayin eWii vesikalarla tekliiloıini muhtevi z:ırI!arını nyru ~üd 
saat Cl4,80) on dö<i otuzn kadar komisyon reisliği.ne vermeleri ldı.ımdır. 

Bu .qe ait sarbıameler komisyondan parasız olar~k dağıhlın:ıkt3dır. 
r211B) 

Emlak ıre .hytam Baııhasından 
Es.as No. Mevki ve cintı ~"'der kıyrrıcı-

926 

1C6'/ 

1~50 

1267 

x 128~ 

l Jl3 

1-1..>S 

lôl3 

li79 

~ii3 

'.'962 

:il iO 

!$231 

3~84 

Ye ôy, tlınraniye ın;:,J·:ıllc~, 1. Lıııbul ı.~:tddt: L <:':-.ki 
37 Mlik. y(•Jli 'i No. lu l~!J6.1J !\I;> bahce. 
·o~küd~ır, th· ;.uliye nı.;.h.-ıl1• ::;i. 
36 nuik. No. lu :~2192 J\!t·! ~l"S ı. 

::iultaniyc Eouk:. 0 1 l ti.i 

Hey"glu, Tııt .. \·la ..,ı:ıhuıh i, 'fıızcu suk •. ğı, ı..·. ki 6 ye
ni ti Nn. lu ıtı;i.08 1\12 ;.ı..·~. 

Bt•yoglu, Çukur ın;;h.:lle t. • kur s )ka~ı. p;.ırta 7 ~ıd.1, 

3t>4 µ~ırf.cl 25, J npl c~ki 27. Yl'ııi ~3 No. lu !l5 !\1:..! 
ar_ •• rıııı 1/2 hi '>l'ı:;İ. 

H~bck, c~ki Yc·ııunilh ,lh.>. Y<.: •'.1.,g: ~.ok;ığı. <·"-l,i 2, ye
ni 2 N~l. lu 151 :ı·12 ;u :ı. 

Üs'iLİ<l<•r, St·l:lrnı Ali nıah llı.si, Sel:1nısız C<ıddc.,i, t.•s
kı 266, yeni :;:3.; ~o. lu ltr3.l:! t.1: nr.:1. 
'E-'atih - r--t·nc·ı-, .A.b<li Subrı.':'1 .,-.;.ıh.ılt!':;i, .S:~c.h.ı7 ... n ~\li 

pasa f.(•k .. ·•. pa .ı 2•1.J. ,;ı,da :?~01 p. r;-;t.•l 20 J.~apı en 
c-.;.;ki 4P., co;.ki 44 )'<'ni. .ı-ı. °N·). hı l ı C.50 ~12 ,,)ıf:.ıt) evin 
13/18 hi,S<'"İ. 

•o-
k~ıgı pı.r-.a 11..ı, :-ıda 727, ı::ıro:t:'l .)7, k; pı c ... ·~i 8, yeı,i 
10 ~n. lu .i'i l\12 ~tı·<:ıh-.ı Gl;ın 1-<itgir ('\·in 3ı 111 
hi::::; 1 , 

Bt•y1.>'~h1, l{oc:tcp<" nh~,ll\.':,,, T, • 1 <'f' rr-,t: i "SC.hi."I ı 

paft·l 47, ;ı{i~ı 528, p.ar ·t..l 7, ( ~.pı ,. 1 i :~. 5, ye lİ :1, 7 
t<Jj, .';, 7 No. Ju 65 I\.T.2 aı .ı 

Be)tı 'lı.1, Rüllıiil m.ıhıılh..: • Sl·r ,1. Oırt rııaş~ı ·c<ıılrlc- l,. 

V<' Df'rc ·!ıt ı<ok.ı~uıc1a ., tn l:l. ~ulol 5fhi, par ~1 :4. 
ka)ıı <·~:~ 71 lfi9 yeni 72,151 i • .i, :~l7,Hl5 Nıı. lu 136 
:\.(2. c.I"~~ lı kfi!'_tıİı• d;tkl-.İ.ıl '1 1/! hl C!Ô . 

• F.ınıııö•ıli. ı\k'-:,r;ıy Küt ip J<~:-'.:ı:n 111;ıl1~111c· i, Fu,'ıcı 
so ,ı ·ı p<.ı't 144 . .ıdn 99•i r:.ı· ( ı ıfı, ı .1p ı e::1 i 2:l, ye-
ni .-\l Nt'. ııı L't •' ı v ıı l(Hl/'.•if; it ·i. 
Ct::\.u)?lıı, T·ınıl'tnü n1~ hl\· ı I-.. cfk R:ıyıl' s:ouk >J ruf 
ta :1~. ;ıd;.ı t>I:), P<H:".:l ·12, -.Jl•J l '~i ııı~. yen: 10' '\'"o, 
lıı ııu J\12 .Jh·.ııı e'iP ,,ı~·· ı f' ı . 

f ;•t h, Kirııı, ti nL\r, iiL' 
2411, ~tla :!1 IH. p~ \;-;(•! 14. 
, "n. lLı "'le f2 b.ıhc·t:IT 1 1 

,; tp<.L ı-ı ıt•yrt rıı, p:ııta 

ııı '- ' i .:!!, 23, yı:.:nı 17 
r, _:T7~f2?•'ltJ::!5 hls:ı:e i. 

h.adıı-;ö·•. •\"l•lJt ı-ıı\C'tı[ ,. ·ı~, ·i, ı af'..ı 51 ~ıda 212, 
ı·. ı ~ 1 .!, ı... n kin. n Y<-·111 tu. ıı/ı ~o. ıu 114_:;r, 

l\'12. ~ır~ .... 

f:uzguıı<:ıık, s· 

19/1 No. lu :'>'" 
HC':, (_)~lu. Pan 

:l'· T.;Jıı 

l~ 2 t'\ iı 

ınuh ıll 

ı:. ... r 'ti ı~ı. .!l Y"- . !9. 
., ıl {; i. 

c ~ i (.\:cl·rl J C'. ytııı ül-
~7. y ıi 511·,. '•ı "i'l ~1· 1 :ıı~u. 1 (•i~ ••lı{I l' ' 

llf'Vughı (.'u 
;;d::ı :ı:nı_ . 

1\12 .... 

t11 ı lı 'i<'ıiı ~ .. 

. ..;f•I ı ı, J;; oı t· 
J " k.ı ı. p. t.1 7. 
Ju. ~rıu J~ N ı. lıı H7 

HPyıııdu. tı.finu ınrıh;ılll 1 j -l ('· ·ır. rt ll 
C'tl\' ı f.:u 1 ~a'"'ı. p tt.1 .i1 til p;. 1 22, 
:101 .Yeni 4~11 N.ı. hı 'iıt ,r .ı. 

K .. fl ı ı.. c~: tcı ;..: n .. \ ·ı ı. t< 01r ı' j •:. p • 
1, '.'.;4 .• ıcia 305. p .. ı-!o.f:l d. ı ı· ı B7 ı ti.., :l ıı 1 t:! 
N°•J, ti iJ I\.[J. :ır :t. 

1'1ninöııli, K ıınk.ını. ~ .... ı. 
tt·r.. l y<'ıti ·rı \; :ı r 
72':" r r~eı 4iı. k ı 1 r~ 'u •·ı 

('eli k[ı•· ·ir C"v:n 1/2 hi" ,. ·i. 

e h: l 
Jl 

o. 1 1'} ~ ; } 

T. ı.r.a .. ı 

1122.-

JG1 -

~Y3.-· 

1 O. -

·:.>".-

103-

olıı.-

-tlO,-

~:Jt.-

ı( j 1 ---

~.ıı 8. -

4 • 

] '" ,. 
"\:"uk::ırıch:ı <'<tıfn si \"f· 1.ı ı1ah ) • 1ıJ1 v • lH ullı · ,~ 1 1,ıı E 

r.çıl.: :ı~t"tırına U'lıel=tP tıl:ıc;ıJ·tıı·. :\l~ı ·• ı < c;.t• ı r P<İf· ıt: ,. }.: d 
l:ıynı«t:n yiizd!' u11u nJ;..1 "Uııdl' tcı 111:l ' : t ı ııııl ı ı. 111 rlı · 

ihrılc 2.l/2/042 p;_ız:ıı t· i g1iıın • t oıvi" dır ~:"ttı ... 

bedel rnuk;:ıd.lt-ı· kıyın~U gt~: t'"i t ıl:tthd le n,.ı k cteı hal " ·tı ıl ' 
rak h<'lc kiın:n uhritsiııc icr.1. l•cHliı~ ·. ' ,.i•·<lt , kı t.M ona :kn ,.f ' t ı 

CC'~t:r. İ~h.:l· l•lt·ı·in tı..·,nin;l1 :ıkı:-f'-.f. 11 Hı •r:ıı: ·ere! 'P. İC' kıf;:ı futı:.L:I , 
tikt~ bik1'ı-ih:n gliı1 \ f' F:'1.-ıü• kad ,. ~ııl~<'i• ,;o: t•ınL\l s•_ı'\ islı f' f'lı t h . 

NOT: X it rctlı ~dyri ıneııkuEın h .. i tJı. Uı 1 : 1ÜlHirli.if,ill1 t 

l'r:...e:dilcliktl'ıı HHH'a .Yttı>1l,ıı.·aktn•, (!>17 - 818) 
-----·--·-----.. --

Niğde Va/iliğinden 
1 - Eksiltın~yf• kııno1n :~: N;•;ıı:e - 11or - ı\l:: • 'Y yııli.Jnt.:n 74 

670 kilometn·leri :ıı·ilsttıdt• ..;11 .. •:rıhı ~. a~lı tanüı ,ıl.!; 
1'rıınit:ıtın l<;Lşif b(::lcli -ı l58'10 l<ı~ı 83 kuı u+~ıı 

2 - Bıı ·~ ;ıit artnaınelcr ve (·.-r~!.: 'llt loırdır: 
A. - Ek:-;iltnıe ~uı·tıuıını...,.;İ, 

n. - l\'iuk;ıvı·le projC' ·i, 

C - B~yındtrLk i~h,ı·i Atııl'l 

1), - T ..,\:İJ<'i HinıhiyC", ~S'' ,-e l;Ö~""riıll-t i'cnııi ~dl t11;;n t· .. ı, 

r: - thısusi ~urtnnn1cı_ 

r,. - rı.1.: .if ("f·t\·eli, sll~ılt·i fiy.1t rcL·.-t..!l:n ı 1t·tr;1j 
CVri..ıh-· 

\ L 

İFleyt.rleı· btı ~;ıı·tn~ıne \"l (·vr~kı ;,• ı...ıiı.: N.ııia 1\Iüdtn•lii~\;ı,dc \(' \';l.oı' 

Dcı.nü EıH:iin,cnindc görc>bi liı-lf'r. 
3 - 1'.:~1dltıne 2.i/2/94'2 tarihınd~ çn.:.· :ıml..ıa ;ıl\nii saat ı.1 de Niııdc r,ı) 

1;.lıı..ct b:ıı;.ısL d;ıhilindc Vilüyct Dainlif. n~ti•11rndb yrıpıl;.\c:ıktır. 

H"fız d• Yöı·ük Ali kadar 
gfuel ve canlı bir pe.~rev yaptı.! 
Pelılivaıılaı· tııtu~tu .. Çopar de I 
lidl\·anc olmıııjtu.. Oldıığu yer
d<ı duranııyorclu. HelitllaşmaJaı · 
olur olrnaz h~mının üzeriJl{; 
çull.inınıf;tı. Hücum üzerine hü
cuma ge<:mi~ti.. Küııteci de şid 
de.tle mukabele ediyordu, Bu j 
iki p<·hlivanın giireşi çok çetin 
olacağa benziyordu. Bu glire
şin neticesi ne olacağı evvelden! 
ke>;tirilemezdi. Çünkü Çopaı j 
da, Künteci de yaman adamlar- j 
dı. 

<lc ylti~ı.ıiş üzlirn kütükleri bulun -
t~J~U Ye t"troırı:ıın t('l il<· ınuhat ou
ha.d~ı~u \ e ehli ,-ukufca 300 liı-n kıy
ın et ı ... oıHıldulı!'uıu:i:ın alt!nl nıUı.nyedr. 1 

f..ıJitlile ~hlacaktır. Birinci n1lhrıye
dcı;i tl/:!/942 ç:-ırı;nınba ızünü sn.nt 1-t 

1 

dEn Ifl. y<1 k; drıt· h:tddi ıayıkını bul-
1 

n.:ıciı~ı tadkirdt> en <:ok :.l'llıranıu ta- t 
;-thl\titli..ı b:-ıki kalmak şartile 2 inci ınli 
1r.)f d('!i '23/2/942 pazartesi saat 1,1 
clf!tl 16 ya kad;,.r dc\·,un ederek en 
Çl•k r.rttırfına ihalei kal'i~·esi yapıl;.ı.
c~ıktıı T;ıliplcrin yı:izde 7,5 nisbeiiu .. 

ııııdD mlh.ayede bedelini \·eı 111rcHk
l(·1-t takdiı·de icra Ve hlas k:-.nuııvlili 

ı~.ı iı;ci ın. ddesinin tatbiK ı ~uı ~.l:nJl' 

tclltlliyc vt- 20 senelik f.ıiz berlElıı-ıin 
r.lıcı;>a ııit ıılduğu ve d~dl;ı f.ızhı ın1.'

l\1n1at i!=ili.} enlerin malı~· C'?nc~ı' ıııı'v ~ 
('üt 941/64 .. "io. lu tert·kc dı, J.ı;)ırı.ı 
r:ıi.iracncıtl; rı il;.in olunur. 

So\hihi: A. C~roıal~ddin Sar;;ı ... r-' .f - Fksiltıllf' kapc.ılı z;;ırf U:-,Ulii ·ıc .}<lpılac~ktır. 

'öriiklc, Hafızın güreşi de 
kestirilemezdi. ' Çiinkü Hafız 
belalı bir pehlivandı. Tabii Yö
rük de yamanların yamanı idi. 

Fakat Yöriik Ali, ilk hıımle
de gıireı;e girnıemeğe karo.r ver 
mişti, HasmJndan hamle bekle· 
yecl'kti. Hafız da ayni k~ran 
vermişti. Yöriik Ali, hamle 
bekler dururken, Hafızdan 
hamle çıkmayınca hayn·te dü~
tü.. Hafız da ayni düşünce ile 
bekler bir halde idi. 

Yörük Ali, ınüliıhaza ete: 
- Bu herif çok kuı·na.z.. Gü- ı 

reş çetin olacak.. 1 
"(A1'1msı vulJ 

İLE SABAH, ÖGLE ve 

Neşriyat MildHrti: M. Saını K;:; 1 ,! .d 5 - Ekı:;iltıncyc girebilmek ic;ıiiı :~;tcklilerin cl l89 Jirn 16 kuı·u';> ~-.ı\f 
f::1;,;.ı!~.gı yer: (H. Bt-kir Güraoylar ve. , • .,ı;, r.ıt innılnat \"l'illlf"si loi~.ımdır. • 

A. Crnısfec;idin Sar:ıçoglu nl<übaaoı) ' • fı - lst•'klilC>rin c:k~iltnı(' günlincicn en az ile gün c\"vel Niğde vil:ıvfb 1 '1 

• 

AKŞAM 

,,ı :l.ıca3t fdt>rLk ibı::ız edı--cl•kleri •rınh \'C fenni reft•rans mukabili •Ni!Jl1 

vil:ı:rı'ti el'liYt·t \'ı;_·!,ikn"a krınıisyoın.:nr.nn ;:,l·<'~kl~rı cksiltıneyc ~tlr'1k \~ 
1 ı..ı;w. 11tuı, et. ~-:-leri şrrı·ttır. 

1 -1.'l· ljf ıill•ktupları yuk•ırıd·_;, ynzılı snatlcn bir s:ıat ev\·eline x.Ad" 
!~i . it: JJ;.;ın Enl'i.u: <-n oda~ınd::ı Enc·ı.;rncn r('i.<..li.,.ine makbuz mukilbılırı~' 
\',.rilt•t·etkir. P(1ft~1 ile göııdcrile<.·ek mckll'1'1<ırın nihayet üc;:üncü nıacideıf' 
Y~i..ıh F-aate fuıd~n· gclıni:;: oln1<ıı:;ı h1 4'.'111dır. 

l\ost~da olnC'~•k ~t't:·ikrrıel<'r k~bul cclilmtz. •2104> -------- c::::================= J 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden J 
- - •-ıa aczwos 

1 - td.ıreını7. ;htiyacı h;:n .:ıouo i\:g. Trf't:n1iıı ile 30rıo Kiı!. P 
scıcla p;ı71lJ·lıkla -.tın. alınacaktır. 

2 - Paz;.rhk 27/2/942 nınw gun\l ,.J.ıt 9,30 da Kabala,ta Lernr 
ııa::.uıda lle ·kez 1~üb:-ıyaa komis,yoaıU.llıJ.il ya-pıl:'!<'nkbr. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız, 1 - Şartnern&. OOıü it~ ~ubcdl.'n parasız nlınalıilir 
4 - iı:;teklilerin pazarJ•k i in i~ \'İn oJun~.n gün \•e snaU . .e ~ 1,5 tı· 

mc pa1J.ilc birlikle ml'zkü koınfs,onn n-Ur •. 11.:1 tlo.ıl'J. •2070> 


