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Harbin 
bitmesi 

için 
r 
Ra lıarbi A lmaflfllfl •· 
frre ıötürse 6ile 6• nf•r 
A iman ordusunu asıl di1ş. 
manına öldüıücü l;ir darbe 
indirmekten gittikçe uzak
laıtıracakhr. Rusyada bir 
Alman za/•ri İngiltereyi 
ro(: sıkar, çok miişl< iil nu v
kide bırakır. Fakat biitıin 
l>u %orluklar 11ihai za/erin 
gecıknı11Sinden ba~ka bıgil
lıtre üıerinde bir tesir ya- 1 

pamaz. 
___J 

Yazan : Hüseyin Cahid Y ALÇIH 

A 
lmaıı - Rus h.'l oine 
cok buyük bı el:cnun!
yet atfolun .. _}ot. Bu 1 RUSYA'DA 

---oı---

pek h,ıklı ohnakla ~raber bıze 
Ö)lc g-eliyor ki zıbJ.ıler yaııhş 
bir yola . apıyor. Ş.ıhidı olctugu-

1 muz 'e ızt raplar ını ı.;ektiğımiz 

~~~iı~~~akık~~usi;;~~~:n~~~ Almanlar ilkbahar ta-
dıktan "c bıldikten sonradır kı g 
Doğu ce :-;i boğuıınıalann.ı e-- arruzuna hazırlanıyoı· ı hemm yel attolunur a mitba· 
lağa edilmemi• sa.; ılab llr. 
Eğer Doı;ıı J.!f'P ı :sinde Al

manıar ~ bu kış. ya ılkbalu rrla 
kat't bır bozgunluğ uğr rlat'!;la 
harbin A vrupa.J a ait klemı ta· 
maınen netı elen bılir. F ak't 
Rı.islann mm: af fakı:~ etsizr ği 

• 
Ukraynada zirai 
seferberlik ilAn 

edildi 
yahut kat'i b.r mağllıbıycti ıle 
harp b1tmiş sayıl.ım z ve Al
manların mutlaka galip gele· I Smolensk doğusunda 
t:eklorine de hiikmolunanıaz. Alman taarruzu 

.. -;;;;~~:-.......... ~ ... , 
Pasifik'te 

Bazı adalara 
yeni Amerikan 
kuvvetleri 
çıkarıldı 

Japonlar, Macassar'a 
ihraca devam ediyorlar 

ralııış anlaş11ala.ra mahal k ılnıa püskürtüldü 
mak için bir-cı.z izahat w:ı mek 

.,P-Yc1J'fl1Z lamı~acagın kami7... [A. A. telgı. i'.lmıııdun Rangon'da vazi-
\ 1ı har- -o-e~~~J.:ndil~L'l."°'C.._.., U.A v--L-met~,... .,• bıne pek enenl'mlyet \t'rl}Ol ar, JJ• U.lU '- Uff ll"-IJ 1'C' .,7 ._ ~ -

Mosko\ ad. n yeni dônmtb olan g 'iı (>, işgal altıntl.t bulunan Uk- - l t d 
Sir Staffo u Cripps Ruslm :\ l ~· 1 yanın münbit Zll aate elveriş· a r ı r 1 
izamt surette ~ardım etnıek lıi· li topraklannda, AJmaı\lar pata- M•••••• 
zumunu açık b r dil ıle İngiliz· 'lt:s \ e hububat gibi maddeler re- [A. A. tclgmflm ınd.ın 
Jere baykırıyor. Bu zanıumıza t ·~tirmek.tedirler. Almanlar ılk hi.ilasa edılmiştir] 
göre, Rus mag-llıbtyetinin İn- bctt.nr taarruzlarına hazırl.m- Lon<lı"' ral:ivosurıun verdi"-

·ıı b" -1·b t mRk için şimdiden iktisadi ted-l ... .T & g;; ere ıç.n ır mag u ıyd eş- bir habt..'i'e f!b c Amerı'kalıJ·.•1 
kil ed · k t• d d g-ı·ı bır~c.-r almaktadırlar. .. ... 

eccgı anaa ın en t' • buı:riin Pasifikte bazı analın a 
Rusyada Alman ma.gJubı'.\ eti- Ct:phenin merkez bölgesincle asker çıkaruntÇiardır. Ghıistian 
IUll n eseleyi halledeceğı errıni- kıııılı muharebeler devam ettıği Scien-0e Moııitöı• gazetesinin I 
yetinden ılen gelmektedir. Biln- gıti, taarruz ve mukabil taaı· - muhabiri Yeni Zelruıd.ada. \\el· 
dan baeka, ..B.ı.ıs harbi lngilte- t u~ar birbirini takip etmekte- lingtona donanma ile bt>nıber 
re için ümid edeme~ eceğ kadar (Sonu .. yfa 3 sut:ın 1 de) Amerikan deniz ku"' dlerınin 
büvük biı fırsat ,.e it 1''"\et teı-:- -------------kiİ etmi. tiı. Çüı kti, vekayiin önculeri geldiğini haber ver -

l mekle ve Pearle Harbour '<lan 
ı9bat ettıgine ba;nlııss, ı.gil· ı ısOıl.ra.ki yol boyunca bazı nok -
tere b ı haı be ihtimal verile:mi- 1 M • T t ı t k · k tı · k 
Yecek kadar hazırlıksız bu. hı_ •. j erıc ve unca a ara a vıye UV\'e eıı <;! a.· ı ı ıldığııu ilave dmektedir. 
nuyordu. · llk zaınanıar bır ıkı ı (Sonu aayfa 3 ıııtun 1 de) 

sin1
ie to ıayac!ğf~~erı~~i:e~~~:. SUl8rt 4,5 • 5 metre •••••••••••••••c•••••••••I 

naklaı ından istifade ederek 11 k 1 d ı 1 J 1 
k~<lı:etıni göste~~~e~i ümit. e~il· y u s e 1 I a po n a r 
nu~tı. Fakat gorilluyor kı 1n· 
giltere hala hazır degılu·ı. Cep- s• 
ııeıer <:ogaıdıkca bu h kikat da- Mahall~ "abıta , l 1 n g a p U f 1 a 
ha ZJyade göze c;aı pmaktadır. 1 & .. 

ı,te bö) le g~flet ·<'mele yaka- gerekli tedbirler g ,. rd ı· ı e r 
Jamnı.ş olan Ingntereye rahat 
<:alı bilin k üzeıc:. k zandırı - 1 bulunuyor 
lacak bir günün bıle hayati bir a mıı 

LIBYA'DA 

lnoiliz hücumlan 
akim bi rakıldı 
Aynelgazala 

çevresinde faali
yet arttı 

--00---

Almanlar bir kruvazör 
batırdıklarını 

soyliyorlar 
[A. A. telgrcı'1ocından 
h liisa emim tir] 

Ol'ia~rk İ!l_g.lli_z kuvvetleri 
umumi karargaliinln tebligı şu
dur: (Sonu sayfa S siltun 6 dıı) 

üçgüzellişer tonlu/4 Sermagedar bir grup 
güz elli gemi inşa etmek istiyor 

Teklif tetkik olunuyor fP&raPaıa~ i~m~k~ıe 
------, Ankara, 11 (Yeni Sabah mu· Tanca hadısesının 
B.ı;ŞVEKILIMIZİ 

TETKiKLERi 

1 ha birinden) - Hususi bir mütc- • ı • • k ' 
şcbbis grup h~~ete ~üracaat 1 o ısı yo 1 
la. oldukça muhım yekwı tutan 
bır sermayeyi ortaya koyarak ---
ı ıünakale davamızda vazife a.1- Salahiyetli ma· 
mak istemiştir. Malfun olduğu ü-. kanılarımız Pe· 

a....ı....... 11 (Y filli Sa- zere f evkalide ahval d~layısile 
..._;:----.., . . 

1 
bilhassa elinde mevcut vapur to rapa\as had se-

•JnJ•) - Baş, ekil .~t.or 1 najı ile çok milhim işler başar- sinde A 1 m ?. n 
Refik Saydam bu gün oğt&- makta olan hükumet vakit va-
•'!"n !'°"ra. Ziraat ,.e TkB.ret kit, bilhassa deniz n~iyatmda aja:ılarıı ıın m =-s· 
'V.ekllet:Jcnne giderek ve- bazı müşküllere tesadüf etıw•k· l uliyeti o!mQl-. ığı 
killerle beraber uzun müd- l .-1· Hük' A te ·· t ed k · ...ı d. det "Uibl üze • ..L.. euır. ume muracaa en anaatınue :r . 
~ -ız er nn_, ~- bu hususi müteşebbis grupu. e-

ı.mfDJ'. Jiwieki sermaye ile 350 şer ton-

1 
(Sonu .. yfa 3 aütun 1 de) 

--1 HARP V AZİYETil----
Avrupa harbinde yakm tehlike 

(Yazan: Emekli Gri. H.emal Koçer 1 

V akıa, harp ateşi, küre
nin her köşesine sannış

tır. Büyük Britanyanın iki can 
daman, J)üveyş ve Sin.gapur 
tt>hdit edilmektedir. Okyanus
larda; emniyet bozulmuştur. De
niz hakimiyeti yeni kayıtlar al
tındadır. Fakat, bu haıbin iki 
az.aıınetli ordu.su, Avrupa kara
lannda çarpışmakta.dır. Ve 
kat't liMice ~ en bttytlk j 
rolii bu cephe oynayacaktır. 

Doğudaki engelin giderHımesi 
mecburiyeti, Avl"upa kat'".tların
da hegemonya tesisine muvıe:f
fak obn Alman ordusunu Kı
zılordu ile karşılaştırdı. Bu or
du, beş ay, zaferden y.afere koş
tu. Anca:k, yenilmez bir d~an 
q, onun lta1"9ısına. dikfilnj~. 
Tabiat, her kudrete boyun eğdi· 
rebilirdi; bu yüzden, dönmek, 
ceplı~ni dfu'.eltmek ve ilinlen-

(Sonu Sa. 4, SU S,de) 

Madrid'de neşred len 

-TEBJ ... IG_ 
Madıid, 11 (a.·ı.) - 1 panya 

hm · ciye naz.ırhğı, cuma te i 0 ii
nü Taıwa'da patlay n bo ha 
hadiseı:une dair diin biı teiJ ığ 
ı:ıeşretmiRtir. 'lebligde drnilıyor 
~i. 

~ubat.ın 7 inci gü ıü öğle i~ 
sonra Rcscue gemi~. ~·hr. kon 

(.sonu 8'1yfa ~·f t ı r 4 ele ı 

Yuooslavyaya ~:dan 
Bulgar kuvveHari 

Bunların çoeunun 
kıtalarından 

kaçtığı bildiriliyor 
.:........~;._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

] 
Beıer tarihinde görülmeyen manzara: Sef ga r0Jgosu11uıı 

nt!ŞTİ!Jotı sırosrnda 
G~neral Ganç•f'in 
moka/esine karıı 

Y •6anfı hir ~pi/ter 
~oopler tlflrdi Zavallı Yunanistan! 

• . ••k • J Jd I Bulgaristanda çtkan Sl •VO 
Fazla ıztırap çekmemeleri ıçın enJı sıyon a Ö ürü en gazetesınde general Gan~ef ta· 

1 d • d b• k•J k k 20 ı• t ) rafmd n yazılan makal~ B ıl-yavru ar ıyarın 8 lr 1 0 e me ıraya Sa 1 JyOr (Sonu sayfa 3 sütun 4 de} 

.. !··························---;;; .................... , 

Elektrik merkez-
lerine 3 bomba 

atıldı, maddi hasar 

bir kı'.tfile gelmişti. Bugün Yu- Emniyeti aui istimalden suçlu ola- r 
ıumistanda hüküm, sürmekte o- 1 

· ıdn sefaletin iç yüzünü hizzRt rak tevkif edilen eski meb'u&un 
göreıı bu kafile merumplan bir h k • •• - .. ...J k • 
bır arkadaşmuza Yunan.istmı- . m U 8 e m e S 1 O D U m U Z u. e 1 ~ 
daki hayatın elemli safhalarınıl pazartesi a Ün Ü bas 11 yor 
anlatmışlardır. Şimdi e<nU Yu- & ıs 

ehemmiy li vardır. Düşünmeli ki 
Rus harbı İngiltereye bir gün 
değil, şimdiki halde bir sene 
kazandırdı. G~en tıeııe haziran 
iptidalarında böyle bir şeyden 
bahsedilse idi kimse ona ihti· 
mal vermezdi. Halbuki 22 ha· 
zira,nı:la. ba layan ve beş, altı 
hafta içinde biteceği llan edılen 
Rus harbi sekiz aya yaklaştı. 
Gele<.>ek b harda \ e yazda tek
rar b~laınası beklenıyoı. Ne 
k dar süreceği ve neticesi ne o
lacağı da malfım değildir. De
mek kı Rus harbi f.ngiltereye 
en az bir buçuk sene 'akit ka- j 
zandıracaktır. Betlci ele bu yüz-1 
den iki sene rahat çahrnuık im
kanını bulacaktır. E;;er bu mü<l 
det zarfında da İngiltere kendi
sini; toplayamazsa ve blitüıı ka
biliyeti ile çalışmağa ba.şla)~a. 
m· harp çok daha fazla u

Edirne, 11 (Hususi muhabi
rimiz telefonla bildiriyor) -
Ya~ım şiddetli yagnıurlar ve 
kaı la ı ın erimesi yiizi.lnden ne
lıırleı· taşnıştır. Bu arada Me
riç 4.5, Tunca 5 metre yUksel A 

--0--

Adanın batısında 
/ngillz kuvvetleri 
Jıücumda 

1 

çok büyük 1 
Lonrlra, 11 (a.a.) - Resmi 

i l<'r::.ınsıı ajansının Vişiden bildir-

naınistandaki acıklı ha.yatı gö - , • 

~~-~~En:~:::'.' KömUr havzasının direk ihttyacı 

zaı-. 

Her halde tnuhakkak olan 
noıkta şudur: Rus - Alman har
bi önümüzdeki yaz sonundan 
evvel bitemez. Kışa kadar sil~ 
riJ!l:.l nm si ve ikinci bir kış har· 
bın"n devam etmesı de pek ihti
mal dahılindedir. Farzedelim 
k yaz harbi Rusların geri çe· 
lkilme.siyle ~e Knfkus yolunun 
AJm nl cılmn~iyle ııetke-

B ı netice elde edilıncc, 
r kendilerim g beJ: e 

sm bi ıahat ve eınin 
j ·ı rl r mı? 

t. elik cevabı vermeğe 
nn.<a.n ) ktm·. Alın ların ba-
~ m ~lfıp ed'lrne i lazım bir 

il a ~ in C-.lh <1 l: A.~""l.~ 
Sonu sayfa 3 aUtun 6 da 

mıştir. Münhat yerlerdeki va b I 
tRnd:ışlan zabıta. kuvvetlerimiz. U unuyor 
ktırtarmış ve gerekli tedbi~ler ! eRı•••• 
alınmıştır. Yollarına devamım- [:\ \ telgr fi .. d 
kanını bulamıyan Avrupa yol· ı ·. · · u a • 

1 
n 

c·ulan Edirnede kalmışlardır. . .. Miti a edıl•n~«tır 1 . ~. 
Hepsinin istiral atıeıi tt.-nıin e-1 Du ıku Japon resmı tebhgm· 
dilmiRtir , dl· Jhpon kUV\'l•tlerinin saat 8,30 
"!~~~~~~~~~~' l!<ı:;iııı;.apura girdiklel'i bil<liıii 
; ııwkte.dir. 

~/ 

di~ine göre Pazartesi akşamı 
v .. nsay civannda Şavıl ve Sevr 1 
de ıçtimai ihtilal harekeilerinın 
ı.wrkez bjnaları infilak eden 
bcmbalarla hasara ugramıştır. 
lnsanca zayiat yok ise de mad
di hatıar bilvüktür. Resmi A1ma.n 
~. jansına göre 3 ele! t.rik ınerke
zinP 3 bomba atılmıştır. Bomoo 
ııar<'aiarından sokaktan geçen 
bir kaç kiHi hafifce yaı alanın~fJ· 
tır. 

~O HO PALENT.ONQ 
o 

niatandan güçtü.kıl~ 1 min ettiği- 1 Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor 
miz bir tayyare ile her türlü ö-
himü göze alarak sırf Tllrki-
yeye Jca:vu~ak gayeeiyle yola * Son tahkikatın acılmasından sonr.a, suçu itibariyle. ceza 

· çıktık. Bin türlU müşkülattan •kanunu hilkürıılerine iS"tinaden tevkif edilen Urfa mebusu 
ROnra. Sivilingrada gelebildik. Refet Ülkenin muhakemesine btıgiln Mşlanacağı bazı gı.zete-
Bm·ada lıiı- batta. kadar kaldııkı. ler ta.raf~ yaı.ıln:ugtıı\ 
Y c Har karla kapalı idi. Fakat Refet Ülkenin muhakemesi icin bugün Mliye) e hayli ka-
heı ne bôıhasına. olursa olsun labaltk toplanm.,tır. Mahkeme reisi,~ ülkenin muha-
Türkiye hudutları dahiline gir-ı kemesine pazartesi günü saat 14 de başlanacağını söylemiş 
meğe karar vermiştik. Bir oto- ve ·kalabalık dağılmıştır. • 

(Sonu aayfa 2 sütun 1 de) Kömür havzastmn direk ihtiyacı 

* İktısa.d V ekileti, memleket haricinden maden direği 
getirtmek için bir taraftan tedbirler alırıken, d.iğ'er taraf
tan Orman Umum Müdürlüğü ile de sıkı bir işbirliği yap
maktadır. Orman Umum Müdürlüğü, k~ür havzamıza 
lazım olan direklerden mühim bir kısmım yakında temin ede
cektir. Bu suret.le ve bir iki ay zarfında kömür istihsalimi
zin randımanının evvetki miktara yüksetooeği umulmakta
dır 

lst~hsali ~rttırma tedbirleri 

& * Hükumetin aldığı kararlar cümle.sinden olarak başta zi
raı mahsuller olmak üzere her nevi istihsalin arttınlması 
i~. ~ınan tedbirler etrafında yaptığımız tahkikata nazaran 
bir ıki gün içinde köylüye pulluk dağıtılmasına başlanacak
tır. 

Havala.r müsaid gittiği takdirde Amedkadan getirti
lenlerle birlikte mühim bir yekfın tutan ziraat makineleri çift
liklerde ~lıştırılmıya başlanacaktır . 

Ayrıca al8ıkadarlara yapılan bir tebliğe göre, hususi arazi 
sahiplerinden bu makinelere toprağını sürdimmek isteyenler 
var ise muayyen tarifesini ödemek şartiyle makineler, çalıştı
rılanlarla birlikte emirlerine am de kılınacaktır. 

Zir~t Vekaleti, Tohum I 1ı ıstasyonlarında çalışmakta 
~ ~ütehassısları Ankaray c a ak kendilerine bu yaz 
~ki. • ~ seferberlivinde ok mühim \azifeler vermiştir. 
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er tarihinde ~riilmeyen manzara: 

::;aoallı Yuna istan I 
I= 

F:ızla ıztırap çekmemeleri için en
jeksi7onla öldü.r.ülen yavrular diyarın 

ta bir kilo :ekmek'Htiraya 'S&bhy-or 

U h b · b t b · lr-Bize kallrsa·-" Çocuk; 0 n ve u u a eyanna- Önce ihtikarın h~dut bitinmiyen 

~--------~------~---------~ l • h kk d • h f veeı::~z~~~:1rn~~yin cevher••• me en a ın a ıza a .. HilkWı:cti~, ih~~"?ll - 3
-[•] 

ooıenmesı emrinde aldığı şıd- YAZAN: AK.4 G0WJOZ 

GDteoler neler an1ahyorlar ? 
.(Ba§bra.fı1.incilt}) \~ Yununlılar s~rukta da 

~1bile binerek yola ç!ktık . .ıEla- otur.nmkt .. ırlar. Zira memlo
' ı müthiş soğuk ve karlı idi. :kette ıne odun ve ne de ::kömüt' 
H.!r un lüm 'telilikesiyle 1kll1'f11 lmlmuk kahJlflir. 
k..:J"§lyn bulunuyorduk. Arnsm- Nadiren d glardan indirilen 
aan geçtiğrmız dnglarthı. en 13.Z çalı çırpıların kilosu '30 aralı-
8 - rı:o mttre.knr vardı. Zammı midir. Hele sigar.a. ~bi keyif 
zaman bu ıd.ıı,ğlnrdan kqpım ıg- maatldlcrlıu edrı.cik k im
lar yolumuzun kapıyorfuı. O ?..a-, ka.Iısı.....aır. '!Yıalnız ıılt ::ı.mları gcc 
mın hep barı:tbcr ilitiyatcn aldı· vakit mua~:yen ~crlerae ı;ıganı. 
ğınuz kw·eklcrle yolu çınak su- ve 4kibrit sı1tılır ki bunlarda pek 
rotiyle güçliıklc yolumuza de- matıdut lOmsclar :tarui'mdmı a-
vam caiyorduk. bnmsktadu:. Çünkü :-ak · le 

Türk hududu yakmhmnda aıürr. par.asiyle 9 l:uru:.a tı-

Sahtekarlık yapmak istiyenler 
yeni teşekkül edecek hususi 
mahkemelue seVkolunacak 

Ekmehlik we ya:ne'ldfk aıım... 
~t ile ıbunlardan yapılmış un
ların beynnnameye tabi tutuldu 
:ğuna d .... .r vılUyct tebliğinin 
lıfuk ar.asında bazı yllilhş tef
sir: r ' yol nçtı 'h gonilmw~tur. 
~ ettar bir .zat dwı bir 
~ cla§ı.ıııza bu hususta §U 
izahatı v.eraıiştir : 

"- Ekmegini • kart ile nlan 
bütün vatandaşlar evlerinde v.c 
y ..ı. neı ede olııraa olsun elleri al
tında otbulwıdurduRla.rı buğday, 
çavdar, nuilıl.ı.:t, '-'C :mısır gibı ek 1 

meklik y.emeltlik ıhuhuba.t ı 

ile bmleroan yapilnut <olan wı
lan mah;ıfün en ıbüytik mll.lkiye 
8.mjrliğlııe :acele bir beyaııname 
ile bildimıcğc .mecburdur. 

Ancak yuAiı.r.dn sayılan hu
bubıtın tamamı beyana tabı o
lup, yaJııız bu • nn !beher nü
fus başına bırer kilo unları O&
yana ta:oi değildir. 

Mesela 5 nuı.uslu hir ailede 4 
kilo ıcug ıy wıu, 2 kilo mısır 
unu. ve .J kilo da çavdar unu 
mevcutsa bnn1a:nn mecmuu o
lan 12 kilonun nüfus başına 
birer kilo hesabiyle beş kılosu 

N ıhnyet Tiırk hududundan lan si~ "§imdi 200 hu-
7 • 8 kilometre uzakta bulunan r.u.qtw:. Fakıtt 200 kurnıRU -v~
"Kapita.n Andr.C,, mhtine gel· seniz CW ·bir paket aJanınu;mu;. 
dik. Bıırad .bir köy odasında .Aikı:: mları isteD ltre 4 gu.ı:a 
bir gece kaldık .Ertesi güniı tek· ıv.erllir. Bir tkutu dtibıit 00 ıklı
rar yola ç.tktık ve bır .gım 60nrn .nuşbr. 
da '!'ürk hududuna gC'ıdik. iDı r ıtnr.ıftan ışehirde ıbır tek z • t 

Burada bızı ilk karşılayan bir nakil vasıtu ı NOktıır. k ıtr2.m- 1 r a a Odun ve kömür 
Türk polisi oldu. Hepnniz bu ).'ıcy', ıno ~omet il "Me ~ede ara-

-00--
'llürk emniyet memur.umu elini ba.... Seferberli gv: 
sıktrk ve kendlıııizı tamWk. Hu .Bıa.gaj!arı ıta§mınk llizere -y.a- Fiyatlarının yeni· 
nazik adam: pılıW§ rkıı.iı ük ı~ alan ·ar-

- Yollar kı:ıpalıdır. Sıziıı icin dır. :Bunlıı.r da in· !arurıı.:fm- den arttırıiu ası 
yapılacak bİriC K 'ItınkUl 'ihaıt!eltet dan Çekilınck~edi.r. E'ngü:n vi ayette 
geriye geldiğiniz i}crc dönmek- "''hl ın-alnıl:u·ı ulii taşıyor isten·yo" 
tir, dadı.. Bir de ~ebıı:l1.:rdc sıksıl{ te.;;a- bir top!a:ntı Dün mangal kömilri1 :ve odun 

- D.önmek ımi? Biz burada düf edil .... n çöp a-r-.:ı.b wı •ar- yapılı yor tüocarları Baledıyc İktısad Mu-1 
'!'ürk ıtopr tla:rmlla ölmeğe gcl· ~1ı:.. tBuııl~~cr g.im ) ir.J.eı::oe düıiüi;.-Une müracaat ederek na-
ttik! İmkanı -yol· -gerıye donme- o u :ıŞiın.J/l\ıwadırlar. -Şclırımiıde ziraat seferberli- la 
Yiz, dedık.. Polıs biz 'Yakında İşte YWlanistlmn hugtinkü -5ı' h Zirlık!anııa biıyük bir Jnz kıl ''astalarına y.apı n .zam do-

f • .h · d .c. Jayısile -odun v:e kömür fiyatla-lbulunan bir evhı eıcrrk -Od sına ec.ı a.1i bu ur .. ,, ıa ıclenm edilmektedir. Bugün b. ·ı ı 
•ötiirdü. l"V'\"""'~""""'""""""""""'~~.,,,,,.vv"""'""' i , .... Beleiıye lteısı Daktor rına ır mutar zam y.apı ması· 
"' 4- teJ.:ıifind_, bulunmuşlardır. 
~ W!.J.lll ,_ '.!.üec1.rlar mruıg omuru ı· 

beyana tabi olmayıp mUtıfm!lri 
yedi kilo un beyana t8.bidir. V.e 
pyet ayni aile bu hububatın 
wı1arma değil ae bizzat kendisi
ne .malik ise 12 Kilo hububatını 
birden beyana. tabi tutınıya mec 
burüur. Yanı hutıuba.tın .kendi· 
leri ~l ancak bunların nüfus 
başına birer kilo un1an beyaıı· 
dan muaf tutulmuştur. 

Vaktinde beynnname verme
yc111Lrın noks_ıı beyanda bulu· 
n..:.aıarın evlerı nraıt..tınlaCP .. k 'Ve 
tesbıt edilen miktarlar haricinde 
fazla wı bulwıduranlarla ııe ıka· 
dar olursa olsun hububat bu· 
lunduranlar Mi li Korunma lCa· I 
nununun muaddel 55 inci mnd-~ 
desi mucibince ;:!50 liradan 1000 
lıraya kadar ağır para cezaBl ile 
üç aydan bir seneye kadar hapis 

1 cezasına çarptırılmak ve ellerin· 
de bulunnn maddeler ımüsadere 1 
edilmek suretiyle tecziye edile-
ceklerdir. · ı 

Beyana ti.bi tutulan hububat 
ve unlar geçer fiyatla Toprak 
Mahsullerı Ofisi tarafından sa- f 
tın alınacaktır . Beyannameler 
1lllla tabi değildir. 

Ekmek l<.artlannı tallrif 
edenler 

Ekmek kartJan üzerinde her 
hangi bir şekilde olursa olsun 
sahtekarlık yapanlar ve başka
sının ı. rtım kullananlarla çift 
~arne alanlar Milli Korunma ' 
Kanuoımun ek sekizinci mad
desine göre tecziye edilecek -
leld·r. ~lirk askerinin ezeli ııeoa.OOti T.r.~R v:e ;v:apur Lütfi für.'lıı-- rıivaseti altında al k.. . ... fj 

Burada 'lfr çok kahr man Viliı.,,..et Ziouı.t Mi..ıdürı;ürfuıde •• - h• d k • .ı- · 4'"6 yatlarına 2 kuruş, odun fiyat - Bu maddeye göre: 
!'ürk erleri "·arılı. Vatmılarnnn guzeı".ga .ıann a 1 mühim rbir toplantı yapılacak hrr:-Jıa da çekisine 120 kurut Hükumetçe istihlaki tahdit 
hudutlarını bekle-~ ve clünya- f. 1 ve zıraat sderberl.gı etrafmda zam yapılmasını istemişlerdiı. olunan maddeler-o mUteallik 
nııı hıçbır yeıınde, dünyanın1iiç tr.a:mw.ay se er erİ bazı yeni -kararlar alınacaktır. Belediye İktısnd llüdürlüğü karne veya vesikalar, resmi cv-
bir milletinde emsaJınc rast.lan· kaldırılacak mı? \T.ilizy.et, şjırimizdeki bostan- bu hususta t.cı.kilınta başlamış- rak ve vesil:alaroan ma'dut O· 
mıyan bu asıl ika.Dl\, J.aihımnan lardan d!lha ge!liı=j mikyasta larilır. Tetkikat neticesinde bir lup, l>unlar üzerinde işlenecek 
yapılı Tlirk askc:rleri b.tl ne- -o-- r~Lman almak iç:ip tetkikler rap.:>r fanzim edilerek Fiyat 'Mll sa.htekfuiılr cüriirnleri lıakkıı.da 
cip cedlerine -y kı ır bir ıneza- y-.p .. nktadır. Bu hususta kaza rakabe bürosuna verilecektir. Türk ceza .kanununun resmi cv-
icot ve misafir severlikle kallJ}t· Tr.amv:a.Y idaresi Sabir Mec- kaymakanılannın şelıriınizde ----ıtıı«:---- rak üzerinde iş1cnen suhtekar-1 
ladılar. B!l.r-ılannd).ı gens ve dinç lisine tren ve :VllıJ>Ur ıgilııer,giıil1 mevcut bostan :miktıuını tes- lık cürümlerine müteallik hii-
suba11Jarı bulundugu halde bı-1 olan yetilerden tmmvrw sefer.le· bit .etmesi :kararla1 .. mlnııştır. 
ııe sıcak çaylar ikram !.tiler. .. ıEk ıiliıhı kaldırılması iı.akkında bir ııek~ero airı.ıat dersi Kömür geldi kümleri tatbik oıwıacağını a-
meklerinı yıyeceklerini bizimle teklifyapacaktıı:. Buna;güre Y-e- 1.tonı;uıwak DUn,se.hrlmize deniz yolu ile mirdir. 
pay~tııdr. ~ dikule:::v.e..&bek amveyl rı ikal Zir.aat iajcnzıde ça.JıstJrılmak miilitclif ının ra1ar aıı mÜliim Tttrk ceza---1rammunun buna 

Harpte b"rer arsb.n gibi d6- dırıJacaktır. üzere bu sene ~öy mektepleri miktaroa mangal JW.:u.ürü gel- ait hiikiimleri 6 aydan ba.cıla -

.detJi kararlara rağmen ibu
tıuıı önüne ~mekte mw.,kü
ililt çekildiği m11h11kkakhr. 
Kımaatimi?,e güre bu ~ ilk 
duşunWecek nokta !kanunun 
vıddetiendirilmesi kadar ihti· 
kü.nıı mevzu ve hududuna 
çizmektir. Dıtikinn -OlçÜiiÜ 
nedir, bedeli hangi miktııra 
c.ıktığı uman o sabşta ihti· 
kar mevcuttur? 1şte UY.erin· 
de durulacak mesele budur. 

Bu keyfiyct btlha.ssa san· 
nt ve şahsi cmclr sa.dun icab
ettiren mamüliit iızeıinde 
J,entlisini gösteriyor. Mesela: 

muhtcltf kunduracı vitl'llıle
rinılc ayni malzemeyi t.ıı.şıyan 
ayakkabıların biro;rleriyle 
mukayese kabul etmiyecek 
fiyatlnrma rastlıyoruz. Bir 
mağazada on iki liraya gör
duğumüz iskarpin bir diğerin 
de yirmi beş lira fiyat t:a.şı
y~r. 

Bunu alB.kooarlara sordu
ğumuz zRman: "İşçilik, sauat 
b~.c;kadır,, diyorlar. lş Fiyat 
Murakabe Komisyomma aks· 
ettirildiği zaman lcomlsyon 

bunu ihtı!rfü· mevzuu içmde 
görerek -derhal 1.'azi~eti adli 
makaım:ıta aksettiriyor. Fa
kat elde !bir ölçünlin .mevcut 
olmayı'?ı işin ehli vukufa ha
valesini zaruri kılıyor. Veri· 
len raporlar şahsi !kanaatler 
c.erçevesini geçmediği için 
F1iyat M üraklı.:be teşkilil.tu!uı 
bilttln tukipleri manasız gibi 
kalıyor. , 

:Müb:ıvln kanaatler ara~ın
da adli makamı.er haklı ola
rek mü,.;kül bir duruma dU
şüyorlar. Bize kalırsa yulka· 
rıda da sôyled\ifmiz gibi 
mc:;ele, her şeyden cvYel ilı
tikarın •mevzu ve h.ooudunu 
çi?.mek. ondan sonra lazım 
ge1en tedbirleri a1maktır.--k 

He vacının 
kati i 
--oo--

vüşen ve vuruşan bu 'kahra • I:Ji,ğer taraftan trnmvay se· Hin martta .ta.til .edilmesi .karar- mişur. Mavna \'C motörlerle mak üzere üç seneye .kadar 
nıan cengaverlcı' neızc yoksula, ferlerinin daha sık yapılabilme- 1 ı.stıı ılmı tır. gelen bu kömürler Kasımpaşa- hapis cezasını istilzam otnıck- Feci cinayetini 
muhtaca .bir hastubnkını hc:rn- si ma.ksadile bazı durakların imi Bu :mcrnucLı .or.ta. ve liaclerin d:ı 'kanı!a çıkarıhnadnn '88lıil- tediı·. •1:• f epj• 

efk · ı a 1 d k 1 tı ı t • - '"u ~ekı·ı hareketlerde bulu • ı ıra ı·u·or eirenin 1lık ~ ııuce § auy e m ması a arar aş n mı., ır. -ders ~mtanna d .ziraat den rh :iizerinc s:ıtBına başlan- 0 .J 
· k ı ,.,.~0·~ " .nanlar hakkında kuvvetle ta- , · · G-ı- d N nıuamel edıy rlır, o §ayJcı 1a- --<>>----- derslerı konulacak lre bundan mıştır. re.kat satışın daha inti- En•erkı gun <UU'ta a eca-

rekeUer l} le hcpimızı -ayrı ayın · k talebelerin hakkiJ le ı tıfade e- zamla y:ıpıJabilmesi için fiyat !kibata geçilerek derhal yeni te- tibcy caddesinde 239 numarnlı 
izaz:ı çab~"l:yorlJrdı. Bey.annamesız şe er· dcbüııt;:leri içın dersler ameli murakabe mt.>murlan satış ma.. §ek:{uı edecek hususi mahke- c1i.ikkfı.nda h-elmcıtik yapan 

I~· fi melere sevko1unacaklardır. ,, ,.ır,.~ edi .:ı..- v -ı... t"l .ntR~rurm cenne 1 Dün lFisn.t ıh:ö:abe 'kontra. y.apılacınktır. halline giderek kömür satışını .l~~ını , gece 'uugmd.A sure ı c 
Az sonra sofra koruklu. Ö- 10.rlcrı Sclımiye kışla caddesi 6:1 ------ durdurmu~lar ve gelen bu k~ ~........- - - öldüren Vehbiuin duruşmasuıa 

A na, baba, öğrebnen-". İş· 
te çocuğu insan ve adam 

ıc.dcn Uç ulvi unsur. Muhit, bu
nun dört numaralı yardımcı un .. 
f!Urudur. 

Dördü de bir metodla. ve biı 
yoldan yüriimezJerse çocuğu kal 
bolmWJ sayabiliriz. 

Okul; ıbu dört wısuru göz ().. 
nünde tutmakla beraber zamnnı 
ve zamanın icaplarını da dikkat· 

1 le tnkip etmek zorundadır. Ak· 
si halde ailenin zihni sarsılır, 

1 öğretmen şa.J]alar, okul zor duru 
1 ma düşer, cocuğun siniri, ruhu 
1 ıztıraba diışer 

ı 
Okul; devrin ·çe havatın büs

bütiin dışında mü\!erred lbır var
ı ık değildir. Bilakis hayatın ve 
dcvıin öz içindedir. Bwıu bir 
miEnl ile a.rrlatınak dnha doğru 
olur: 

Tüt·kiye; bugün, genel di.uıya 
haı bi içindcdi •. Hiç birimiz barp 
<lışnıda olduğumuzu iddia ede-
cek lnıdar gaflete kapılmıyoruz. 
Harı?, sadece tüfek ''e barut de
ğildir. Heni.ı?. silah patlatmıyo· 
ruz, fakat harbin bilfiil orıt3slo
dayız. lstihsalcc, i:;tılılakce, ik· 
tisadca, ticaretçe, tedbirce, dik· 
lmtçe harp jçindcyiz, harp et . 
mrl:teyiz. Kurvetl~imiz, ener· 
jilerimiz, tedbirlerimiz, bütün 
\'arl.ğımız harp ediyor. 

Okulun bo.}nun:ıı. düecn ödev 
de bunu böylece bilmek ve bun
lar<ı. göre haıcket etmektir. 

Ortalığı siıt liman gösteı:tp 
inkur gafletine clüşmeğe ne lfi. 
zum var? Harp halinde bulunan 
biı milletin o'rnlu da payına dü
~en dikkati sar.fetmelidir 

Okul malzemesi her tarafta 
el .. sıktir. Bu suç ne ailenin, ne 
kır.asiy.ecinin, ne de :nıaarifüı -
dit·. I<aput oozinden ipekli ku 
maŞH. kadar; naldan mıhdan, 
aıp:ı;>•a, samana kadar; .kağıt· 
tan, kalem~cı1, kalaya, tclise 
kadar bütün düııyada bir dar· 
lık var. Biz bu darlığın dı~rula 
d ö-lliz. 

°fmdi: Okullardaii rıca edcct-k
lc,. etsinler ki çocukları şu mar
ka kalem, bu firma defter. o Ç('}

§ıt kuma~, bu biçını pat..ı:s~a. sa
ten djye zo ... a sokmasınlar. Yok 
i te: Ne yapılabilir yo • olana~ 
En öncınlı nokta şudur: Çocuk
lar JwrJmyorlaı·, .sanıyor Jar ki .&· 
natarı babaları almıyor, bu yhz
den de llO ları kııılıcak Okul 
laı·ı bu hC\.i!.>ten ''e çocukla:n bu 

mmıüze aylardanbcı i .görmedi· uıunarada bukka1 ibr:dıim Boz. 1\ ..l l" h • mürleri F..asımpaşn ve Kuledı· Oni versiteliler dıin birinci ağır Ce&ll mahke-
ğımız sıca;k ~eımekler goldi . .ffik· kurtun dükamnda yaptıkları fi· .H.U ıye arç tarı- dibinde bulunan i.öıniir depola- mesmde 1başlanI111BtlrA f'l Bun;;-1-~~elk'i yaı.ıl:u ilO ve 
mek boldu. Ş~ırdlk. Kcnclimı- r.aşhrma.ııeticeainde2.)Jcılo b 

1 

f • d v • • rına tevzi ettirerek hnlkllı ko- Borsaya gidiyor Suçlu, mahkcı.:nede suçunu 1 31 Şıbnt tmlhll nush;.ıianmızda c•k· 

nvıplan kurtarmak lazımdır. 

zi bir cennet CÜ~'Rr.ındlı hıSSedİ· yarulamCsiz toz ~eker bulron• • esı egışıyor la"-•lıkla kÖmÜr almalanru te- itiraf CtJlliŞ VC deıni5tir ki; 1 Dl '\lT. 

rd k B A ~ 'lt "' Üniversite gençlerinin sö- ~ yo u .. u ne~tıtı. vrn- lardn·. Suçııu İbratıim mkkmda Aalrue V-ekillirri adliye ba~ ta min etmi"1erdir. "- Hehmetle 11 -senedir ta· -------------. ·1 . ..ı .,, " ~ me;ı~ tatilinden istifade ederek 
pa kan ag aı ken, wıanıetnıruu tlltıJlan 1>ir 1.n'bıtla adliyeye tcs· rtfC"si kanunun ı leğiştfr.aı .bir f nıŞtrtın. 'Galatn.da Çeamemey. rece·~ıııı sôyleii. Berrubeıce ~ u-
.ıgiinde 15QOO · i açlıktan -ölür- fim ~dilmifJtir. layiha hazırlamıştır. Adliye Bele ... iye Kooperati İ geziler tertip edeceklerini yaz. danında :ürmcılk yapJn lJa;bam k rı çıktık. )fohmet bn.ruı o 
ken TülJ{iye sullı ve si.ıkfın içın- * Düu .S_'i0 'i Hnsad sokak l:l harı· tarifesi kanunu medeni İStanbul Belediyesinin. Be- mılı.sbk. öldug·· wii zaman aruıame, bana ve ""'Ceyi odasıuda geçir:mcnn ôy 
.ıı n b ld ,,,, 91' nnda tifı lk gezf!inin tatilin ikinci haf- ,.,~ ae yaşıFor. ar ~y o u. vmı· mımarada bakkal Lambonun bor~ar ıve tlcaret kanunla • lediye memurları l{oopcra ı- ~ !kaıde~lerime miras olarak kül· ledı. Razı oldum 1.'e ymtık. Ge· 
ı111üze konan bu nimetler k&r§ı- ı <hil<'.kanında ·yapilan a.raştırnrn ki s1.idler;n bir çogurru şünru1ü ınin sermaye Ye teşkilatını ge- iast içinde Bursaya yapılması !iyeUi miktarda emlak kalmış- ce saat iki raddeleriı de 1ru 
ında kendimızi şa~ırdık. V'I!I neticıesinCle 40 kilo bcyaıınnme· lın.rıcind.. bımlnyoıdu. Kanu- nişletmeğe-karar verdiğini yaz- kararlaştırılmıştır. tı.. Bu emlakin gelirinden i&ti· Arkasıuı kasın.an::ı sôy~edı. ı· 
brmmızı JC103urdttk siz makarna buhmmuŞtur. fa. r:un dcğıştirilmesine bu bakını- nıışt.ık. Bu lıususta hazırlanan Bursada talebeler iki gün ka· fade etmek için islcrim\ıl takip lk .. sını kafildıgım sırada ·· ·ı ı· 

Ertesi gilnu yola _çıktık. Müt· hallfode tetkikat :yapan Fiy.ıt dan lüzum gi)r'tilmüştür. Yeni idare eyeti raporu 16 flll>atta larnk ve bu miidclet zarfında da edecek bir ''ekile iht.iyacınıız vnr ıne hhwm .c."<icrek bana tecavuı 
hiş kar ~ .. ~'1}0r ve esen rüzg:ır Murakabe memurları Lfımbouun nyiha yakında. Büyük Mıllet yapıl~ ~ir fevkalfıde igtima.- §ehrin tarihi ve gezilmesi lAzım dı. O zaman ben Mehmede gi- etmek ·,,~ ı. Al mızd l o r bo· 
ldeıta ylizlerimizi ~ütYor- bu ma1rnı:naları .gi:ili olara.lt 48 M~ieıne arz olunacakbr. ıda müzakere .olunacaktır. geıen bazı ycrleıi görülecektit. dcrek ibize bir vekil bulmasını ğuşma bü.,tL:ı..dı Gn tıt.ı;;;ma s.ı· 
iu. Nihayet guçlükle Edirncye lwruştan satmakta olduğunu tcs Diğnr ta.raftan Vekillik adli . G •ziye iştirnit edecek gençler .rica ettim. Mehmet de ~ıze ~h- ı,ldım \·e sıktım .• cin t !r · 

ve ar.adan da sta.Abula .geldbil· bit ederek E.-uçlu hakkında hıt· ne.şı iyat i§lcrine de büyuk ehem C't?ıal M uhtaruı şimdiden hazırlıklara baslanuş- ni iE:ıninde bir adamı gösterdi. deııhire yere dür;tü. Öıd~"llnti 
dik.,, iuklıır1 bir zabıtla .adli~·ey.e tcs· ıniyet vcroıcktedir. Adliyenin yenı· teberru" u" lardır. Bwıunla. 2 'nci noterde bır mu • anlayınca cckctmin rebmdckı 

Bundan wnra "unmıistıan- ıı·m etmı·şnerdı·r. Bı·r moto··r battı !kaveıe 1.·nptık. Ynpılacaat but-ün anahtnrlan aldım. Kus:: vı c_·. 
d 1 .b "cll~ ı . ..,.."ed l :v Jıaldmle.ı imizi mütemadiyen ten- .ı- ~ 

an.iC en ub.ı. ~.:-:W-
1

t.· er, -ı ~- vir .etıne.<>i, gerek bizde gerek di Profesör .doktor Celal Muhtar ırnasraflnu Mehmet tediye o:Jc- bın. Kr.s:ıdaki 1.19 lira 65 -ku1111· 
nanıstaıun ugtuum c un vazı. dii u~lun ~ku:l ve gR'Ti menkul Dün Hasan isminde birine ait cek, biliı.hare emlakten ekle edi- şu nldun. Ve !ltnuhva maim. tio· · · ra w b ladil I "d" ğer memleketlerde a ı sa1ıaıar- ım.: J ~~-,, 
yetını an tmaga aş ı al': Dumlupınar gı ıyor da vücudı.: getirilen yeniliklerden eşya, JXU"A, mücev:hera.t, esham mavna mühim miktarda tntiin len 11anrnın iÇCl';sinden, \'erdi· kak kapısı kilitliydi. 

"- Yun:mistaııın bug:unxü ı::ıımmistmıa yardım madde- aruılUm.a.t ı'ernıesi lüzumlu gö- ;ve tahvilutının yarısıyla Yeni yiiklü olduğu halde Beşiktaş is- ği paraları tahsil edere ı.tı. Bun· Bu sırada gôLüme ile.en yar.ı 
!aziyyetini ~mıita yaen 'ir'hi_mbse yok· ed ıgotürecek olan D.um'.lupı . ırülmü~tür. bir 11 kıf ıtcsis etmiştir. kelesi civarından geçerken bat- da."l otlolnyı her zaman kendisi· !han ıin güzlerini çe.ıctnn. lçin 
,.ur. un1nw n a ıç ır §ey .nar \Ulµurıı Ynnanistana gön· Bunun hedefi liseyi pek iyi mıştır. Tütünler kamilen deni- ne gider ve para alırdım. den °ki .analıt...r çı.ktJ. Bırisıyiı: 
ıyoktur. e yıyecek, ne giyecek derlJe<'..ak olnn ~'lY.ec:ck maadele· Bu .bakımdan alı.nnuş olan ted- -veya liyi derceey,Io bitirmeye u dökülmüş ve bu esnada mav- l!..\ryclki gün gene gider k 15 kapıyı açtım. Kaı;acağını :sır · 
:ve hatla ne d ige ek... rinin mühim bir kısrr..;.·u ,Yilkle· bıı1ere ıek olar.ak bazı yenilikler :ım:l'affuıc Q1au ıgencıerin Avru- na sahibi Hasan ile mavnada lira istedim. Bana aksa.ııa gel- da bekçiler ya.kal •laı '" 

Zava1 t insanhk açlıktan "Ö· ıni~tiı·. -y&Jll}maktadır. pa ılim meıkezlerinde tahsille - bu:unan iki kişi denize düşmüş- menıi söyledi. Ceoe 10.5 nıd - ._ .... -.-.-... -, .. -.-,-
liıygı. ulenler giıude v.a&Rti co- Ögrendih"imizc göre vnpu .. * Öğ 'Cnd ~zc gore şehriırJzdA rini ikmal -ettirmektir. Bu ha • lersı; de civardan yetişen bir delerinden tekrar gittim. r . ., 
l~~~b~~o21Çki~~di~~~~ TUD salı günü hareketi, rnulrtc· ~ ; ~~ bir ~~:~:j ı:a~-:ıl ~l=~ ~l;:ıı vmandasmuzı tebrik ede - =-dal kazazedeleri kurtarmış - a:'p~~~J~ı :::~ı::J~~ !!: Yen.- Sabah. 
ierece ,efalete mahkü.m k lan ~m~e~l ~g!örtı~ln~ıe!ktcll~~i~r!. !!!!!!!!!!!!!!~ .. ~~!!!~~~~~~~~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~*!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!~~~~-!!~!!!!~~2~· 1 

;r~~~~:~:=~,I ~~=:s~!~ ı~=,.ı ..... u._...A ....... Z .... R~E~rır-MU...,.,..._,S ... -A __ r;;-1 s f;J:~~~;i :::'~~~ 
len viicutlarına eııjeksian ~- ~ilk bir tehlike tejkil ~lcti Noo: n KO ?.GUNAL 1 htk etmeyi bir ~eref s:ıYJyorlar. & f/ı.Y.L.IK 7io • 1450 • 
mk cığt-rı)Jrclerimn soıımeleri· ni düşünüyoı·du. Bu endiie'1iııi Bu saltnnn.t, benucn baska han~ .ı ıt.VLIK "'°' " 80-0 

Jae razı oluygr:J.ar, ı,ttiı;lü vesilelerle atlkad~ liiı.ma· 1 ~ ahfu ı- -..,-. -- gi padişaha müyesser~- 1 "'YLIK 150 " ııoo .. ... ~ Nak11 ve ~ktibas ha1c:kı m zdur JJCA.tM#.aL.D ......," n· ·· lendi .LekaDWız~ na. b!r-kac defa eayJemi,şti. Be.ni 1ye soy . le keudl1ı1ını 
YuaaDista.ııda Jrir tek lGkantn :J.m:aiJ ue!kadn.r.fnzla.ezilirse, Ve- tıınrılığa 15.yık gördU. Tanrılığı T A K V 1 M 

kalınamıitu·. Mev.out lokantalar Ut bin Mu.,'a.bm..düşündiiğü "teh· .Mmıilılara; Mısırlıları da ken· sPn'atkiirc.ne yapılmıştı. !Kolsy- ta Hiiman olduğu halde biltüıı eV\'ClU yakındakilere ; sonra da 'Kasım 
97 

GÜN 
43 

A. y 
2 ~on iliga.l altındadır. Bir Ukf> otllisb<ıttc azalacak ve uzak ctibme köle etmisti. Bütün :vatan c:a -ge'Ji.T\ip gidilmesi için ıru.k vezirler !\'e nazırlar, Firavunun Mısır lınlkma tanıttırmuğa; kr.- .._ ___ _ 

ekmek 2000 d~'uıtjye Fani bi· .rla~caktı. cl®ı3I'ın "!nÜŞt'erek wul!du o'la.ıı ik sulül arasında açılır, kapar.ır artı~'l ile karınlarını doyurduk· bul ve tasdik ettirmeğe karar 12 
:ı8m ~ 20 .liı:ıwa mıı - kadmııaenelcr ~aQiyor, Fira· :k a Mısır diyarını şahsi mr köprüler vücude gctirilnWpti. larından dolayı müteessir olmak vC>rdi. Da.lıa. doğrusu, insa:ılnn 1361 .. 1357 
111aktııdır. Bir kilo şeker 35001 vun zulmünü gittikçe artırı)!or· çiitUk haline getirmişti. Memle- Bm.letıce Beni İsrail ameleaiııia f<iyJe dursun, bilaı.is gurur du- aldatmak. azdırmak, dQğnı yol- Uııbııııff&m "Çj' V'9i 
arslmıidir ki Türk parnsiylc 35 du. Beııilcu:aiUıalkını kamçılaı- !ket, ·çindeki insanlarla birlikte, bay11.tl pahasınamalolanbulWp yuyorlardı Onlar için Firavu - da.o çıkanp eğri yoln saptınnak muua ~UBl T i\lll. 
lira oJer. Fasulye 1500 drahmi la Galı tırtmak auretile 'Pitoın 'Velit bin AMw>Akıın ·Udi .o.lırWf riik-r .pek .muntazam ve fevkala- nun artıkları ile karın doyur- va.zif~~le mükellef olan ~yt.ıı- 26 

1942 
30 

yani 15 lira, J>lriuç .3000 dtah· :o.:c.Ihı.mses anıba.r fiChirlerini kur ottı. '.Ö,yie hii-ımiDk <ki Badece :tapu de ,giizeldi. Iıısana, süs olsun ai- Dl:l'ktan daha şerefli bir şey ola· ll1ll ı&OZUne uydu. Yerled. gok
nıi, Türk p.ı.rnsıy1e 30 lirnmr. d 1rnuı$tu. iBu şe.lililer "kurulur· ıse:ıedi eksikti. O 1.aman da lm- ye kuru1muş Jıissini Neriyoriar- mazdı Ieri yaratan; her şeyi ırokta!l 

Et hiç ,Yoktur. 'Nadiren :ka- kenıkulliaç acısından, aGiı1<truı ve gü'l1cil gibi tapu teşkilau o'lsay- ıh. Velit bin 'Mus'ap, kibir ve gu. var eden Allahın vnrlığım u-
ça.k o1arak t;atılan c.t .2400 su!.uzluktan 'ö\cn "Bcıii 1srrulin dl, ıbu .ınülk~etin resmen 'teeoil .Fimv.wı., talıtını köşke naklet- !'Urda o derece ileri gitti ki nih:ı- nııt..tu. Yıldızla.ra ve 1 utlar.a .t.ap 
öı a1uni, "24 1iradır. 'Bu et "Ve yi. lınddi "hesnQı yoktu. 'Diğer ~ır edilecıeg.i muhakkaktı. lioncden evvel vezirlerine ve na yet kendisini eşrefi mah!Uknt makta olruı .cahil :Mısır halkını 
tt •cck yokluğ\: kaı ıSlllda Y.u- .işlerde çallfinnlar arasında aa elit l:iin M~',ç, ar.tık lca.ra· zırJanna kıymet :erirdi. Tahtını olan insandan ayrı ve üstUn gör daha korkunç blı· <lallllet ~uru
nartlılar nylar<l~ı.nbcri "lx-y.gır ;ve ~nyılwnırac~ lmilnr cok hısruı dıı. dtuınıağa da "tenezzül etmi- keşke 1laklettirdikten sonra on- ıneğe başl:ıdı. Bir,gün kendi ken ınuııa do,gru süru1 !emeğe az
nınrl~cp ctı yemel t <ııı:ıer. "F'a1ta:t ci~üştü. FaKa.t buna ra;ğmc.ıı, vorıhı. Nil -nehri üserine rnulı - lanı. luymet vermez olmuştu. Ar- dine: metti. Halkın kör eebaletindcn 
artık bıuılnr da kalmamı· ır. Beni 1srnilin sayısı azalmıyor, tef?e!U hJr .kQşk kurdurmuş ve tık onlara: Ben insan değilim; insan de- istifade etmek kendi nam V:" lı!!' 
§ ındi kml.ı :.. e l:ôpck ·yoflaı·.. bılıTuis ~oğs.ilıyor.dtı. Ölen 'l>ir ki- tanl:ım 4bu 1ro e naklettirmişti. "Fy 'benim wzir.lerim, nazırla· nileu mahlfıktan çok yüksek <bir "Sa.bına fcn:ı. fikir de-lildi. L~ · 
Bu lı .rvarılar oı1U dan -aı~. ı;tiyC' ınukalm iki ltişı doğuyor· (J.rada bin-bir-gece masalların - nın ',, iliye hitap etmiyor; "Ey Vt!rlığım. Koca Mısır ülkesi he- alemin rabbi olan Allah, omm 
Bu haY1' nl r da. Jan mık - m.ı. Boo'i 1srail .annla.rı, ölenle· dalki ~ ıltamaştırıcı haya.taı benim hen.delerim!,. diye hitap nim mlllkiimdür . . M.ısır budulla- bu har<:ketiui .acaba nasıl _ 
mı tır. ıin ~cıini "bir 'k t :fazlasıle ddl· t c.ı·lürro at.sürü.Yordu. K<l§ eaUı'ordu. Beraber yemek yemek rı içinde yaşayan bunca in!:ian .lıı.y r"ktı! Hel' §eyi, her ihti • 

dıırma"k i"iıı .sanki .a z 'bırr-i .k ·n :penccr.clerinden '.fışkmln icap f'tt:ii!i znman gelen yemek- e:nrimd~ ve hizmetimde bulunu- m !i · ~ in ~e dü · ,.., • 
etı i erCli~ "Miiıt nı d°!Ycn tlun n· gJ seSler.i, kadın kıthb· lerden • · · · · kadar yi~ yor. Onları diled®m gibi · ro ilin rmz ı:.X b c: _ 
~ .ı uk y Ol dı. rn1ilrı m w..aklardan işıtiliyordn. ev\"ela kendi kı\mım doyuruyor, etmek, icabında nsıp kes.me1t ti hiç lıahrınn ~tirmiyorda. 

\'elit bin Mu..,'ap, B ni l ta ·u Nil nehri üzerindeki köşk, gole artam da-ruılara veriyordu. Bat-- Jutikımdır, kudretim dahilin&ı-- (A.rkası t.>ar) 
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Hatif aks'ıı nulku En Son Telgraf Ve Ajans Haberleri 
birlefikkala-J'------------------------------------------------'· bilirsek dünya 

Jrıenidea cesaret 
bulacaktır,, 

lpringfield, (İllinois) 11, 
.)- Llncom'nun yıldöntı -
münasebetiyle Springfielti -

bir nutuk veren ll'lgiltere 
·· elçisi Lord Halifa.ks ez 

şwılan -,.Iemi§tir: 

Japonlar Singapura 
girdiler 

'(Baştm"'/ı 1 noi sahi/otle) 
Tokyodan alman 80ll haberde 

şehrin muhtelif yeJierde 1n:ili~ 
kıt'alarının hulwıarak esir edil· 
diği ilave ediliyor. 

* 
11Blıyük Brtllanya ve Ameri

ınilletlerinin bugünkü bir -
eleri her Jkilaiz için ve bii -
dünya için p kı)' ıetli bir Eatavya mahreçli bir telgraf. 

dir. Bu, ortadan kaldırıla _ ta Singapur deniz ÜIBÜlldıe":i bil· 
B6yJe ~ve ~ı.•kaıı tün depol&ria tekmil askerı te· 
tinin bun inandığı ~~lh"dir s.islerın d\İFD'Ul «me düşmemesi 

bu w..ı..--a- t '-''=: jçin İngilizler ta.rafm.dm tallrip 
, -L~n 8l~~fu edildiği b.ilclirilınektedir. 

"ğini kurtarmak i ın yapbgı Londrruian crıl n br maliı· 
aştan daha büyük birli:k teş mata ore :5.in ap r ndasını. ha 
ett g:ıni söylemekten r. kın- b 1 sımlcr·~d... İngi iz kuvvet· 
eceğim. Biz birleşil kalabı- ler · kaışılık taarruzlar y pmak-
k dünya yen.iden cesaret tao1r. 

ktır. Birleşmemizin esas ('t>nevredcıı 'erilen bir hab(;r· 
lleıi şimdiden atlbnıştır. ,, de Birleşık Amerika m Singa· 

Mu•• him pur kon olosunun A ıerika :miıt· 
te~.tklerini koruma un İsviçre 
ı.:, n!!Olosundan riea OOerek dtln 

teşebbus 
.. 

ko 1so!.os n vi kapadığı bilJi· 
rılmektedir. -

ı... (Baştarafı 1 incid,.) B'r Amenkan muharriı i Sin
~.150 motörlü Ye y lkenl:i genıi gtı,!)IU' istihkanunuı akıbeti nak· 
'.'"'fil ebnet istediğilli ve hul-fr kınia Vaşuıgtooun haç hayale 

in kendilerine bu ınlisaadcy! kar ım ldıihnı O: emektedır. As 
t_tır:<iigi takdirde deniz nakıl if;. keri ı i.t aiıid er durumu tahlıl 
q-Jltizde bieeedilir bir şekdde eder k bunun sebeplerini göster 
~~menin kaydıedileeeğiui m~kte ve bu sebepleti.a Singapu
~rınişür. Bir anda ~.Ke- ı-.. u sul utunu muhakkak hal~ 
~ deniz nakil vasıtnsmı 150 ge tiroiği kunaatmde bulunmakta . 
t .... ~ ~tecıek olan bu mti dırlar. ,._ponlar Singapur adam· 
."'"'i't'Obis grlılf ~n teklifinde malı· 1 na hakimdirler. Orada hıgil.\z 
~r göriilmedi~iyapılacak resmi Jıava kuvv tlerinin ordu ile iş 1 
b.t.kii:lerden ~lıacak .ohıı·aa birliğı edıp etmedigı bile meç· 
4•lhassa bu motörlil yelkenlileı- hıı lür. Japon kıtaları daha ka
dan hıe:r neri kfimUr nakliyatın· ı b:ıhk me' tludur. Ve daha 

ve yakın emleke lerden mnl iyi, asıflardadır. 
r:ıiııne işine. biılyük istüade er f. giliz mildafıler kalabahk bit ı 

in edılece~ umulmaktadır. m ·il halkın ğır yükünü taf}-

Pasifik'te 
(l 'aş tGraf ı 1 iftcMle.) 

m k ve bunlara yer ve yiyecek 
tc:la-ik etmek sorundadırlar. A@ 
k .. ı mahfiller s·ngapur 8Ukut 
ett ği takdirde Japo lann gay
reti Rangoon ilaerine ve Birm.an 
ya 'oluna dönecegi kanaatinde. 
diı ler. 

Normandi 
-o---

Fransız lıüldlmeti 
Amerikadaa taz~ 
minat isteyecek 

[A. A. telgraflarmdan 
hül1isa edılmıııtır] 

İngiliz radyosunun bildirdl· 
fine göre. lngiliz denizaltıları, 
A'kdeniade, ild dftaman ticaret 
nmisiııi batırmışlardır • 

Alman lwamına göre mütte
fik donanması bütün denWeı-de 
8'1kıpk bir vaziyettedir. Bertl
ııier Boorsen Zeitung guetesi 
Amer ,;anın ilci ateş arasmda. 
01dugunu, Alınau ve japon do
naumasının Amerika saı11l1er'n
de nöbet -bel:ledıkkrini ya.zııı ~ 
ta ve Ameri .. m sıJlru·ında top 
yekun 421.000 torııli.toluk öl 
gemi ootırılın.uwu drı. bu.na miı· 1 

eyy'de o arak göstermektedir. 1 
Deutsohe A gemegue 7~itung 

gazetesi de ln~ılterenin ticaret 
ve harb filoou bakkındaiki en<ıı- ı 
şesini tbelirtıınektedir. 

Ruhrblatt gazetesi de İııgil· 
trenin ~ı.rate~ ylkıldığını 
iddia etmektedir. 

* D.N.B. Din bildirdiğine göre 
Rra.ııs.ız hük~cti Biı ıeşiık dev· 

JetJPr hilkUmetindea Normandi 
'f'ransa.Uantiğinin kayıbı dolay&· 
siyic tazıµioat istiyecektir. 

Bundan ba,;ka Aınerilkada el 
konan Fraııw vapurları için 
istenecek tazminat meselesi de 
ha.la halledilmemiş bir va~yette 
durmakhdır. lyi haber alan 
mahfiller bel·nelmılel hukukun 
böyle hallerde tazminat veril· 
mesini icapettirdiğini ileri sür
mektedirler. 

* Yeni Delhi - General Ça.n • 
Kay • Çek, 1ngili3 ve Hindli pi
yade alaylanmn ittiraki ile ken 
di serefine yapıları askeri ge..:ıt 
re!>l'llinde hazır btilunmuştur. 

V 113ingotoadruı bildirildiğıne 
Core japo ıların Bataan batı 
~e ye nıdcn a..c;ker çıkar -
-Cllt teşeLbüeleri Blı·letik A· 
:erika ıtopçusu tarafwdıuı ,.m••••••••••--••11•••••M'llııı. 
Urduruınuftur. Sınenuuun en iUffl ve en l:uvveW çllt artisti: 

da ~aııbiye lllD1'8tiiaia Wbliğin -
ııı,J&Pon taıkviya kit.alan trel
;'llten 80Dl"a japoll lrom\Ranlı-
~ yakında Amerikan me rai-

tine ~ı §id.detli bir hücuma 

Yugoslavyayı DİdlD Bismil'in Hayramı 

Bulgar kuvvadıri =~~Si 
(Bcıt1 tarafı 1 melde) dönümü coşkun tea.hürlerle kut 

gar rady()fltlllun dıin saat 20.SO- huunıştır. Bu milnasebetle halk 
daki ne§liya.tı sırasında. Oıkwı • odasında yapılan toplantıda Mil
ınuştur. Makalede lngilterenin Ii Şefirni2e karşı sonsuz saygı 
acsindec bahsedilmekte ve Sin- ve bağlılık hisleri izhar edilmi~-

gapwım verilen haberler hila- •ti•:,.•'•••••••••••·I 
fın!ı pek zayıf oldugu beltttil-
mektedir. Ma.kalelUll bu kısmı Perapalas infila-
okmturken yabancı bir radJo kil T 
ista.syommdıı.n iunla.r söylen • e anca 

~~ıeral G.uçef <bundu ev· hadisesinin ilgisi 
veı de Sovyetleıin mahYokhı - yok 1 
ğunu söylemişti. Halbuki Rus· 
lar Almanları peri n el:tiler. (Baştnafı l lacide) 
Pek vakmda 1n ılizler de bunu POl.OJ:lluğuna ait resmi valizi Tan 
v:ıpacaJdn dır. O zaman gene- ca rJhtımına çıkarmıştır. liu va-
1 .tl Gaııçef R.C ba. utaııacak lı~den hıri infilak ederek 11 
mı!,,- (Radyo gazet si) ki§ıyi öldürmüş, ~6 kişiyi yara
lıtılg-ar o...wrJeri Yugo lovya,ya hmııştır. İnfilak, Tanca bölge • 1 

k. ıyerbı· siudE: bilhassa halkın Mığıblı f 
Beıne, 11 (a.a.) - Britano- mumru a.ra;;mda şa§kınlık tevlid 

va: Alman k tal mı u gı ur- etmıştir. İspanyol resmi m.a.kwn 
ıınek üzere Y ıgoslavyaya gôn· l:ı.r1, İngiliz kon..c;:olosluk binasını 
derilm.iş bul nan Bu'gar as- Jl'uhafa~ etmek ve hidiselcro 
Jcerleririn büyuk bir kısmı re. meydan vermemek üzere icap e· 
neral Mihailoviç kuvv tk.-rine <.le:n bütün tedbirleri alrnı§lar -
iltihak iç u Jotalanndan lkaç- dır. 
.-.aı..•dı Ankara, 11 (a.a.) - Anado!u 
~er rtaraftan, Çetnik "'afla-, Ajan .. ının öğrendiğine göre, 'l'an 
nnı kuvetlenclirmek iç n iı1ga· 1 ca b&disesi hakkında Times ga
r,~ ,tanın b'l.Şka Bulgar milfre- mtesinde çıkarak muhtelif ajans 
zderi de Yugoshıvyaya gelmiş- lar tarafından neşredilen ve Sof 
tir . ya.ıiaki İngiliz elçisinin galısıua 

karşı lstaubulda Alman ajanla· 
Amerikanrn yeni rı tarafın~!l-1?-. yapılm1'l biı· cina· 

. . yet teşebbusunden bahseden ha.· 
Moskova Elçısı be-r üzerine, Perapalas suikasdi 

Vaşington, 11 (a.a.) - A)'all esnasında yapılan tahkikatta 
meclisi hariciye encümeni, ami- A..ınan ajanları mesuliyetinin 
ral William Stanley'in Moskova- sabit olup olmadığı hakkında 
ya Amerikan büyük elçb;i tayini sorulan 'bir suale salillıiyetli 
ni bugün ittifakla kahW etmiş- Türk makamlan "hayır,, ceva-
tir. bı vermişlerdir. , 

Yalova Kaplıcaları 

OTEL TERM L 
ve 

8ANYOLARI 
BMQn kış me mln-ae ::ı1;1 tır. Vapili': ller lıatiah t.15 de ~ 

Yalova i~kcksinde oto us v9rdır. (618) 

JkANJTTE • 
MAC- DONALD ı~ç~~niıı tahmin edildıği 

dirılmektedir. ._ ________ :im _______ , 

NELSON 
EDDY 

Harbin 
bitmesi 

için 
(Bafıwakaıect .. devam) 

Ingiltcre ile nir Amerika da.ima 
vardır. Önümüzdeki yaz sonu· 
na kadar İllgı tere ıle Ameri • 
kanın her ıhalde kendi varlıklar 
nw hissettirecek !kadar 'kuv· 
vetlerini toplamış olacakları il· 
mit edilebilır. Rusyada galebe 
kazanmak için ço~ gayret Sarf. 
etmiş, ibizzarure pek yorgun 
duşmi.ış olacak bir Alman or· 
dusu Ingiliz adalarına sıç· 
ramağa dizlerinde takat bu
lamu. Zaten mevsim buna mü· 
sa.kl değildir. İngiliz adalarına 
hücum için eyliU ayım t>eklemek 
zarureti vardır. Nasıl ki Al· 
manlar ilk hücuınlarmı yapmak 
iç. eylülü beklemişlerdi 

Ingılız adalarına. çıkruaya te
şebuus etmeden Alnliuı ordusu· 
nun Kafkasyadan lı a;ka inmek 
ve oradan Hindistana yahut 
Mısıra sarkmak suretiyle ln
gıltereyi mağlUp etme.;e çalış
ması akla geleı.ı.ı.ır. l! akat bu 
ibt.ıanaller daha ziyade akade· 
mık -hır mahiyet arzediyor. Al· 
man ürdusunun azın et nokta· 
sı ile Hinclisı:a.n ve Suveyş ara
smdaki mesafe hesap edilecek 
olursa, bu motör ve tank dev· 
rinde bile o kadar uzak yerlere 
mühun !kuvvetler gönderilebil· 
mesi pek imkan dahilınde adde· 
d!lamez.. Ne -0lsa, Almanya Av· 
rupayı ve Atlantit. luyılarmı i:h.· 
mal edip de Hinclistana ve Mı
sıra. mılyonluk bir ordu gön· 
dermege kalkamaz . 

Almanya, İngiltereyi nıağlfıp 
edeo~l:nek için dönüp dolaşıp 
lngıliz aaalarına çıkmak ve ta
lihıni orada denemek mecburi
yetindedir. Bir kere ıbu talihı de 
nedı ve 1ngilterenin en zayıf 
günlarine tesaailf eden bu tec
ri.ı:be acı bir muva.ffaıkıyetsiz. 
r.kle netıcelendi. 

Rus harbi Ahnanyayı za!e
f e gotürse bile bu zafer Al
maıı ordu.sunu asıl dtlşmanma 
öldürücü bir dari>e indirmekten 
git kçe uzaklaftıracaktır. Rus· 
yada bir Alınan zaferi İngı te
reyı çok t>l!kar, çok müşkül 
meV'h.lde bırakır. Faka.t 'bUtün 
bu zorluklar nihai zaferin ge· 
çikmc."Sind.en ba.ika İngiltere u· 
aerınde bır tesir yapamaz. 

llas~ylıı CcWıid YALÇIN 

Rommela yardım 
~ ~viada ne§l'edilen tebliğ-ı Yeniden bulu tuıar ve pek yakında" .. fllml ile şehrimize ---------.. ·-·---------------~ ~ı:>onlann c.ıeııe. adalan- .... ------a.--------~~·~_,._. ' S. '7 d ' vı· Qı·nı·n Vaı·ınaton ~ cenup babısırwia M.akassar _. TA KSı" M Y & tivarında. asker çıkarmağa de- r 1 nem asın a ı . . d d l 
~~-ett~Jderi ve bu hareketin Bu akşam s A R A y Sinemasında e çısı ısna e ı en 
~va, Djenepauto, Ba- Yarın matiıtelerden itlba.ıen Şayiayi ya~a lıyor 
~~~~.devam eltigini Dünyıırun ett guzel kadınları. .. 'Brodvay kıal'çelerinin en zarifleri T c rk dublajmtn Yu muiiikimizin büyük zaferi Vaşington, u (a.a.) - M. 

.__Ja.pon a&keıi mahfillerinin LANA TURNrB LEV AYRES B~tin karlıııl.aıı hıçt..:ııtarak ağlatacak, erkekleıi en kuv~m Haye, d.ım, M. Wellesle yaptıgı 
"'<llla.atine göre Martaban•ın is- [fi ve 1 heyı!cana sur ükliyccek. bili m gençlere ibret verecek ölmez 4 lG dakıku.Iık müli.kattan soru a. 

Birmanvanın merkezi olan bir hayat faciası. Alınan kıtalarının Fransıı §imal 

[HER SABAH) 
Ziraat seferberliği 
hakkanda bir köylü 
vurtdaşm teklifi 

Taan: A. C. SA1'AÇOGLtJ 

Y urtda. zira.at seferberliği
ni luzlaııdırm&k ve bu 

E ef erberlikten uami verimi te
nım edebilmek için başda sevgi
li Milli Şefuniz ve sayın Baave
kilmm bWunmalr ga.rtile bütün 
büyüklerimiz var kuvvetledle 
çanşıyorlar. Bu milli biıylık cl&
vaya müzaheret kendini bilen 
her 41'ürk vatand&fl içm bir va· 
.tifedir. 

* Dfuı rnatbarnıza mllracaat e· 
dt:n ekim işlerinden anlar, renç
bt 1 nk nedir bılir bır yw'ddaş bu 
m~vzu etrafında şu tileri ilet ıye 
~iil'dü: 

-- Büyüklerimizin yurlda elti
mi ~ogaJtma.k içm büyuk bir gıı.y 
retle ıye baş.ladıldarım sevi ıçle 
goruyor, bu işe büsbütün lu& 
vermek içın ameli bir çare ha
t.mma geliyor; b ... n soytiye
yim, sız de. yazın da nla.kbule 
gf.-çeree tatbik edilir. meml~e1 
de ıEtifade eder. ziraat seferber· 
lığinden azamı veri.mı elde et· 
mtk ıçın şımdıye ka y ıpl· 
lnn ardan ve yapılacaltla ~ 
b ska her köyden namuslu, du 
ıüsı. bir adam s ·ur. Bu ~ 
kcy mutemetlerı kmdı köyl n 
nm tohum ektirme va<&ifeaun. 
3ı üklenirler. Yani o adam k. ~ 
(ktncile.rı ın başbuğudw-. Ver~ 
!c ·ı;k tohumun yenilmeyip eki•· 
mesinden de o mes'uldilr. Kö) 
mutemetleri nahiye m·i ürü ün 
riyaseti altında toplanarak D,· 
rüşürler kararlar alı lar. N 
hiye müdürüuün başkanlığı al
tında toplanıp meli k rarlu a 
la ak bu köy mutemed eri heye 
Une ( 'kınci heyeti) ismim ve
rebı iriz Köyliüerin "Kiı k ayll
gı,. dedikkn yani bir sene evvel 
Fıi.irfilmü tarlalardan da istifa 
de! ı unutmaıJJ.ak Li.zı.."Ildır. O yal 
ı:sfü ulmüş tarlaiar ~ bu ltirk yu 
laı u 1 behemehal ~m · . hiç 
sapo.n yüzü görmemiş tarlalar 
ck.il'rse t basaı·. ına.b.s .. tl a. uı
maz. Bu ciheti köyl birr anıc.ıa 
f.ı h 1~ ve ka balıla da öe
rcn~in diye söyledim i te .. 

* Ziraat Veki.le ·n·n 
d kkat nazarına 
}i ethiye mıntakasmda Ç& b -

lunu gu hakkında gazetem • 
müracaat ed n Bay .u..azım Q. 
gu.z, bu k ·e bıze yu rı mek
tu la malüJDatıru y: h ._ 
l'd.İVOl': 

D'n .__ ptl tehd·d· ile H O L L Y W O O D ' un en ~ yı'ldızlan Af c ikaölndıuı Lioylıya geçtıklr..'-
\r ı.:~"na a:a.t'll ya an 

1 tarafından calibi dikkat bir tancı& yamtdaa z [. 11~~-- ,· R L •ı ç ,. ç E K r ine dair olan habcı lerı tekra.Y ı:ı~!'1lll surette arttır.maktadır. ı• 
e~Veen nehrinin t091dl ettiği A s R l G o· z E L L E R y: Janlaml§tır. M. Haye, kendı 
llgeı M hti iıınetinin bazı ha.rekeUer<len 
~ arta.banın işgali ile or- Türkçe sözlü • c:~ k musikili tlo ayı haksız yere itham edildı· 
ilr an kalkmakta ve Jllponlarm ~ .. 1• f'lmd . il . "zl . . ~ . . iC •n.i.,.t" 

1 kol halinde sağ sahile geç- Güzel ve har~uwı 1 e. .seyırc erın go erını (Türkçe ve Arapça şarkılı ) gıru av~ e,,_., ır. 
~rini ·ın1c daıh'liae Jro • kanıaştıncaklardır. M. Haye, hükumetinden mun-
llıakta<Iır' aa ı Y [..\NS EDEN, SEVEN ve .EGLENEN MODERN GENÇ- F:orhrrm, lçk ııJn, sefahat üemkrınm baş döndilrücti ihtiraslarına kur- J"Jl!'l' malüınat istiyeceğini b 81• 

8irleşik Amerika harbiye LİK... RUMBA ÇllGJNLABI .... bım gıden, temtt ve namuslu b r aHe.ıım çiçek ~bi yeüştirdiii yavrula- na sı.>y emiştir. 
~lığının bir tebliğinde mer· Bu akşam için yerlerinizi evvelden &ldıruuz.. t rınm feci Akibetleri * 
~:~~bas~ııı:~~~ ==================-.:================ D1Jt' rolrlaJ :~ }~~~: EMİNE ŞEKIP biloı:r=~k~~-a.) - Resmen 
llfıiaesa ön mıı ı d" t k O 1 ~ Diışman propa,gandası ve İn· \'~Ye ku-~a u=~ ~ S MER S NEIVIASJNDA ı.aı;k. Türk ve Afal' sazının en •~li nağmelerini sinesinde toplaytıft giliz. ve Amerika.n resmi malı • 
ti~ ""'u~w.ıı e.u bİ.lyük rnözUcah filmi fılkri Şimali Afrikaya göndt:ı·i· 
~~!fi, - ~:'n~ M.~!~=~ ~: BABY sıuny Ma.aaı·ne n~··m Kemant: Tanblıİ: Kcm·mt: len takviye kuvvetleri He fa e "'U'Jadasındald bir Japon kıtası- Al1U l lu UIGll fiili SADi IŞlLAV - SELAMADl)tN PINAR - NvB \R'ın maadelerinin Tunustan gcçtigın.ı 

~ ~yı w!:!.:te ol- biiyiik İt'lor paQimfe 7 Gttnahkarfar ~=leeı:k = büı'ı')iik ::: SAZI 1 ~ l fil,~m~~~tle §U cihutı t-ay UU f9IU "9 -... 

1 

~tmek geı ektir ki. LibyaJa bu-

R us•-' ada FILMLF..KlNlN' B.A, SANDY: 4 • 7 _ ve 9 45 de Heyeti k.a e e en Ad~...,t ~yonu okuyucu lm•an Mihver kıtalanna gönde· ı 
~ SUNSl.AIU: 7 &lı.t'llAHIURLAR: 2.St. ~ vıe L30 a Üstad: E\'Uili Ali RIZA KEWANi SADi HAFIZ f AtlR rileıı bütün ta'kviye ku\ tlcıi 

'•••••••••••••••••••••-' lm•••-••••-••••.-;ı•••••••d ve lPvaaım taşmı §imdıye kadat· • (BAf t.Nft 1 DOi uyıf&da) r:· Moskova ve Harkofta Rus
ı..._r tarafnıdan mühim ilerlem~
~~Ydedilmigtir, Leıı.ingradJa 
~ çıkıf hareketleriııde bu -
~ \ılJ8& da bu hareket esaslı 

""" oldugu gihl d~ ve ha a ~ona. 

D. N. B. ye göre 
• Uetice v4!1'JJl811llŞtir. ı 

<Prav&) gazetesi yazıyor: lngiliz tayyareleri1 

~ Sonteırinden 7 Şubat tarl-
ı., k.a.dar Kı.zılordu so den faz· Atinaya hücum 
<ıil~r ve 4.800 den. fazla köyü etmlf· le- f 
~Ddau kurt&nnıitır. Al- • 
~ lar Moakova. Viazına ve Tu· .A.tiaa.. ıı (a..a.) - D.N.B: 
ti ~.evrelerinden tamamen ve t~ .... aiz ı.vvaroleri, Atine. ci· 
~Ulin ,.___..; .. ; .. biiyUk bir kıs ..lJ."5.U ""',J 
2lıı ljCY&~ vannda buluna11 ve her türlü 
~dan çıkarılmıştır. Leningrad askeri hedeıftea uzak oWı wül· 
~~~in_;:~.iye8_~,~~ kıe-,ve taciler ma.haJleaine h.ücum et-

""111'181'? "" ıuvıocıuaa aifllardir. c:ı .... .._ .. hı fakir halk 
ya ~relerinin kurtanl - ~· i 

,bıa1q l9iae bapcn1lmıftır. ;tanfıD8alı ot.unaJ.1111 mahalleleı 
'1ııı • . lı~Oskoy , 11 (a.a.) - Sovyet de ~lanmtpu. 
.~ ah teb1:&ı1 -ı.a Bir Yunan refilı'Dli tebliğine 

.... _..": göre, 15 ki§i ölmli. 16 ki§i a-
~ r ,. •umühimt&k- p-~- :atrçakkim 
~alan AbMnlar, bir sıra se de haftf ~. -ee dan 
S:stiık t~ ~· fazla. aile,,..- JrUmlfbr. 13un 

...,..., .,....._.._ lar, muvakkat-. tıka mektebe S r. DUpıan savaş mey - Y~· 
~U da, anlarmda subaylar vv-vv..~~w""'"""'V'V'VV'>./V'.~ 
Jltıet llaa • 111 ve yaralı bırak * Roma. _ lt şatlat gfttı.U 
J..)l ll'. IFiDoi Atına.o pcyade a· u,...- Ma-..ı... ~~--nda ı. 
"1i.."~ birinci tabur komutanı ~JO.l'W"L.. W~ ~--· 
~~ blrllkte 20 Ainwı tafyan ~ri tarafınd.m 
1~0eair edlJmifti.r, • batırdıfı reemt bal)Wl tebHğin· 

lllo1t kc a radyosu; d•anıa de bildirtlen İnlfillz kruvazöı-.\l 
l abu taanuıarına rağmen, '"C""Cmberland,, smıfınGandır. 
ı~~ lllerkes eephesiııde Smo- * Vqi&ıgtolı, - Visamiral 

. lll ~ Almanları f!E.)frlch amiral Hartın yerlııe 
..._. devam et11Mlıkli .. ~ ilwmaııdan vekill m&tiyle 1 

~~i~. ~~i 

HAY ÇAPKI 1 
1 --------- - - - ~~-.----------T~ika No. '10 ========::mll'11 Çftır4Uıı BEHÇE1' SAFA 

Muayene, Şevketin otuz 
dokuz ateşi olduğunu mey· 
dt.na çıkarınca Abidin be
Yi telaş aldı. ~ei&uilLi p113la -
dığına bin defa pişmarı oklu. 

Hastalık' uzun Hiirdü. Şevket 
ıPzünü açıp kendine geldiii -
man ilk düşüncesi Marila ollDut 
tu. Kendisine hi7Jnlt edıen Aı.. 
acdi dayısına göndlldl o.da 
odasına kadar gehwbi riııa • 
ti. Abidin bey ŞeTW:i İJiıoe P, 
rUnce sevindi. GUW ,.._: 

- Hele şükür ŞMUt; ~ 
Bin; değil mi? Çok çekUa. 

- ~ederim qayı. Am
ma PJHMıea bir ,,ey 10rat:ata.. O 
Qe oldu 

- O kim? .Anlayamachm. 
- Marikayı soruyorum. Ma· 

rikayı aldınız, nereye göt~rdli- 1 

nüz? O ailesinin yanına gıtıne
nıi§W, lyi biliyprwn. Eğer 3a· 
YB.1\u'l eotakta. blraktmızsa mah 
volmuştur. Günah değil mi? 1 

- Hayır, sokağıı bırakma· 
chm. Bir terzinin yanına verdim • 
Ona. ntaeak Yf!8 t\e ttmln ede-

ceklerdi. Iı'akat şımdi neredt•dir,I 
ne oldu? Doğnlsı.t Wb:ruyoruı. 
Anuna 11en nt")den alakadar olu
yorsun bu .\.uzla ! 

- Çüıı.kü S~n niye sak-'I 
Jayayım? Bw b:ı kızı ~vdim, 
simdi daha da ~ok seviyorum. 
- - Allah Allah Halbuki sen 
Naim_. Juzını da sevnıt:ye 

hl'r hı dıa sa.aınm. 
- llwıt; o dıa ıyi kadın, nazik, 

terbt,..U. . A.nna bakınız, has-
1"•'ııt a Mi hiç aradı mı? 

- Tabii .,..ru, sık sık hatır 
.... ya geldi. 

- Ah. eğer Mar!kllıllıUl .baberı 
ols<udı, b~ ucumdan bir dakı.luı 
'fl1luıazdı. 

- Ha..ydi, ha,ydi Kendini al
datma.. Eminim ki Marika seni 
bu· dakika bile sUı§ıikınıemiş, u
nutmuş gitmi tir. Artık sen d• 
onu unut. 

- Da.yı, siz bu kızı hiç mi hic 
ta.mmaımş nızdır. arika beAi 
unutmaz, unutamas. Son derece 
vefakar, fedakar bir kızdır o .. 

- GiiFdm iMk, olan, .aöall • 

<lıeıu de irak olW'ıruijf. Sen bilmoo 
misin? 
-Ov~~.Geçci 

~iç.indir. H.ubaki lılarık8., 
hıç te böyle bir kadı · 

- Camnt k~l!>uHt. b. R n 
kım defi] mi? Bana an tma ... 

- Hay!?', bır kere 1ısta ilu 
d il,,sonra. onda öyle d r ı b r 

y tl sa....4lfcti var ki 
- Peki Allah .qkına. sc.n Ma· 

rıkayı bulmak~ ıai kadın kı· 
:yafetine gi!'diıl ? 

- Oo'hln btralon dayı Ftl t 
l5U haatahğım esfl881!'1da n 
tanıdığını kadınları d ı. 
hepsini mukayese ettinı. Mari a 
<lttn v cıya iyi bir eş bulam dım. 1 
o kadar be.al bağladı b ı Jox. 

-Dan.unla bcr.ıbeJ' U61ri1Pn 

evleni~ ona mi fhanet 
~ine şi:ıp ı m yok. 

- zan, ".m m dayı 
yanlı yol'SUllu.z. 

CArkasa 

l'l lclıw. yapı.hmfbr.. 

* \. ington_ 11 (La ) - Zaır 
1 

Mdı~ öre, Lib ·ada ~om
~ t g.'~rı n an& alı 
harp ma.bemesi hU.kmda a.u i
rnl Lashy tanıfmdau mıaı ~ 
Pc, cn'e h'r no a verilmiş iı A~ 

sn >kan ı. dur mu d di -
ycı le kctrşıla» uaktadır. 

1 A.cker sok 

{ ' o. da 
K.i.zurı Oiır 

... 
mda 
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Y6R0KALI 
Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur •••••• 

( 

_ıye, üstlerindeki hasımları inel bir şey çrkm.ıy~.cağma hükme
~ar ağır olursa olsun pU.f ye- derek ayağn !lmlknuştı. 
iindeu bozuveriyorlar. YörUğün bu suretle ayağa 

Ben, gözlerimle çok kere kalkıaı onu seven seyir~leri he-
cöniüm. Mesela Gazhaneli Ali yecanaı getirmişti. Bagtı§tllar: 
~hmet altmış iki okkalık bir - Yaga.! Yörük! .. 
jehlivartdı. Fakat ben, onmı han - Aferin Yörük!. 
ki güreşini seyrettim ise anu a- Yört~ Ali, ayağa kalkar kalk 

kçılığiyle beraber altçılığını maz çırpındı Ye ibir nara salla
her hasmının ievkinde bul· dı: 
• - Hayda. Hafız be!. 

:üçük pehlivanlar, ber ne- Yörük Alinin bu naram mini-
aywıbaz oluyorlar. Yıaı-a- dardı.. Hafız da çırpınarak has-

arı itibariyle de fevkalbe- mına mukabele etti: 
'ire ı dehasına malik olu- - Hayda Yöı ilk be!. 

ym·hr. Güro:: tekrar ayaktan kızış-
, hte Ydı ük Ali de bunlaıdan. tı. 11ri ha~ım bil'hidnc girdiler .. 
blrıJit. At n vutoğlundan sonra Hücwu iit.N ıne hUcum ed;yor
,yaı uk Ali, biitün gelmi~. gec;mi~ l:n dı. Yqı lık Ali ilk elde has
pehlh rnl r ın f(;\ kiııdedir. Bu mın ç~prn~iylc nlta düştügün -
lbo' leuir Vl' muhakkaktır. Aına d"n siniı lenmil;iti. Bunun acısı
vutoğlunu ayırıyorum. Bilme.'ı'n nı c: lraı m l• geıe\rti. 
nedeıı? Ben ayırmıyorum, onu Yoıiik Ali bir 1.,içimine gcti
me).l.m ayın) Ol'. Analar, hiç Ö)' reıek hasının·• dft daldı. 'lut
le b r p hlı\'.tn doğurmamış turamadı. Ve bırd •nbire doğ
nııdır? ruldu. Hııda doğı ulup kalkar -

AI"l 'ut Oôlu bu.. Okuyucu- kcn ~ü:-le. l fl:q n;,a~ında der~al 
ı ıım bıliıleı· ki h r )nzımdJ,j çapınza gırdı ... Yoıu~ .ustahgı
heı so~üm le Aı na\ uto:;hmu ö- nı buı ıda go terr.ıı ti. Oalı~ı 
ne si' ·r , e b lısc lcı mı.. O be- tutturmn:ıyıncr pe~ınde1ı ve 
n'm muka\ e mıhenkımd ı. be1d r.ıcd n ikiı,ci oyunl ham
Altnıı tı on.k:ılık Aınavuto - - h:sinı t::ı.nı·mJamı. tı. H.ı mına. 
Judur İm .. O, Ak koyunlu, h.a~~k I c~p • z .,,iı mcsıyle nldugu yerd.:ı 
cı l , lctbe-kiılcre, Kavaı oglu surmc<lcn buJ!'yaruk altına al -
Koc, lbralı.lınl ı e . .'iıl lara ııe- 1

1 maı:::ı bir ol lu. 
fes akla ınmıştır. Yüz otuz Ji', .k,ıt Hafız, .. Jta diişer dtis
yüz k k kilc.luk <ı vlere, ~ 1 nıcz doğru•d,ı. YörUgti kar~ı
okka .tltmış okknsi) le meydanı l:ıdı. Döner ek }lJ• :ı tle el r'ruhtp 
oar gctirmi tir. kalktı .. Bu, sclcr Yöriık pac;a-
Yöı ük Ali de ıavemut bir ya girmıs oldtı. Yortik. Ali, hc-

pehlha•ı ur. Onun biı: değil. el- men ı~a~a ·ını.hn mın elınden al
Ji hc}kcli dıkilc:e gene azdır. dı \'e JJ ı pehlıv ı~ tC'kıar ayaJ,t 
Yörük Aliııi11 ha mı Hafız, o- cn~e enseye g~ldıler. 
m n aıtt J--lacayip np:ıçık fa- ,.,. ..... 1 _ 

1
. * k .. · · 

kat bfr t ı fı 1-apalı durusun - ! Ol lh A ı,_ a~ 1 gur~ nı 
<lan~ pi ele 1eı k lıızını kesmiş :;ıg'ı, sollu gı. ı L • yap~yo!.du -
ne olur ne ol'rnnz cliye kemaneye .. ı_n ız da saglı, ollu bu J~ureş
gi.t.>ı-ek -tx-klcntif4ti. cı ll . ~· h: itle uzcrıne 

G<irültiyor Y.ı, Hafız da, pehli- hnnıl.~ '.aı.ı olrlug~ı. hdldc eı~~·
vımogkı, pehlivanmı!'t.. Daha ce suı du. tırı peh~ı' ~n, tn~ ) a
küçuk iken bile zeka~·iylc ve ka- ıım saat k.ıda r bu bırlc~ını bas
f p iylc gliı cşiyoııl"us .. Sallapa- ın m~dılar. Hafız bır nı a
tı hasnuııın üzerine yüri.imemr;;i. ılk_ ım: ense a ıı n.ısı boyundu -

Hafız, başpehlivanlar sırasına ı ugu ılc hr,sm~~ı boyunclurukla
girdigi 7.aıman onun lakabının dı ve. Lor.la f'tırc.ıc-k altına al-
Molln Mehmet diye adlandığı mak ıstcdı. w 

nı görü) oruz. Kürük iken ona Hafızın aldıgı ::ı~.ırmll: ~yun--
Hafız derlerdi. Sonralan Molla duruk haksızdı. I:..ır sınır _~u~- 1 
:Meh in t. ııam'yle yadcdilmi. tir. ranmdan b ka hır f?CY d rıldı .. i 
:Molla :M !ınıet, miıLhis bn uch- Hasm1111 b.ı . ıran~a.} mı;a ı~ı zo-
lı anlıırımızdandıı·. ı a ookmd: ıstemı ti._ Mu;cabc-j 

H r ne hal i:;e Hafız Kemnnc- 1 .ız \ c dohrı drı: dognıya aldı
yı alıp duraladı. H mının du- ğı bu boyu~durug~ bu kmı}:or, 
n ur u bcJ<'eJtmemi ,ti. B'r tara- lı"1-'mll11 nmtem diyc.n .. bogup 
J1 11 açnıı bir t,ı fıııı ka·>amıR- 5agn, sohı dogru çekı~~ır~yor ,.e 
tı. 1 

dizi ycı c~r b tırmak .~ tıxoı ~~ı. 
Hnf ız, kcnıancdc dili undi.i ... B~ı ~ 'a epey~c surdu: Bır 

Haemına kapalı t rctftan girmiR tüı lu oyunu bmumnyor 'e bo-
olsa, derhal 'ka.Jkal: ktı. Acık ~ · 11·-?u. . . . ... 
ttll' tan girse be!kı b:r inll;ı~a : ~ ıı ril !'• _ smırlenmı .ı. Ha-
Jnn ban olacaklı. fızm yapuhı hakf;ır.lıktı. Bağ-

ç 1 . d"d "'il 1 rı m. j..,a ba. lndılar: 
ı . .flım ı en guı )Or u • B rıı' ! .. 

Bıı az evvf'lki heyecanı k yl l- Muknb<'le iz boyunlluı uk 
muştu. Diı katil m<'~ danı ~C) re- ol•n ıı ı? 
dt>ıı Cazgı~:ı: . .. , Utanmıyor musun? 

- 1; ta. H~ngı g~ırc~ b r..ı- Bııak! YC'rsin dayağı? 
yo~ un. I\untecı ıle (..;op~ra 1~, bıı kmadı.. Zorla, e-
:mı · .,. 

1 
••• •. • zer k h • mıııı altına • lmağa 

- '\ok <'clnım •• ~ o.ı-ı..k ~ 1;) e.. ~.ılı tı. Çoılık, Cazgır, hakem 
- Dunı uı~u gordu mu. heyt in ıc bulunan ihtiyarlar 
- Na. ıl goı~ ı c?1 .? . lıic,; ~ rıkannıyorlardı. Çiin -
- Kuyu cenl'>l•h hıb. d ıı uyJr kü üre kııan ılurana idi. Bı-

kafiı·! !. nac·n~leyh, her ıki pehlh·an is-
- Öyle... tc:u kleıi gibi hareket edebilir-
- H.lsmmı takacak hir ver- Jerdı. Hafız, hasmım altına ala· 

• madı. Bir ttirlü dizlcyemedi. 
tlen... Nıhrıyel Ali, boyunduruğu güç 

- 1-"ak.i.t H ıfı ,ın u .t lığını, hal il..; sökml'ge muvaffak ol-
ztkasını ynbaııa . tma~.. dn. 

Görı.iyorum.. Hızla Yö - Fakat Ali, boyunduğu söker-
nik Alin n Uz ı ine gddi;:i hal- kem ah ... 1 J n bir kaç ki~i clle
df• birden duraladı ve kernanc-' rinfü sopalarla meydana yürü
~e gırmcl<Jc ;ktifa etti. Ü8tede müşlcroi. Ve bağvıyorlardı: 

- Bır:ık! . 
dıi~imcooc. 

1 

- Ne yap ) un diye düşünü
yot '? 

- Heı· ne hal ı e şimdi \ a-
2i.} et iyidir. 

Derneğe kalmadı. Beri taraf
ta bir kızılca kıyrunettir koptu. 

Çopaı·, Ki.lnteci) i toparladığı 
&ibi aUrmüşt.U. Meydan dar ge
-lerek ahalinin içine girmişlerdi.. 
.Seyirciler ayağa kalmış ıney
tdan a'<ıyorlardı. Ne oluyordu 
acaba? 1 
; ~ r, olduğu yeıden fııladı. 
,J!"cıksı.t meyda.na. girmeden evvel I 
-iş an1Mıldı. İki pehlivan meyda
~ gdi.} ordu. Ve gelir eelmez de 
:ayakta bıtu"mu. lardı. Küntec.i 
ı-Hasan, Ço rın capı zını sök-ı 
müstü. M~selc yoktu. 
~ Çopor, deli gıbi hasmına hü
reum ediyordu. Künteciyi yen-
tn~c azmetmi f. .F k t Kün

e<li Ha anı yrnm k kolay de
ğıbi. O dn. Çopar adaı azılı ''e 
ı ta bit' pchlıvanclı. 

H, fır. b1 ı l'ıulalıaz dan son 
) , Aii\ c biı ak künte-
\ t . 1 1 ık t n de hasmın 

yetıı e bore 'lıntesi 
d , muv, fık olurdu. 
hn una Rakkiintesi vu-

d künteyi 
:l>ud ı Ye h n kolu)'la be-
n r dı il'p yağa kal1 tı. 

'Y rük Al' nin tu kalkı.,cu çok 
Jn c idı. O bcll i alttan 
d zdı. Lakin 1 ı-

ini gördüğü için 

Zabtiye çavuslan bu hal 
kaı :-ı~ında tüf ekleriyle beraber 
meydana yiirüduler. Sopalarla 
ane) dana <;ıkanları def ettiler. E
ğer Ali lkurtulmamış olsa idi 
büyiik bir arbede çıkacaktı Ye 
bu suretle de güı el} belki de ne
ticesiz kalaca.ktı. İyi oldu da me
sele aı bedeyc dökülmeden hal -
olundu. 
Hafız boyunduruktan ayı ıl

dıktan sonra bağırdı: 
- Ne oluyorsunuz be? Güreş 

bu be? ·Ne ıkarışıyorsunuz? 
Ali de, seslendi: 
- Gün~se kimse müdahale 

etmesın.. Ô boğ<1rsa, ben de bo
ğarım .. Benim ellerim armut 
de,-sirmiyor. 

Alinin ıbu sözleri seyirciler ü
zerinde tesir yaptı. Hep birden 
bağırıştılar: 

- YaRa! Ali!. 
Çalık, kızmı§b. O da bağırı

yoı du: 
- Aferin Yörük .. 
Ali, boyunduruğu söknıüştü. 

Hen de zorla .. Fa:kat yüzü gö
ztl de mosmor olınU§tu. Ali, bo 
yunduruktan kurtulduktan 
sonra çırpınarak bir »1.ra sa
vurdu: 

- ~ayda! Hafız lbe?. 
Hnfız da ımuka.bele de bulun

du: 
- Hayda Yorük be!. 

.(Arası Yl'I') 

Y:ENI SABAB 

. . ..... :~. l ..... ,. . - . -l ...... ... : ... · : : ....... ~ .• · • "•( :. ... -.,..,. ~tt .. ,._ ...................... ._ .. .._, 
Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk 

Tramvaylara Türk Anonim Şirketinden : 

1 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma1 

Nevralji, Kıı ıhlık ve Biltiin Ağrt arı tf ,riıal Iıeser 
icabında gOnde 3 kaşe almabllir, Her ye: '"'a pullu kutu'arı ısrarla istayiniz. 

&' 

HARP V AZİYETI 
( Bao tarafı 1 inci cayfada) Romt'l, nlanını bit· km e duba 

nıek, mi :J<Ut iklin fo hedefine ve muv .. ffakh <'t • tatl>ık yo
yonlcnınck 1ztıı rıncl,l k. ldı. lundadır. Akdtı.ıız y ılunıın e;ı-

Kız hareketlt>ri men.ıı ve y~.- kardı~l ~ı11;lukleı i yrnen bir 
kın Jıeddlidir; g(rattjık mahi - zim He. l ibv:ı. ord.ıısu beslenmis
. eti hafa olamazlar; dtyorduk . t1r 'e h \im sayılan bir don:ın-
0 seh<'ple, Rus h:..ebbüs'eri de manın el bu ilonal te ebbü ·Uı ti 
B) lardnrıbeı i bu çcı <;cveyı ta~a- kn aıı1a<ı .,ı sabit olmuıstur. Af
mamışlardır. rfüa yaJr ında sona erdırilmel· 

Alnı<' 1 - Rus cephesi, bu an- i~trnen Ital •m mew.udiyetim 
d ı, Slu~ !bur"' - V lai - Volo- dcstc.kler ıe-k üzere. meı kezi va.
kolamsk - Aıojaisk - Koluga - zi) etten le istifa1.4e C'd1lcrek, o
Erıan~k - Oıel - I ı.ıısk - Har- nemli h a kuvveti ıinin de cc
kof - Kr matoı k - 'ı aganrok nuba kaydırıld·ğmı olayların 
nokta \ eya mınbtk ılarınclan gc- gdı imınde:n anlıyorıl7.. Hu harp 

SOMER BANK 
iplik ve Dokuma 
Fabrikalart müesseses· 

Bakırköy 
Bez fabrikasına 

Kadm • Eri<ek 
DOKUMACI 

çe~us t, rruz, hemPn cephenin !'::~ı e~d~
1 

te
00

~~~~~~u!
1

f~:; ı RADYO PROGRAMI 1 
b · r çok kt: ımleı inden geccleym edJh. r. Bu t..:wJ •t!t r, aCcJ.b, 
dt sıduetle de\ um ltM( kit' bern.- Mah ~nııı hücum e lılir "Ju duı u-
1 aber, ku atıcı, yaıı.u_\ ıc , yaran ma diir-;i'rübı1esi g ) e::ı nı mı 

1
-- 12 ŞUBAT 1942 

veya. delen biı k<U"ııktcr ıfade e- tnkıı l·d.yorlar? 
demiyor: Pn <lo~'lısu, c pheden Bir Aıneıikan i..ıı cü ktı\\c-'i- 7.SO P,o 1· m p:ırçlnl'l 
ve mahdut lıed rlıdır. Kısın b:i- nin İri: ndayıa çıkt gı duyul-! 7 . .13 H ıf 19.30 Ajoııs 
vlik KU\'v<:tJerin aı azille, hatta du. Britanyadan geni.; ölı.;iide hn!Jı rleıl 
tabiye ihtiy <!arma göre istih - çık nlacak bir ta.aı·ruzun §at k- 19.45 H. lkc\:lcri 
damları imkansız gibidir; ç ki- üıki kanlı boğu~n, lara tera- Fı !klor ı; .ıH 
lü ı ordu ,anı ; ol ı n b gh kal- fuk ed.p etmiyecP ini .z3manla 8.00 20.15 R:ıdyo 
mıya mc bur, takıp edenlerse o.,,ı eneceğiz. AııcaJ,, ) akın U.-11- gn et i 
bu iz<lrn y" Umijle mahkfim • likeoin gene Akfü 11 z cenup 20 ,.., s z t"'..cı lerl 
durlar. kl)ılarıı da da belırlidiı,nai h&- ı' 21 00 Zırnat 

Süı ekli cenkleşmeJıin \'erdiği dL..,cler ~teriyorlar. 1. k\ mi 

yoıgunluı.,'11 dindirme.k, ilkba- Br'l nya ve Bhle ık ı !:·vlt't- 121.10 Ş .. rkı \C 

harda taz km-vetle m.acına ler an ordularından yet.esi km·- tiirki.ılcı· 
ytini.ınek ıztırannda kalan Al- vetıeı n mulla.rebelt-ı .n mihrak 21.30 Hık •Ye s: .. tı 
man ordusunun, yüz geıi e.ım- noktnl U1Uı& sürülmelt:rini mec- 21.45 &ntoni 
ce, ilk al<lıı,•1 karann büyiik kuv- huri kılaa vaziyetler olduğuna. orkestrn l 

vetlerini soğuk ve ateşten koru- gôı c. Britanyanın ıki can dama pıog.nm 22.30 Ajans 
ınak oldugunu tahmin cdebıliriz. rının, • ilveyş ve 8ıngilpurun H ,(ju P cgr .. ın haberleri 
Rusların da bu zafı sezdiklt•riıı- emniyeti iç.in esaslı tcdb'rler it- 18.03 Çııtc fa"ıl 22.45 o. ns 
de şüphe yoktur; aı"ruıız saldırış- tihazı Y.amaıunın c oktan geldi- 119.00 Dl' tlf' 'l1c muz.iği 
larımı devam cdecekll"d tabii gı:ıı di.ışünenler hata.ya düş -1 s •• tı 1 :..~.55 Y:ırınki 
idi. Öyle yaptılar, ar~i kazan- müş olmazlar, snnırını.. 19,15 Opeıd progr:ım 
dılor 'c kayıplar verdirdiler. 

B1rak1ll\I\ topralckı.r. büyük ' ' 

fedakf.rhklar mukabıliııde eJdc 1-------------~·----------roılmisleı di. Bu vaziyete da) a-
mlarak stratejik rol oynayn. -
c.;;:ı1,tı. Çekiliş, bir başka ve bi.i
} ük bir mecburiyetten doğı yor
du. .. " 

1000 kilo kuy uı· y .. \'.J• aln;;caktır. 

1 - Komisyond. ı~rı c.. hı! ele lf.IOO k lo kU\J ilk 
y.ıt:ı nlın.:ıcaktır. 

2 - Pazarlık<'' il <' 1 14 Şu ı )!~ Cuı, :ıı1ısı ıimı s. nt 11,30 dn 
1 

yup 1. <'aktır. 
ıJ - Vasıf ve 6· ı ti. ı gtirnıck L.li:lnl< rm her gun ,.e 11. znı lıııa i tirfıı~ ı 

e,ıc, <'kleı ın de belli gl , \ e .. nUt td<l•t ul" to,tleı ın fiyatların "• 15 nl be· 

Halen mcr'ı kı.ı trırifclerlmlzdı.1' b:ızı tadılat icra ve arabn seferleri 
tnlıdit cdilm~tir. Muhtelif hnUarunızdn yapılrıcak ilk ve son sc!erlerln 
'aJ...-tü hareketleri asağı cetvelde gö!iterHmiftir. 

16/2/942 pnzıırte i giliıünden itlb:-.rcn tntbik edilecek ve yeni bir 
ilana kadar mer'iyet mcvkiinde knlncrl ol n Jeni truifclerirniz plan
tonh•klnrn asılmıstır. Muhterem yoku .ırımızın b\l Uırifelcrl lCıtren 

--t< kik etm"lcrl rica ve ilan olunur. 
H A T ,JJlc t-oırektt Son harellet 

1 'O kitdrır - Kı ıklı 6.l5,.. t22120 "(1). 
ı Kı ıklı - 'O" kudar 5:45 21,50 

12 iJ' kild r - Kc.dıköy 
1
6,05 22,20 

12 Krdlköy - tt l.üdar 5,40 23,15 (2) 
22 B glarb'',ıı - Kadıköy 6,00 21,00 
~2 K dıköy - B ğlarbn~ 6,35 · 21,35 
l ~ Kndıköy - Bostancı 5,2<1 :23,15 
~-:r Dost.ncı - Kndıkoy ~ 24,00 (3) 

ı. 
6: Kadıköy - Feneıbahçe '5,00 28,15 

Feııe.rbahçc - Kadıkö7. '6,-05 23,30 ( 41) 
Kadıklly • Gazhane fi.50 :21,30 

8 Ou1ıaae - KadıköY. 6,~ 21,50 (:6) 
20 Kadıköy - Moda ıf>,00 28,16 
20 M o d a - Kadıköy ' 6,05 23,30 (6) 
1) A\d tte Kısıklıdnn B:ığlarb~ 1ıı• kadar yolcu nlır. 
2) Köp ·udcn K dıko;> ı •c harcı.et E'dcn 22,45 vnıyn uııL n yuJ, ı.suı\\ 

alır. 

3) Bu :ır, hn 00 30 cl.ı Yarımda) l\. dı\,uylinden Baglnı bn ın.ı ~c•l<' ı 

alır. 

4) Bu ar: b'.l K. dıkÖ)ılndcn 2345 <it> Bıığlnrbaşınn yol u ulır 

5) Bu nı b.ı :t::adıköytlndcn smı.t ~2 c1 Bn •larbt:.:ın yoku ,ılır. 
6) Bu nı, b, Kndıkdyllnden s~tt ~4 ele Bnglnrbnşınn yoku 1 r. 

========================::::.:================== :::: .. 
Şirketi Hayriyeden: 

Dahili nizmnn~ c muc1bln c 2 Şu') L i!J.12- de :ılcll'ısul yapılım 32 i ·ı 

l.ı ~idcde imhn kul''u ı i· abct eden h <'nctlcıl ııum:ııul ıının ·c:ıilı 
~!.l<'aıet g.ızcle 'nln 11 Şubnt l!H2 t~, .ıli ve 4;,ı53 mımnı ılı nü h. le 
ııc fredıld 8İ il. n ohıınır. 

=====================================-=-==~ 

inhisarlaı· llnıum Aliidiirlilğiinde11 

İmtihanla memur alınacaktır 

ıki iuto~r. fla 

~ ~ 1 ll. rı 

ı .ık 

iki , 
================-======~:.._-==~~~-~=-==-~ 

Devlet Limanları İşlctnıe 
Unıum 1'Jüdiirliiğü11deıı 

Kc if lı ddi JB-40 U , el. ıı ıb. rt>t X: ·. ı..v• 
~a~rru önune k. d r ol. c ddt nin • ı• 

siltıoeye konuhnu:ıhır. 
i\,U\:ıkl .ıl tLil"lll lı 118 1 rmlıı. ıl ' ı 16'~ "'? t ii ,., 

ıar c i 'giinü .. , l on be tc G.ıı. ta ı .l rı 111 d .ı Umum l\Tı'lc\ 
da t11plsnnc:ılt Satın olın:ı komi yonıınc\ ~ .. p·l. r t 

Şrıı ln mc ve t~fcı nhtı her gl\n s•,. ' 
(92R) 

l ,,, '• 

Yukarıda tetJbil edilen hatta. 
girince, gerilem nin mah?.um 
gö1.e C.:· rptl \C müdafaanın kuv
\ t:tlmdinlm~ı ı:;-ere'Jeti. Alma 1-

laı m biı çok mıntakafarcla ar
tık ar.az..ıyi elden c:ıktannamak 
maksadı glittiıkleri, bunun için 
ihtiyat kuvvetlerini ileriye sür
dtikleı i görülmekted;r. ti:ldf ki k,ıt'l tl"!minatlarıl miır.ı- İ ====================-

Rus taan"lızunun belli ba~lı 
üç istikP.meti \•ardır: 

a) Ş.ıımaldeki harekat, Lenin
grad muhasarasmın kaldnıln a
sını, 

b) ·Merkezdeki, Mosko\·a. emni 
yct'nin arttırılması, 

c) Cenuptaki, h.afkaslara doğ 
ru hasmın sarkması gibi, cephe
nin umumi heyetinde tesiri haiz 
bir darbenin kaJ1iılanmasım is· 
tihdaf C'debilir. 

Alman teşebbüsünün bu h~ti
kametlcrdc gelişmesi, Kızılordu 
icin büyük tehlıkeleı· yarata.bi
lirdi. Şimal, ve cenupta mu
vaffakiyetsizlik, Rusların deniz
lerden ellerim keserdi ve Mo.-;ko 
va müdafaasını da kıymetten 
dü.şüı Urdu. 

Sürekli hamleleri Ruslara şu 
faydalan verebilir: 

a) Hasmı yıpratmak, iı:ayıp
lara uğratmak, 

b) Arazi kazanmak, duıum
laı ını dÜ7..eltmek, 

c) İhtiyat kuv\•elterini cep
heye siirdürmek, dinlemniyc 
va.kit ve imkan bırakmamak, bu 
suıctle ilkbahar için hazırlıklan 1 
geciktirmek, 

d) Yakın bir ati içiıı Rus or
dusuna Hinterlandda çeki dü
zen veımek, 

c) Müttefiklerin kııitik du
rumlarını ıslah için yardımlar 
ifa etmek. 

Alman ordusu, yarın için e
saslı tedbirler abruya haı-aretle 
çalışmaktadır. Alman iş ma
kinesi, tacizlerden masumı, 
programlarını tatbike si.idir. 
Bir vandan, garptan tevcihi 
muhtemel taarruıı:lann karşı -
lannıası için yeni ordular ıkunı
luı ken, cenupta yapılan bir sik
let merkeziyle uzak hedefli taar
ruzlar cıkaı'llmak, Afıika. top
raklaıında maruz kaJımm zarar 
lar ~apatılma.k isteniyor. 

lSTANBUL BELEDİYES.t 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebqlad• Dram ı1U&mmc1a 

Bu aksam saat 2,30 da 
RÜZGAR ESİNCE 

* lstiklil Cad. Komedi K1&n11nda 
Bu ~ sa t 20,30 da 

<·:ı: l•~rı. (21448) 

• • • 
1i a ol n 10 000 kilo .o-

• nt 11 de p. :rnrlı1.I. ek ıltmc i y~-
~ııl..ı<.' l<l~ ... 

2 - Uk temin. tı f'.3615 lmı •75 ku tı" <>lup , ı tnomC"Si h<'r gıın 
mc· i E:'ı.ıtleri dahili •de •241 kurus btdel muk •• b 11ndc r.lı bılir. 

:ı - tsteklileri ı .. ıu glm ve c;aa!tf' k. p..:nun k"<lılı!i Vt> :ıik \'e ikinci 
ın. ddcdc yazılı m \, ı 'ııutlnrı ile b ı l ktc K .... ır pıı ~.d:ı bulun. rı k· misyona 
mlir. cr ... tlnrL •1071 

[ Astırl Fabrıkırar Satınalmı Komlsyoıu ilirtlan -Zeytinburnu sıluh t. ı,ı!rlı:ınwııc yul.ı;ck hıdrette \'e mıı t.'lr ynpma ik-ı 
Udnrı•11 haiz torn. cı, t iyeci, fıı-eze<.1 \c sucu alın. c. ktır. 

t t~klilerin nU • tezkcı esı, \'C bon~l\ ı~lE-nle mezkiır fabrikııy:ı mU-
r:ıc;ı:ıt etmeleri. (G85) 

M. M. V. Deniz MDsteşarlığından 
10000 metre be'. z T. lf'bc elb' "!ık ku • ~ • tın :tlın:ıc, khr. 
tstcklilerln, teklıl edecekleri kum:ışa nıt numune .. e\ f \'C fiy. tlarını 

20/ŞuN t/9f2 tarihine k. d. r b.r n eı.:tupla Musteş:nlg.n 11~'\ bıldiı meler!. 
c2103ı (934) •935 

TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuru1uı WHııl& ı• - Serm~; 100.000.llıOO 7ürk 11r... Şube H 

AJane lldecll! -

.... lllrllrt'reıtlt're '!llOA lir• ''<r•ınlve v•tvw 

Ziraat BIDJrMın t1 Kwnoaraıı ve- -ınu.u""Bü. ~·--' a.ablarında en 
• SO Jıra!ı buhmanl ra aenede 4 defa çekilecek .kur'a ile apjı~ 
plana r re lknmtye dı;jıW•cakbr 

4 •dtc! t.800 Liralık 4.000 Llnı 11100 •dcıl 
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