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GÖNLUK SiYASi HALK GAZETESi J . -

. Sin;::~~an 
1
Refet Ulgen'in mubake es· başladı 

1 
Sinppurun r milda/1111n 

luı6il rnigıli, ılalil miydi? 
ln,iltare lıükaıneti linm 

Milli Şefle 
Mısır KralJ 
arasında 

• 

l 
••len tedbirleri gapmıı 
mıdır, yapmamış mıdır? Şu 
dakikada hu. gibi meselefe1"e 

temas •tın,.yi dost ve n-1iit

tefiklerimize korşı be.,/edi
jinıiz derin ve saminıi his
ıiyat ile telif edenıeyi:ı. 

lr.gili:ı milleti sırf ker.disi
nin olan bu nıeseleleri 

icabetlıği kaclor ~e icab~ltiji 
za,,.ıan derinleştirnıek ve 

Eski mebus duruşmada ehlivukuf ra;>oruna 
itirazla kendisine isnat olunan suçları reddetti 

Tebrik ve teşekkOı 
telgrafları teati 

edi!di 

aydınlatmak yolunu lı;/ir. 

l ___ _Jı 

' Yazan : Hü:ayin Cahid YALÇ!ıt 1 

,,.-.---~ 

AVAM 
Kamarasında 
Bazı mebusların 

TAHLiYE TALEBİ KABUL OLUNMADI 
-------------... --~~---------~ 

Mahkeme, suçun mahiyeti itibarile dava evrakının 
Ağır ceza mahkemesine tevdi edilmesine , karar verdi 

1/---
Slngapur 

nasıl düştü? 

Ankıu·a. lf\ f a.:ı. ı l\lıtır 

kralı H.ı~nıetliı Birinci Faı ıı

kun doJ!1ın1 :),ldönünıil miina· 
Rebl'tiyle c·;mlıurr~isi İ•met 

lnönU ile lıas;m•·tlfı ha' aı·~"ln
<1a tebrik ve teşef•khiu· t»lgr;;.fl .. 
rı teati t•.lilnıh•tir. 

a

0 
ngiliz nııllcti Singaııuru I 
kaybelli. F:ık,ıt hnd6 •. ' 
büyiik yaµan ve lıiir) a~a-' 

tan, bugün lıiitıin me<leni in~an
larııı kııı tulrııa ve yükselme ü
mitlerinin timsali haline getirrn 
meziyetlerini bir kere daha ib-1 
bat e~!l1e1c imkclrunı :\n1~ndı. j 
F,ı.şvPki\ :\il'. Churciıill mülee;;-
11i:r, vr..ralt fakat azim 1:i! inıan
dan • eau!anmlŞ ~esiyle Lıgifa 
:!li!lctine b11 acı lı'.lberi o fı:oı.:'l' 
sadeliği içi'ld<' arııa.ıri><'ll d ~ı .. 
yicilerinin 1ınğazınıi~ bir hey<'"

... ~ düğüınlc:rtiyu'rt.lu. lngiU:~ 
svekili bel· •at~· ıpınıy<>r. he

li.elemiyor, nyuu VP hilc~·e eap
mıyor, acı hakikati l><itlin çıp
lakhğiy!e düny3llın gözü önüne 
koyuyor<lu. Onnn l•elimeleıin
<fo ı.'f'tlelenmiş lııgiliz gurur ve 
azametinin vıptedilen titrooıele
ri intikam almak istiyen en kuv
vetli hislerin vakarl! ve ölçülü 
ii'adeleri içinde kulağa ~arpı

1 Uzak Şark için 
tenkitlerde 
bulunacağı 
anlaşılıyor 

~/isler Çörrilln 
nıillete yaptığı 

hitabı 
--<>er--

Harbin talihsizliğini 
hükümete karşı silah 
olarak kullanmamalı 

Ankara, 16 (Yeni Sabah) - Bııı::iiıı, Urfa mebusu Refet Ülge:nle y~!YHıı Zeki Ülgene 
ait muh<.kemeye saat H ele bakıldı. Kalalxılık bir meraklı kütlesi dah<ı ~ı;at 13 ,ıen itibaren An
kara adli>'"~inin kori<lorlanru hıncahın~ dolduımuşlnrdı. Saat tam 14 de 'i.\ıintü Asliye Reiı;i 
Sedad Çumralı Ye müddeiumumi muavinlerinden Kemal Bora makamlarını işgal etmişlerdi. 
Bir kaç dakika ı;onra üzerinde gri e-lbisc. iı€nzi saraını~, baJıı önüne ei;'ik olduğu halde Refet 
Ülgen, arkasından da yeğeni Zeki Ülgen, daha arkadan da süngülü bir ~aı><t.rm;; içeri girince ha
fif bir mırıltı i:;itildi. Reis suçluhanılanları yalnız görünce sordu: 

!Malta 

10 saat 

-ı - Vc·kiliııiz gelmiyor mu?. ı- -
Ref<'t Ülgen de: 1 J ~ 

1 

- Bum dadır, efendim. Şim- a po n 
di gde<"ek.. _ pp 

Dedi. Bir iki dakika sonra da -
(Sonu aayfa 3 sütun 1 de) 'filosuna 

i/19 ................. ~·--ıı-.ı:sım ..... . 

bombalandı hücum 

Ateş kesme için 
lngiliz ve Japon 
kumandanları ara
sında hazin mü-
zakereler oldu 

Adaıu11 /Jelli 
başlı büyiii:. 
binalarıı1da 

---<>-

İki gündenberi Japon 
bayraklarının dalga--, 

Adaya havadan birf 
indirme muhtemeli 

görülüyor 

Japon Başvekili 
tehdit ediyor : Banka boğazındı:a landığı haher veriliyor 

Londra Halkcvi 
PerşJmbaye öcılıyor 

' -- . - --

___ ,..._~-
!İngiltere Hariciye ııazıriı& 

Büyük Elçimiz birer 
nut•Jk söyliyecekler 

1.ll!1dm. 16 (a.a.} -- Lond!-.ı· 
na lfalkcnııin ar,ılı$ lurcni J~ 
:-:·~ıhutta ,yapıl::ıcaktıı·. Bu türeu-

1 de, hükiıı,.~t dı irdcrinın biltlin 

yordu. 
İngiliz Başv~kili harbin bu 

en fena h. L ·rini hat.il sade ve a
çık bir surette mt:nılel:etine bil
dmnek ce:>aı ~tini kendinde bul
duysa lngiliz milleti de bu ağn• 
dıi.~man darb•·~ini hiç bir zaman 
kaybetmediği soğuk kanhlı
ğı, metaneti \'C iı•ıanı ile ılinle
ınek kuvvetine :ı: •• tlik ol<lugunıı, 
dünyaya gösteruı. Ru h?.kika· 

Londra, 16 (a.a.) - M. 
Çiiı~il, dün nJ<.,anı rady<ı 
ela wn ::ıltı ay zarfınd:ı 
cereyan eden badiı;eleri 
ı;ö1,dcn ge~irerek demiş• iı· 
Vi: 

1941 Ağustosunda d•ı
ııını diinvanın iflaı. etti
ğimizi sandıJiı 1940 Ağııd 
to&mıa. kıyaula çok iyiles
nıiati. Buııunla beraber 
ııU-1 iıı ,ı, ka. ı • kı 
krra.ıılık tarafları \'anlı. 
Çünkü Amel'ika tarafs:;. 
"' bide ik de0ldi. Ru~
lar ir.e aı':ır kayıplar vere
rı·k gN'iliyol'lardı. O giin
lerd<>n. b~ri iki mühim hi< 
tJ:~e o:ln1u~tur. Bundun ~i· 
rı w en mlihımmi birles:ı, 

Mihvercilerin on saatten b<:ri 
Maltayı bombaladığı İngiliz ra•l ı 
yosıı tarafından bildirilmekto -
dir. Bunun neticesi Maltaya ha
vac•nn bir indirme ihtimalini do 
ğurmaktadır. Eğer bu indirnıl? 
{,ibyada gmeral Romcl kuvvd
lerinin tekrar harekete c;me -
!erile ayıı i zamanda \'ukua ge
lirse İngilizler müşkül bir duru 
ma düşeı !er. (R'1dyo ga:;e.fe8i) 

Berlin, 16 (a.a.) - D. N. B. 
nin .öğrendiğine gör!', 15 Şubat 
ta Malta adasının askeı·i tesis -
ler'ni bombalayan Alman pik·~ 
tayyareleeri, Luka hava alanın
da b.ılunnıı tavyarelere isabetler len trniik bir dRki!<a idi. hı- ıSon" H>h 3 •ütun 6 d• 

ı;ili:: Bırivekili de, İngiliz mılle- ':::::==::::=::::'.::::::="".:'."".:'.::::)~----~(~Sonu uyf• 3 sütun 5 de) 
- ti de böy!e dakikaların icap et- --------- - -

ttği lu rakt!"l·~ Bar.'.p ultıukhı.ı:ını ı • 
ispat ettiler. F .. liiket ingiltere- ık t • v k • ı • • 
Yi c;.mc<li w· kii<:ültınftli.. Onu 1 S a e ) ) n 1 n 
kar~ıhm!t tarzhrı bu gıbı fe-
laketlerin altınd"n daha yük · •• h • b 
tebıi~ hir S\ll'f'tte ka\kmağa ka- mu 1 m ey ana t 1 
biliyetli oldukları halıkında dün-
yaya bir kanııat ve hayranlı!< 
Wrdi. 

ilingııpuı un ınii<•:üaası kabil ( J 
m_iy,li, dcı{il miydi'? tııgiltere hü- B. Sırrı Day diyorki: 1------, 
kumeti l.izım g,f~n tedbirleri 1--~------------

Halkın b .. :ı ihtiyacı ekmrk ksrn•l•ril• t•min ol•nac:aktır, 
Kömür i•lihsalini arttırmak için tedbirler alınmıştır. 

Kömür taşıyan o>apurlarm ad•di dörde çıkarrlacaklır. 

ıttihazda ılımi.l Ye kusur lıata;;ı 
~apınııı mıdır, yapmamıı; mıdır? 
Şu dakikada bu gihi ıne"elel~re 1 
1~md.8 etmllyi tlo~;t \-~ ın11t1..e!ık· 
leriınıze karşı besled'~miz de
rin "~ sımimi hi;;8iynt ile telif lktısad Vekaletine bağlı mii- · tlsad Müdürlüğüne \'e Sünıcr-
tdemcyiz. lngiliı milleti sırf 'r.•< ;••]erde tetkikat yapmak Ü· bar.k Yerli Mallar Pazarlanna 
k~ r · · · ı ı · ' ~ _, .. n' '"ıı~m olan Q':1 nı~sc_e en 1 zı•n· l'\'Velki gün ~chrınıize gelen giderek incelemelerde bulıın-
'"··bett.~ı kııd~r ve ıcabettigı za- tkt1'ad Vekili Sırıı Day dün Jk- mu\ltur. 
h.aıı rleı·ınle>,tınnek ve aydınlat- - VEKiLlN BEYANATI 
:ır,ak yolunu bilir. yok muydu'? A\Tııpıt harbinin Vekil ı.eııdi•ilc göıiişen lıir 

.~i>. .valnı>. Singa.µurun ı.iyaı bitmc,ine kad l' Japonların eli j arkadaşm.ıza. :,u izahatı vermi~ 
ınun:ıscbeliyle i:ıir noktaya te- boş beklemdcri ıı.kıldan ge~e- tir: 

"Avustralya müttefik· 
!erinden ayrılırsa 

yaşayabilir ,, 

'
2 muhrip. 5 nakliye fA.A. tcll(r::ıtlarıı.don 

• hUı.- a l'ıi'hnişth·.] 1 
'ell••ı·i Ye mıimuısilll'ri de dah;l 
Ô•m·ılı lizerc 100 kişi bnlunacl!.11-

I tı .... 

---0()---

gem İSİ f .. ~. Ah. r. ,~h" tlord•n<i.•,,di 1 Siııgapurdan bildirilıli-~ ~ .. . ğine t;ör~. önh:riııdc oto-

ı , mobil vu tankl:ıı· buluna ı 
rıul: , c-dilı11i{tir.J 1 Japon kıtaları di:n sabah 

Binru.ııya tt-bliğiııe gi:ire, sekizıle Sınl!/IJlllra gimıi~. 1 
1 

'J."·üıkiYe-nin J .. ılr.dıa, Bilyük 
Ek·1Bi 1 RÜr;tü Aı ~s. İngiltere 
1-!nı:ciy, ... NaıJrı M. l~Uen, t3ri
tish Coııdl ıeısi Sir Malcolm Ro
b ... t lı. on vı..- f.Çt-neı al Dcc:tleı:; bir~r 
nutuk ~öyJ,,yecekJ .. rılir. Gcn<
Hıl Dcc De..,; nutkıuıu tiirkr,e sby 
liye...,t·ktir. 

AKSİ TAKDiRDE 
-o---

'' O da 
ezilecek,, 
Acı ve çetin 

darbeden 
sonra 

Hükumet, durumun 
çok vahimleştiğini 

halktan gizlemiyor 
Sinıtapurun dfu;mesile bek-

lt>nen nutkunu söyleyen Ja
pon Başvekili general Tojo 
olayın ehenıiyetini tebarüz 
etlikten sonra bunun bit· 
merhale olduğunu bildiı·miş
tir. 

1 

Generale göre Avustral- j 
ya, A.medka ve lngiltereden 

1
. 

a)'l'ılırsa yll!i<-ıyabilir, aksi 
takdırde o da ezilecektir. ı 

Japonlaun bundaJl sonra
ki htdefleri malüm olma
makla beraber Holanda Hin 
dı~tanını tasfiyeye bas -
la.yacaklan anlaşılmakta-
dıİ-. (Radyo gazetesi} 

* Londra. 16 (a.:ı..) 

n1ilttkfin. Jotıalar, yeni me\r-J..ileri- leı·ı.ir. Sehrin belli bar-lı 
ne Ç\>ki!ıfü~. erdir. • rntt~fik tay- r.tühim binalarında Japon 
yitl·eJ~ıi. .ı:tı••ıı;:ı.rın Pamı böl- bayrağı d3.lgalannıa:ttadır. 
gu•iıııJı;;, rıın~iiıcriııe hücum et- Ringapur tc-~lim ol•lug.ı 
rrJf.ılfHÜı, Jr.pon tııyyarderi zaman adada l\·öaülll\ ,.~ 
ıı:ırı1Auy1& ilzı,riııdl· t.ıaliyettı> ı· feri kıtalaı· ıla dahil ol-
bıılum.mr,mı.j]oıxbr. mıı.k üzere 60 hin ki~i llll· 

l<l'lliATRADA hınmakta idi. Bunlard:ın 
Japc.nlar Sumatı·anın ce:nıı - 15 bini İngiliz ana vat:ın 

buııdrı PP.J .. ınbang'ı i'gal etmiş- kııvvctleı·i. 13 bini de A· 
krdir.. \'ııst.ralyalı Ye yt·ı li kt1\'\·,·t 
Jlfiittf>rık ıloı.10.nma"' lıo.-Jmnıan- fr ;·dir. 

trnıu ültlü nıii:> 1 ~ingapurdaki teleofonı.:':" 
ş ... r~ tıayıJa r bıldirilı.liğine gö-1 (Sonu sayfa 3 aı.ıtı.ın 7 o(•) 

tıı. ~nnı~ Sa. ~·1.:_~'._'.i''..:".".5~ı~lı:_:l'.._~:::::::::::::::---:=--.J 

Pıı..nııtuklmdan scınıa ı·urki· 
ye büyük F:l~isı lı:•lh\ mi rcs -
:nı··a r:c.ar k:..ır. 

'Idrt:n filme ahn.l "'ak ,.e ay ıi 
"·~ur::nda ııı•J\·.:> ih ,Jc verilcc ... ~
tir. Lvııdr:ıdan l!J >Ub:ata, 1'ii:
i\iyl~ ~1.r·til~ ıs 15 ·d<'l<i titrkı:e 
ıd ır~y.~tı. <1:1 t(.H,•nin tafsil:ttt 
,·e11h'<·rk \'I' 21 eulıalla Ntat 
11.15 Ut•ti ne.~aiya1.a lla bir iJft,·, 
yar ıi?<'B.ktn~. 

INSANLIK DÜNYASINA BiR İMTİSAL NÜMUNESİ j 

ara 
ürk e 

•• 

• 
i • ----·--------

"Cennet yurdumda 375 grıun elınıek/e doynuı!Ja 
çalışırken haletinezideJ.·i Efen/er i{'İll bunuıı 

50 granıını vermeğe ltazırn11,, 

u Bu, yapmak istediğim değil yapabildiğimdir,, 
Yunani$t.:.t1Jda hüküm süren, --·----r,~.u; ttmek isteıi~. Acabe. Ame- mezıli. Fakat ellerine gönül ıi-ı "-Bu defa fstanbula geli~im 

l ;kau ve İngiliz istihbarat ida- z:ı~iyle verilecek bazı la,·i•at «ll· de Yekalele ait müess<'seleri tet· 
!'<!led Japooy:ıııın hakiki kuv - !Aıı· uslu dm maıfo •t·vkede· ! kik ettim. Bu miies.seselerin aıa
veti ve ~eJ1i~ hazu·hklaı·ı hak.. mL·z. miydi? Hic; oh1~nL~a bir }!.C· I mi randın1an Yt-ı·cbilme1eıi i~iıı 
kında kiui malumat ..alıibi ol- ne \'akit kazanılmn•' ım,'<lı? 

,r lizım g·elt·ı.:. lt dbiı·leı·iıı alınına- 1 

ın. U~lat nmlıı· ve buna dair ma- Bu noktal"11la ,foJru bir mü-· 
l 0 sı kanırla. ""~lı. Fabdkalarda 
t>ınat almı~.larsa mes'ul hükil- talea dernı~yan ed<obilmek il'iıı bu tedb;r)pı·in ne deı P<:eye ka -

Avnm Kamarasında mü
nakaşalar yapılması içi.ı 
a~ıktan açığa talebde bu -
lunulmuş ise de bu talebin 
kabul edileceeği henüz mu 
hakkak değildir. Zira lılik(ı 
met, bir kaç harp sahasın
dan kat'! malümat alınca
ya kadar beklemeği tercih 
etmektedir. Tahmin edil
diğine göte, Çöı·çil, dıırıı
mun müteaddit safhaları 
hakkında dliııkü radyo nııt 
kunrla bahis menuu etti -
ğinden daha kü~ük tefer
ıiiata girecektir. Parla
rıı:nto azasından bazılar-, 

•ı · ~;~kl,:~;c~.~~~r~~~d::'~:; z 1 R A IA · T .. lı:a ·-s·-. ~-D .. E-1. rlilmeıııiş günleri yaşa.yan za-
v~ Ilı E:f'nl<·ıin bugünkü feci 
durumu. ink:ıru>ever, tE-rniz ve 
ha•-&» yuıtclru;larun12.1 d:ı mü- 1 

nı~ rınkamianııa tebli~ etmiı;lcr Japonya ile A,neıika anı,,ınu<t d& tatbik edildiğini inceledim. 
nıuliı"! Tıı.hiidir ki, Japonların cereyan eden diploma;·i nıü7"1ke-ı' Neticeden memnunum. ' 
'!ok e.~aslı lıaqı hazıı·lıkları kar- releıine daiı· eı;ru;h ve tam nıa-
~ı~uıJ;, kafi <lerecede tahkim Jiırnat ,;ahibi olın:~a ihtiyaç HALKA BASMA TEVZİATI 
etl'.leın•:miş olıuı Uınk~arklokı yrucJır. Ftlkat Japon· Amerikan Sümerbank mamulat ,.e rna<-
nıutt ı··k ı 1 · h kk d h · nuatının halk .. li•.vık oldui!'u , . .,,, c ı · me,·kikrinin tdıliket!e müzakeıt erı a ın .ı enıiz ~ '' 
olclı 1 ı.ı k'ta redil · hilu dağıtılmasını lemin için bir . ~arı lHkdiı ,,·lilebilird.. rl'Smİ bir ı p neş nıemış-
~ovı~ b;!. Ll'lılikt? ıla ka;-~uaşma-[ tir. Vesika'.?-r or~aya. konduğu müddetteııberi başlayau telkik- (Sonu sayfa 3 ıUtun 6 da) 
··"-k ıçın J a p 0 rı y a y ı zaman bugun zıhınleı·t tırmala- kre devam olunmaktadır. Bu I 
lJ" .. • 1 b 1 ----~(s:o:n~u~s~ay~f~a~3~ıu~·t~u:n~1~de~)~~~~~~~~~~~~-~! 
1 · 

1' 1 u ıJ •l e t d,.ı-., oya- yan bu suallerin. cı>v<tp arı e -
,' .;.ıga acab.ı mıkıin vok muy- ki kendi kendilii:ındcn verilecek-
~'.\ ':I •ııon, •mu biiyük bir hırs, tir. Mr. Churcİıill bundan ev- '-ıllllllllll-. ... llJ'lillıllllııll"-"-lllllll~'lllııllllllllll-. ... jlllllıllllillll._.'lllııllilllllll_, 
~;• .n~ı:et bulıııaz bir iştiha sahibi 

1 

vel Avam Kamar:ısnıda sor~lan 1 
:; '"•Kil maliım .. Japonyanın be- sualleı·e cevap verirken Uzak
!~ .. ;·ıl Yçlcr ~Ti.o.1kıııdan ua an· ı doğu ile ()ıt,J ve Y1kınşıırk hııı•p 
h~'1 • 1 ~1 vcçhilc, Uzakcloğuda sahnelerinin her iki;ıini birden __ _ 
j~"ırnı~·l'l !'.'•isi;ıdeıı ibaret <•l-, ayni kuwı:tıe hazırlamak kabil 
if,gUlllJa ~uıılıe y'>k. Binliena- ola.nuyacagını pek haklı bir su
e..i'i~' n.c np:len Japvnya tatmin ı·ı:tte i1.ah et~i. Fakat Vaşing -
:'ti< 0ııı.yc~uktı ve erge<; Japon- tonda Ameııka ile Japony>ı a
ın tle bır ~arl.ıe g~rignıe~.kaçı~!- uı;ıı:da c~~yan eden mü1.ake
l<' a:-ı ıınkansız bır keyfıyct idi. relerde nıçın bıroz daha yunıu
ı.f&t b':1 _hıı.rbin daha geç pat - ~~k ve uysal davraıulmadığını 
d'? verdırıl,uf,><i kabil değil miy- mebuslardan hiç biri soımadığı 

1~:. Jnpon181:!'ı bir kısım arzu- gibi Mr. Churchill de kencli
:r· I ~ıı.but edııerek onlarda ga- liğinden bu bahse terr.ru; etmedi. 

11~,,c'ın-~ hiç . harbe lüzum kıü- Bir fırsat zuhur eder de bu nok
~- l<lau e.ret'ıleceklcri ümidi ıı- talar haklııncla izahat verilırse 
,,a~dırılmıık ve bu illııit dola- ışın dıplomllf'i sarha"ı da aydın-

s VAS:Jı 

Jl'"1-,ı 1 .. " ~ e .oı:.;u ı lıiraz yavaı; daY- lanmış olur. 
1

'"· -ııa~:ı nı;,yletlirınek iınkfinı Hiis<·~ iıı Oalıid l"ALÇIN 

• 

Büyük Edebi Roman 

Ycız1111: 

KLOD FARER 
Çeviren: 

ILHAMI SAFA 

BiR JAPON ZAB1T1YLE BİR lNGİLİZ ZABİTİ ARASIN
DAKİ MüCADELE VE BİR JAPON llARP G~USİNDE 
J1AK1K1 HAYATI'AN ALiNMiŞ SON DERECE MERAKLI, 

• CANLI SAHNELER .... 

Pek Yakında " YENİ SABAH,, da 

ttı·;;ı.ir ~di~<·r. A~ağlda okuya - ;i ___ - _ 1 
eağıruz mektup, Tiirkün ezeıt 1 
••fknt ,.e füe.rLaniet _duygu.ımu I c. H. Partisi teıkilatıda ekim;n iki 1 
belntE-n, erı genı~ manabıylt fe· ı • • • • 
r•gat \t- f.-.i;ıkılrlığını ·~ıkluy:ın i mısie çıkarılnıası ıçın halkı ten vır • 
,·e kaıı..!,iir. uo.-tu olan miııdımi- , vazı"fesı"Ie mu .. keilef ld f 
zin asil duvı;9nnun ifacleı;idil'; - tutu n 

'* Muhı.-. .,.,. "\'f'.ı;i Sıtl•th,. 1 _ h b' · · t I f . . . . 1 ti 
~""' ı. yetin<' 1 An';arJ. nıu a ırımız e e onıa bı!dırıyor I 1 

"Dtın Hk~.'Ull Ankaro ra•lyo- ı 

s~ Y~~·:ı.n:~tar,ın ,·aziydinden .* Ba·"'·düli. D~>ktoı: Rı;.fik Saydamın An..'ı:aı;ı. ro.dyosun- • 
b~h~e.ti .. ı~e~en9 p87~ı.r,. g~nü. Ja _v.ıpt.ıgı h?~b:~G!ı ~kıbeu yn?.hk ekimin aıttınln.ası ve istih-ı 
yalnız Atınad~ ~O?O. kı~• .. ~<h_k- • Ralın c_n a~agı" ıkı tn!Shn~ çık:ırılm:ısı hakkında umumi mahi· 
t:ıı> .. 'ok~klarcl.ı ?.UF;ll~ <»ınUP,'. I yetlt'kı t'.'.obgaU:•r.mo ,,t~e!' Cümhuriyet Hulk Partııü genel 
h•·nuı; "l"'.<').t'nl':'. dt. cııııh Ct' >.~kretcrhgı tlc bııtun tc~kılat kademelerine, Hal'•evkl'ilc, Halk : 
n~ r~all~OC'_ımı.:;.' ~~n ~:fesl~~ı~ 01a•<Jrın~ )'~pmış oldugu t.n:ı~·:n ilo btı.gür..ü.a. en mühinı ~r • 
~· 't'ITfı(:.T .. J~ln gun 'e .. cı.at btK oavatıı Jt.~n uu u1evzu~1 bütuu tefclrii11ti,yle cruılu~Jı-eJ·o.k si .. 

lıY;<_>~3~~:" ·ıı t· k , 1• il Y~hİ, io;t:mai. ve iHısadi varlığımızın A.u:.·ı.r:.n&.&ı ve gdi~mesi 
. . an ır nıı e 1.?• . R) a a~ i1J.,ıindc taı i!ıi rolleriyle ker.Jini bütün diinyuyn t<ınıtıruş bu-

gıbı r,arça.. ~ı:ırca d~~e:ekd ~o 1 IJmuı Pnrtimi:ciıı t.n meşru dfi.vauıoı <l>t e-ıı gımi1 ~ümulü 
?lmags uopu. yıırnr. un ıgırıı ile ..ı,, alnı,,ı l~lzumu bdirlilmi~tir .. 
ılk defa lmvdedı}"or. Gnzler ya-
o;armadan, İıalb buı·kıılmaılan bu 1 Tı.ıııkiırtı •n hal}.ııı bu guyc uğıııııd'> <Lrak.;.z te;.ovir Ye 
h8.ile;ı.i dinlemek ve düşiinmek. in,ath.ı'\h hı;hınm:ı.lnrı:ı:n temini, çiftçi ve ki:iylillH"imizıe bu 
kabil olmı:t<'.r: Nasıl olsun ki da-

1 
ı hler \iz&dnde lıonUfıı::ıal:ı.r tertip e•ilmCl<i istcııııtiş vo bllhaı,;. 

h~. dıln orzım h~dutlarımızııı ı s,ı Jıalkmuıın bu da\'ayı kcr.di .. as dih csı olarak lX'!ü,15e-
mııdafaasını, kendı yurdlannın . · · .. k" 1 !: f t · ., d · 
ki ile bh~lik sayan dost Elen-

1 
ı'."'':ı ,ıç~ı ı;num u~ o. n N' .rsat an ıstı,a e ed:l~c~i tawi-

ler, bugıın hıırlntlarımızdnn e- yesındc b ılı.mılmıı~.ur. 
(lf"ıt "fJ.'!f" 'lit:m 4 d.~) , ~at:·~ıo~ K~li1'&M ~c•M~•••••ınııı '"' ı1ııeeo.~ 



rENI BAB'.AR 

3üreşMüsahabeleri ( ş EH 1 R HA B ERLER 1 
~ rıkara ve İstanbul çarpışması · . • · , 

) 
münasebetile amatör pehlivan· lslanbul Beledıgesı ,. Okuyucu 

1 nmı~!:a:~:~~ .;:::~diyet Muhtaç sahne artistleri ;:d.kö;ü~lY"0~~ .. ~"' 
~ hafta.ki m11sahabem- ması hu gidifi biriz bir suret

't:l profesyoııcl pelıl1vaıılarım- te g&rta'di. 
ın '.ZlI1 Ma.kBimde yaptıkları Anlmra, giire§çileriniıı he
m çlan hülis&ten tahlil ve ten· men eksarisi köylü çocuklan 
kit etmiştim. Ve bu mimba - idi. Anadolulu pehlivaııJa.ra dik
kalar dolayısiyle de profesyo- kat ettim: Serbest gİ.U'e.!J yapan 
11 pehlivanlarımızın ve Türk A.nka.ralılann ekserisi Kara -
fX'hlivanhk rulıuıwa lamam kucak güreşçi.. Ne de gür.el 
bohçası ayarında olan mınder giJreşiyorlar .. 
tiz rinde çektiği medeni azap- Ankaralılar, a1afn.nga gil -
Jaı ı da. teşrih etmiştim. rette şampty-onluğu ka.ybetti -

Ve gene u müsabakalar do- ler. Fakat, serbest güreşte ıka
la. •ı ·yı~ profe onel pehlivan- za.nclılar. Bu da gösteriyor ki, 
Iaı-ım.ızın hayatla.nnı ı ..... an Türk kc:iyfüaimün kara u<'ağı 
mak jçın be.)nelmil 1 ka.ıdc eıe gür~i tam serbest güre tir. 
uyar k mınder gureşine bma- Yalnız, köprusu (pon) yoktur. 
ı ure intıbak etınıck ı braı d Eski gureş federasyonu ok 
bulwıduklarını da gostermiş- klasik bır çalı ma usum tuttu. 
tim. Şehirleı e b·ıf landı. Koyil ıhmal 

Bir kere şurasını ar:ıedcy" etti. Köyden gelen. pehlivanları 
ki ben hayatta prof eısyon~l ve da yak lık, kravat takarak bi -
am tor diye b.r tasmf tanımı- rer is bulup d ım rııı .apalı 

Yorum! Hayatı, ik ye ayır.an bu odalarına cüz'i nıaaşla memur 
varhk nereden geliyol ? Paralı edip benliğini öl ünlü. Çünkü 
ve parasız diye a)'nt.ın h:ı.r k t- lJanlar için koylil pehli an, 
lenn içtimaı varlıgırııız ı .nde prof esyCJneldı. Bır keçı~ e, bir 
maks&t ve hedefi aristokl'ası öküze, bir taya, bir koça güreş 
bir zıhııiyetin ortaya koyduğu tutan pehlivanlar profesyonel 
bir klas farkı mıdır dersiniz aca addblnnmuştu. Zchi gafie '.. 
ba? Kendi eünıiz1e kendi varhğ.ımı-

Sonra, beşer ihtmasmm. pa- zı ne güzel baltaladık!!. 
ra, madalyQ ve alklş a.yarı ne - Avrupalılık kafa.en, yaban
dir? Amatör, alkış, m .. <lalya, cılık ruhu, güreş ve ılim kısalı
menıariyet, himaye ve antrene- ğı neler yapnuyor ki? 
man ve yol hoşluğu gibi !Ih... * 
nimetlerden müstefit olduguna htanbul ve Ankara güreşçi-
gıöre, profeayoııelint par~ mu- Ieri aı·asırıda biriz farklar var. 
kabilindeki icrayı faaliyetinden Meseli, İstanbul gı.ir~çilerini 
ne gibi şartlarla ayn bir me"lCU- Anka.raya nazaran daha ıtek -
diyete mazhar olduğu münaka ıiık gördüm. Gt>rek alafranga 
p. edılebılir mi? . da. gerek seroest giıreşte ıs. 

Kırk seneyi doldurmak me- tanbullular, hemen hcpst An
re bulunan spor hayabm ıçınde kara pe lıvan nna nazaran ı.i8 
bir türlü anlayamadığım bir tüıı ve barız teknik varlığ-a sa
l!!) varsa bu da ,aınatörftikle, hap ıdİK'r. 
pr.o 'esyonellik ayn mıdır" Fal.cat, letanbullular da e;o-

isesine giden tal~beleri 

için bir yurt açacak ::~~;.~~ 
İstanbul umumi meclisi dftn :to hata nazaran Vilft.~ Sıhhfye Mektubu Maarif MudilrlUğti., 

saat 15 de reis vekili B. Abdül- u " Me ı · müdürlüğü vilayet hududu dahi- :!stanbul Belediyesi ve Kadık y 
kadir Karamürselin riyaseti mum 1 c 1 se lindeki bataklıkların bir l.iatellİ- ·~ nnarı dikka -
altında tplaonmı~tJr. Şubat İQ- ni yaparak bunların tamamen ne arzeder, JDC\'Z\111 bahis ,&~ye-
time devnıeinııı cuma ..;n.öne ı f kt•f lmnituımaıa İ"in 5 senelik bir 
kader temdidi baklanda. 

6 'riya.. yap 1 an e 1 program hazırı~. Progra- :.:ıe=:-rmi ~idlır alın-

lunduktan sonra ruznameye ge Viliyet ve şehir hudud11 da. • ihtiyaç vardır. ele oturuyonız ve her ıtın mek -
set tezker~si okunarak kabul o- mın tatbıki için 150 ıbin liraya Çocuklarımızı Camlı.ea ıısestn-, 

çilmıı ·r. Buytikada. ve Hey- hilindc!d bataklıklıınn kurutul- Lüzumlu par her sene 30 btn ' <'he ibn Ierini, 5 - ı taleben':ı 
ooliadada bazı soka 1t i ıml rinin ması hakkındaki teklifin bütçe lira. tahsis edilerek beş enede ın.r nı aya !lel rek G - 7 s r lir ı
degıştirilmesi uygun gorüldü - encümcn;ne hav le olunması hu tamamlanaca:ktır. Müteakiben rn kıraladığı nrab:ıloı.Ia t n rı 
ğü hakkında m""lk ~encümeni ausundaki mülkiye, nafıa ve ri)aset ı.n: akamın n bir takriri o- ı [lr. 1yoruz. F k.ı~ nr bacıhır ço-
mazbatası sokak jsiır.ılerinin mu sıhhiye encümeninin mtişte- kunmu tur. Iıiyasct makamı bu nıırtnrmıızı mektebe muntazar.ı 
vafık gôriilıncmesi yüzünden rek mazb tasının :n1tl7.akeresi takr· rin:!e ~ehir Tiyatrosu re-j tlir miyorlar. Hava biraz k. rlı 
tekrar encümene havale olun -

1 
esnasında muhtelit encümen na jisörü B. Ertı ğrul f•ıh inin bit- cı!clu ı u mt>k e•:ıte ne talelıc ve 

nıu~tur. mı.na. izah veı imiştir. Bu iz&- istidaımıı nazarı itibara alarak, ne de muallim :ı n:ıyııuz. Çiınktı 

Talebeler 
sigara 

içmiyecek 

Vilayette 
yapılan 
toplantı 

----<><>- ~ 

Maarif Vekili f simsiz yapılan 
mekteplereıniilüm ihbarlar nazan iti· 

ihtiyar ve muhtaç aktör! rin l" abacılar gitn yor. Atı rm a~ k-
hiın yesi için belediye blltçe- ?ntı nalsızlıkt n l.ayıy ı mu ·! 
sinden bir tahsisat ayrılmasını lienı çocuklarımızın ıhhutıe ·ru 
rica etmektedir. Belediye riyase- li t rumak ve hem de tahsillcnn• 
ti B. Ertuğrul Muhsin tırra- '!: r )nsız otaı k devam edeb ımele 
tından yapılan teklifi muvafık ı iııi temin etmek iç n sayın gaze-
görmüş ve Süleymaniyedekl es- tenlzden sa h ve ak m Kadı ·· 
ki Tıp Medresesinin (Emekli k1ıydcn Camlıcaya mutedil bıı· 
sahne sa.-ı'atlcarlan yurdu) ha- ıicretle bir iki otobus işlet nelen 
line konulmasını kararlaştırmış- içın alakadarlar nezdinde icabe
tır. Bunun için lüzumlu tah9isa- ~en teşebbiisde blunruaktır. llu 
tın belediye bütçeQinden ayrıl ı ı,urctle ı ıu lhmlerin her gün va-
ması lazım gelmektedir. zifelcn b:.ışı da bulunmalarını te-

Umumi meclis, teklüi Jcahul mln ve hem de çocuklarunw.ın 

bir tamim gönderdi bara ahnmıyacak etmiş ve bütçe encümenine ha- l·i'·ylc günlerde t h <il :z b:r~kıl -
nh~ etmi.,tir. ma:nalanna detllet .e •lmis ola-

Maarif Vekili B. Hasan Ali ., 1 Dün sabah vilayette Vali ve Umumi meclis miitealdben ... c.·.k.tır_. _________ .. 
Y ·d tlıtüniln ya.ptığı zararı.- Beledlye Reün Doktor Lftttl Çarşamba günü toplaıımak ör.e-
n mektep taıebelerine izah edil- Kırctann riyasetinde mühim bir re dağııını~tır. Ziraat seferberliği 
mesi için okul idarelenne 111 toplantı yapılmıştır. Toplantı· 91™--,.....,.~""'""'!!!!!!!!!"-..-.-~-~~~ 
tamimi göndermiştir. ya vali mu. \.·ınleri, bölge iaşe 8l için lizım gelen tedbirlerin a-

l - İlk, orta., :mesleki ıı1e t.ell- müdtirii, İstanbul müddeiumu- hnm:ısı, evferde yapılan araş-

men.edilecektir. 

Şehrimizde yapılacak ~raat 
seferberliği.hakkı~da vilayet ta 
rafıuclan hazırlannıı plan tetkik 
oltınınak üzere alakadar veka -
!etlere göndet'ilmiştir. 

Karne ile un 

~]'!ık Doktoru;~ 
Bunlardan da gelir 

U zun ömürlülük, kabızlık, 
peklik çekmemekteıı ve 

81 ıhı bir auıette yqayıp sağ .. 
lam olmaktan gelir. Kavga, ci· 
n yet, öldürtişmek, maddi men
faati payl:ıij8IIl.amaktan, sarhot 
luktan, kwnardan ve çok defa 
da. (kadın parmağmdan) plir. 

Bcl ağrısı, çok defa böbrek 
hastalığından, romatizmada• 
kwu sanC18Uldan, soğuk algınlı
ğından (mırdar ilik) denilen ( ö
mur ilik) hastalığından gelir. 

<Apandisit) ve romattmıa 
Jlutahklan, çok defa. çilrilk dil
lere giren mikroplann kana ka. 
l'lŞtllasından gelir. 

Yürek çarpmtıaı, fazla ~y, 
kahve, kakao, içki, likür içmek 
ten, sinirlilikten, korkudan va 
lrnlb hnstah~ından gelir. 

(Zatür ıe) çok defa devam 
eden (grıp) in tedavısız kalma
sınr'IP.n \-C şiddetinden do ayı va· 
yıımasınd h ve terli ik rı kuv· 
vellı rüzgarda ve iıa. :a eereya • 
nı a oturm:ıktan gelir. 

1nci gibi parlak dişler, .. u 
tem{zliğinden ve kemiklenn :ğ 
lan h!;'1ndan gelir. 

K ab1?J1k, peklik. tutJnmluk, 
çok lefa uzun bir tencere gıbi 
uu-yan midenin dü.şüklttğünden 
ve kalın barsağı basbnnaSllldaı:ı 
f'l!İ r. 

<Malarya) denilen sıtma ha.&
tahğı (Anofel) adındaki ai'VNı
neklerin ınaanı ısınp aflla.ma
ı.ıından gelir. 

(Grip) . nezle çok d fa aoğuk 
al~ınlığından ve yap~ma.ktan 
algınhğmdan gelir. 

Böbrek h a s t a l ı ğ 1, vttcu
dümüzü umn mtkMet yıkama 
ve lreseletip kirleri adam akıllı 
tem.izlememekten de gelir . 

(Dalak bü~liığü) UT.Un 

miiddet çekilen sıtmadan ve va
pı ~an hastRhklardan gelir. Vie 
danstzlık, kalbde (Allah korku
sn) olmamaktan gelir. 

Lok,,.•• H•ltı• ······-···---
Muhtaç annelerin çocuk· 

Ga.rp kafasının ne demek UJtA: · .ze ça pa<:: k bir Rey vardı 
diğiui anlıyor\)m? Hem çok ~ı O da· Ba>.umrlık.. Ve bun -
tuıbyonım. O, Kadım Yunanıs- dan miıtevellid ılik ooşlugu ... 
tanın jJDmazla.nnı, ölemple- .Bütün tut~rda gevşeklik 
rini yaratmak istemiştir. Her vardı. Zehiı' gibi acı ve müsel
eeyde olduğu gibi olltı ~ e- sel bir tutuştan mahrum idi
derek., Rönesanınna bağ yap - ler. Acaba, bu yalnı:a bakımsız
m&k istemiştir. işte sporu da lıktan wı ıleri geliyor? Yoksa 
bu göntll yangmhğı ile tesıee şehriıı f&Rtazyaal da bı.ı. M 
çalışmıştır. Ve, bu işlerin kutf'Nl cudiyet ilzerinde müeuir nu j 

= ~t~v~~:::.:~ misi, emniyet müdürü. toprak tmnaların, evvelce yapalacak 
açık veya gizlı , nerede olursa! ve petrol ofis müdürleri, jan- tahkikatın zaruri kıldığı tak

d&rma. komutaw iştirak e~ dirde yapılmam kararlaştırıl -
olsl.lll si ara içenlen şiddetle tir. Toplantı eh Millı Konınma mıştır. Dıg· - er taraftan muhtelif 

2 - Okul idarecileri ve öğ- Kauıınıında. yapılıin son tadi- kimseler tarafından al&kadar 
rctınenler, d rsl1anl!, Iiboratu -1 lltın tatbik ve evlerde ~pıla - makamlara gönderilen ihbar 
var ve korıdorlarda, yani tale- cak aramaların şekli görüşUl- mf'Jctuplannuı isimsiz ve namı 
benin bulunduğu yerde sigaı-a müştür. İhtikar vak'alarının müstearla yazılanlarmın nazan 

Şehrimizde hu llafta içinde is· larma sClt tozu dağıtılıyor 
tiyenle~ kal'ne ile ekmek yerino 
un 'erilcceğirıi yazmıştık. Bu 
huııustaki karann t.atbiki bazı 
hnzırhklann yapılması için pa
b?artesi gününe blrakılmıştır. 

i~.miyecektir. miloosir bir ibret te ·1 et.meal itibara alımnaırwn da mevzuu 
3- Univer ıte ve yiHıt k o- ıiçin sür'atle, cfırmüme.'}hut hil~} ba.hsedilm'ş ve bu hususta. ka· 

}{ullara devamlı veya muvakkat kihnleri dahilinde inr ç olunma- rar verilmiştir. 
lr ... T8lamı denshane, laboratu- -----------------------

piştan da Fransız baronla- deraıniz? 
~ meşhur Baron dö Ko- Ankara güreı,~ilerint ki ek
bersendir. O, Yunanı kadlın·n serıyetle köyfü ço !u idiler. 
meftunu olarak Barekete geçmiş Dalıa b@k•mlı bul<lum. Ayni 
w bin sekiz yöa dok8aa allı zamanda zehir gibi idiler. Go
tarlhıode ilk Atiııa. OOmpiva.- rüliıyoıdu ki, ilikleri boş değil, 

var. mutal~ahane gıbi ders ve
rilen veya talebe tarafından ça
lışılan yerlerde sigara ı~lmi - ,,,_,. 
yecektir. r 

4:. - Mekteplerde ttittinün 

Şaka yapmış! ,ı 
:;ararları hakkında 91k sık kon-

dmı vıicwle l{e mnekle pro_res dolu idi. 
yonellilı ve amat.örlük ayrılı~ı Daha, daha dikkat ettim. 
eriatokrat bir gonış&e da ı.ı 1sta.ıabul ~eşçileri hemen ter- Tramvaydan 
lruvYetli bir surette va..: "e te- liyoriardı. Ve bırkaç dakika :JO-

essüs etmiştir . . guşmadan sonra YÜCUtları ... ı- atlamak i•terkeD 

Saçlu: "Vallahi hen aana fenahk 
olsun diye yapmacbm, şaka idiamma 

dert anlatıncaya kadar it 
B:ıron dö Kobreten, önemli zarıyordu. & ha.lleı· neye a.ia-

bir farmason olmak 1ıqısiyeü- me1ıtll" acaa? ldm us•:tltga Bir çocuğun ayakları k.apalı çar ıda marango~ Ab- medim, billahi ıormedim!» diye 
le de enternasyonal konute O- mu? kesikti dul'nbın yanuuia kalfa ve çırak ba.,nyor, dijer taraftan da kea-

işten geçti,,, diyordu 

lenıpiki ve btmun beyaelııwlel Deciim ya!_ Şehirler fatu.az- ohuak gınel guzel çcılışıyoılardı. dini mudnfaa kin elinde bubınm 
nizamatını kolaylıkla ve me • ya taşıyan ve insanı kuc .. kla- ı Laleli caddesınde Ça.rsanc-..ak !kından bir y lt.udar evvel çırak ltuııduracı bıçagmı sallıyordu. Bı-
muı. '~neaıarma mensup zevat- yıp slinikleyeıı muh "tlerdlr. A- ııp u tımanınm birinci katında .... L.__ pa-·ı k~ı od ııınd n. feT-

IU - 11 V'cl.Sllldaki Nam am _,,,.. • .... - "' cak nası! oldu bilinmez, Yu.urun 
ı... t•• e'~n ~tıaadınnaga damm iliklerini bopltmağa va- 0""'~ - r .u.ı· d't' iht: ...... cı olrlu~undan şikl-ı:a ... ,._ .. ı.. .... .., _ .. _..1 ... _ olo- 20 au ~ - ıı. 16gsıi il&ennc isabet ede-ek üçer 
muvaffak olmuştu. sıtaıan ve cazıbeleri yGlrtUI'. Bu n.a.., ..... ya ~u-- _. - :fet edip duruyoı ve artrnd:ışlann- MnUm c:terinl!!inde üç. yara rıç-

Hatti Türkıyemizde de mi. haHer adamı hem terletir, hem maralı trlllllvay arabulna atla dan borç para i tıy0t-du. Bu sıra-istemi.rlir Bu esnada Ava mıştı Yaralı hastahaneye kaidı-
son Olarak üstad Selim Sirnyı kızartır!.~ ma.-i ~.. • -., - .a- Ans (!) a.-c191na guxel bir 

w ha•.,....., tekerlekler af'll8llla - .,.. nlmıf ve suçlu hakkında da tatr-
bulnıuş ve bu zatı ilikaderin AAkaraldar, t.iemediler kı- gı .ı~- :tu-.at çıkardı. İşile ın~gul olan klk&ia lıaşlanınıştı. 
masonluk tahs1'9t:iaia ~ zarmadılar. Sebepleri aljikir - dUşmiilJ ve aol ayağı topağun- taır:ı Ytıruf f. rkında olmadan ce-

•-ft~ı ~·- d:ın keMlmi""'r Nazif derhal .Enak tekemmül ettiııinden bu işin emn"-' le eau en~ U4 •• ·~ • bindPn iki butuk ttrayı düşürt.. 
·~- ,,..~ * ~'""er ..... ı-...... b&Rtahanesine kal - 11mtmkeınesine Su tan hmet ikincı 

Koınıte Olempikin ............. J'e '"' .,.,._~ verdi. Runu ~n IC!zım titremt!"' 
mümessili olarak taytn -etiRUŞti. .Aakara., 1scaabul gür.eşinde dınlmıştır~ Suçlu vatman yaları le taşladı, c:Aman diyOTdu. Şu btr IU1h ceza ~ahkemesinde baştıın -

Türkiyemi1JC.ie amatörlük ve bııns. en çok heyecan veren uç lanar ak hakkında takibata baş • ı tnı·ı·ın:ı 'arına sa dn papellerJ cebe m~tır. Dava zaptmın olrunm811ınt 
profesyoneih'k ımıaelesmi vu- glireş olmqtur. Ve, ba güreıçı-l 13Dmıştar. inclirs~k.~ miiterıkip ıarat1ar bidUeYi anıat-
cutlandıran ve bu bapta bir ler iımit ver.iıcidir. Bunlanian ~~----~-=~~--~ı Nitekim öyle de oldu. Ya\ıu~ bir 8UŞlardır, 
çok neşriyatta ve konfennst&r biriai, Kastamonuhı tsmaı1 çası ~r yok mu.?! Alı! o !ıu·' la Kazım usylca yerden aldtll SüçlLl suçunu kulliyen 1.tıklr et
da bulunan muhterem üataU pebliv:ı.wıı mÜ8al'&8&1dır. Aı·-j yell olaaı minder .. Tti.rküu hızı- pgreyı kasketınin i<'erbdne oıtar- aiııt.iı·, muhakeme !lekneyen tn-
Selim Sırrı, bu divayı tesisle navutoğlunun diyarından olan nı kesiyor. Jcen diger çıraklaı· gorüverdıler. lıltımn celbi için balka bir lfln• 
Türk sporculuıhına beynelmilel İsmail hakikaten tam pehlıvan- Ben, öyle zaıuıediyorum ki Biı az sonra Yu ufa para lhım IMrakılmı&tır. 
vadu.le amaiiırlill w pro&ayo- dır. Karakucakçı olan lsma.il, bu harpten lilOlll'Q. zaten ölü - oklu. Arandı, tartındı yok! . . Çıl- Kalfa ve çırak mahkeme kapı
nelliğı baJıletftış oWalU~ Ve, çok dinamik güretti. İkinci gu- me yaz tutıaaı ölan alafranga dl:mamak lsden det!l. Ntha,et arı- llDllan çıkarlarken ltlzı• kendlal
hiç şüphe yok ID. bu semereli ret CJAlin yapbğt boğuf'IIlla· güreş blisbütiln yok olacak ... acf~!:Jarına sordu. Onlar Khum it c1argm olin Yuaufa: 

1 

Bulmaca müklfatını 

:Ee.,iktaş Çocuk Esirgeme Kurumu 
Sılt D mla.:i1 fakir ve muhtaç ailele
ı e p.induz çaıhşan iı;ıci Türk annele
ıfo• len ı;ocuklarma siit tedarık edc
miyenlere (~iıt Damlası) tar..ıfındaa 

ır'lt tozu, :ıeker ve muhtelit unlar 
dal Wmakıaa. 

ı - Süt tozu y .. lnız nıeme çaj n
d ki küçük çocuklara verilir, 

2 - Bu oculd haftada bıt kere 
Be:.tiklaş Sut ve Mektep Cecukları 

Dispsnsermde muayene edilerek an
cak mü ehas.ls lıekimin k.ealıı lüzu-1 inci Bay :\~urat Artar 

Balıkpa.zar caddesi No. 48 
lst.anbul - En indnü. 

, :nu gösterdiği müddetçe bu gıda :: ı 
?. inci Bay Vedat Den fr 

Beşikta~ Yılwz cadd~ı 

Halil B. apart 50/52 
tstaııbul - n .... ~ikt:ls 

3 üncü Bay Celil ör.,g ır i• 

Bahari:f'e caddeı;ıi, Heri ııo il 
kak No. 18 !i 
Kadık6y l:sta!lbel ~ 

4 OneU B yan Fahriye Eıgen Ha- " 
mami Muhıddin mahafü si I! 
Tambu.acı sokak No. 16 

Hauç Fenerı - tstaııbul 

kazandı. 

yo.rdımu d n islıfade edebilirl«. 
3 - Sut Damlası ~k.ta§da Spor 

c:ıd.iE' inde C. H. P. Parti blllbıu.da 
\ e 7.t-min kabndadu-. • 

ç, C'Uk annelertain. ilk. önce Dis -
!'anı:ere giderek ~arını muaye
ne cttunıeleri lAzınıdır. 

4 - Çocuk D'spaııserı Befik"6i 
Sprır caddesindedir. Mu.cı~ e 
bcr sun sabah saat (~) dan ıllbaıeu 

iaşe MOdürlOğün s 
memur alınacak 

Şehrimiz Bölge İaşe M"\kftir
filğttnde münhal bulunan menı• 
rivetlcr için Ytiksek Tlearet, bı
tiSad ~ Hukuk Fakillteleri me-

DOÖAiN Sigorta Anonim 
Şirketi 

11 zurJarı alınacaktır. Tayin edi
lecek bu memurlara haretne gö
re maaş verilecektir. 

MOklfattan a 1 m ak 
üzere müracaat yeri 

İstanbul - Bahçekap& 
Taşhan, Üçüncü Kat 

lzmir postaSI Gelibolu 
ve çanai<kaleye 

uğrayacak 

gayreUer'yle Türk sporunu dır. Bu pehlivan da Karaku- Minder cambazlığı da orhdan glz knf işaretlle ~ar ettiler. q.. _ Ekmek çarpsın. ağabey, va:-
gar lılaştırdılar! . cakçı ve hızlıdır. Tutuşlan katkaeak.. Daha daha profes- a o zaman kızılca kıyamet koptu. lllü ben sana fenahk olsun diye ----·-- ----·--·--

Her ne hal ıae, ot•.n ola ff peMinllcadlr. Bir de Aalrarah yoneftik ve amatörltik diye ce-1 Yusuf bu eıt uzun çıraJın artta- ~pmadım. Şaka idi amma ben Kısa telgraf adresi: r '\ 

lsıaıır sür'at poetaSt gidiş ve 
geliş seferlerinde Gelibol'U Ye 
ÇanakkaJeye de uğı-ayacaktır. 

sportarımmda garplılqblc! Ve. Dojanm yapbğı ala.franga. gii- miyıetin hareketlerini ikiye ayı- lnıE' yapışarak verdi soı>a.YI.. 41erduni anlatıncaya kadar is isten ..... ;o;".NT.AŞ Yenı· Sabah 
b ı.i t 'il D T Ürk sperluınm l"9le' bayıldım. ran manaanmkt& pasa.portumı Yusuf bir yandan Vallahi 2&'- 8eÇtl, diyordu. 

llöylerden fışkıran rehi arli- Mı.kat, ah! 1U hamaıa boh- atacak.-'* '-----------------------..ı11 1 
• ....._=-==~=-======cm::• ...,.,~.._..,.-..,._-,~ 

ğına bwpr~ dam-1~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ AEONE BEOEU psım vurarak topyekun peh-1"": 
Jivanlarımw proff&yenellet 
idad na keudi elimizle ferman 
wrerelf iclJlal ettik! lşie o gia 
11u gi:indür ki, ti. meşrutiyet iıı
kılabındanberi ~irt«inıi:. ic;in 
den yetişea amatör gençleıi.UZ 
le Avrupahlaşmağa yiirüduk 
ve yürüy~. 

* Dile kolay .. Tam kırk sene
ye yalnn bir zamaadır amatör 
pehlıv n ve sporcu yetiıfttt me
lle multaltidttk yapmaga çab
pyo~ ~ vucuda. getirdik? 
Ne yaptık? Kııç pehhvan '"'rta
da var? Göı luyor ki, asıl bün
~yı bsltaladı ? Bentiğitnizi a
yırt ettik. Mahmız ve ruhi var~ 
l1gU11n iç"nde ya~y:m peh n 
lığımızı smdirdt . rp mukal-
lidl gıne , e Tanzı ı Hayr ye 
rulıuna kö bağlandık•. 

:y~~=~:'. r =:A-iiAZftEıffiü~ 
=tr~t~;ı'l::Y ... ~;k. J~ Nakil ve ikt!_bas hakkı mahfu:ııdur ~ 

sek huzurunuzdan ayrıhnca. ·• _ 
hır dSŞtnda tenha 8ir y«e ~ıt 
tik. Orada uzun umdıya. kont$· dan yeni bir kafile ile karşıJae- doğacu•11 t.ai Kw. olac• 
tuk Bu rüyavı tabir etmeyı ık- tık. Bwılara. rüyayı anlatmadık. Jlllt. 
tidarımız haricinde bulduk. Da.if Sadece; Velit bia Ma&ap. Kua ~ 
rara çekilmeğe, yüksek ve yal- - Gök yüzünden ne haber;' ai duyunca yerinden bir kant 
çın. kayahklan, büyiık suba..' - Diye lilıOrduk. tık konuştuğu- yukan tııiadı. Çiiakü 1* isia 
larıu:ı dağılmağa, oralarda g6k muz geytaDludan. ifritlerden ~~latsrbanailcı ~ = 
.. .ı.n.--L,.n yer •• n .. n .. e ha.1.1-r ze- :ıldığımız haberi onlardan da a- .oaı 
- ---- :1-- ut: ~ "- ft---• C!u" ~-· da ; .. ıtm;..,.;. Klhl-
tir"" ...,.,..+ .... 1 ..... , ifritleri be • hoca aldatdmad...,11nr-a k~ ., ~ ~ '9 .. 

me'":~ r:r~dik. Gtbılerce 11• getirdik. 
'vU~adan, ağzunı7.a lokma koy· 1ft!!.~~':ic=~-~e~:=: İn LO&n bekledik. Nihayet feY - ~- .... 
tanların ve ifritlerin gök yi1zUn rek sordu: 
den yer yüzüue döndilldenni - AJdığP11.ı haber nedir! 

b rduk. Kend"lerine derdımizi K.lhin, aalabMp devam • 
.. • tQk. :eme ce..-ı vererek: ti: · 

•e: 
- Devam et, devam et! diye 

kğırdı. Yavaş yavq her '8Ji 
anlar gibi oluyorum. 

Kahin, blraktlğa yeriien aa
latmağa başladı: 

mqiar. L,tıe devleW auıtanım, 
vuiyet bu ID8l"keadedir. ~ 
iliWkleriai& ayııea ~ oleca&
br. 

" - Bu rüya tabi~ muhtaç de- - Göklerin tanrısı. mulrarı:ep 
c w ıdir. Ulu sultanınlZ, rüyayı ferişteblere ve Hamel bül"clln.-

r edılmiş ol rak gormuş. de bulunan meleklere Beni ı. 

soyıcm~ 

-Hamelei ATj'daki melek
ler, JılM1nın dotJacaiım difw 
JDelülere lflldlrmitler, OnlU' dm 
(Kirimen kltibhı). •üjdel&
Jllişler. Adem oğullan a..rine 
müvekkil olaa K.irimeıı kiti
ldn, bu haberi (.IClrAlldilbeN
re) ye~....,. 
tOn ~ök feristehleriU ulaftd. 

Velit Dia Mua'ap. u.psan ke-
8ilmişti. GlclUkle lllles alıp ve 
riJıorda. Onııda haar bulunan -
lar da. fevkalAde korkm1ltlafth. 
B<>,le bir çocuk doğar da Fira.
YUmm saltanatın& nihayet ve
l'İl'R, bütün memleket zarar 
görecekti. Bent İsrailin efendi, 
Mımr balkıma köle olma& hiç 
birisinin igine gelmiyordu. Fa
ht F"ıravun, memleketten zi
Jlld• kendieini dO§itnUyordu. 
Bı saltanata, bu muhtetem ha -
,.aa usıl veda edeblUrdl f Şhn 
6fen tedlJlp alıp bu eocuğun 
tlajmasına mani olmak lizım 
lf'hyordL BllA k&l'ŞISlnda el 
tmÇe dina duran killi• _... 
411: 

di er. onra gok yüzünden railden bir çocuk dllnyaya ge -
ı rı m bim haberleri nak· leccğini haber vemıif. Bu ~ 

rast adığımız .,eytan cuk ŞabaD. ayında. Cuma ~ 
i · ı rin sö7Jerme iti- sinde sabaha karp aııa naıhml

k. A nı mahlUklar- ne düşecek ve Mısır sehlinde 

- Bu baş belis& çocuğun doğ 
ırıasına mani olmak kabil deJil 
ınid.ir? 

- Kabildir sultanım.? 
- Nasıl kabildir? 

UMLJK 
1 AVLIK 
t AVLIK 
t A'YLIK 

14GO K,.. 1700 K,... 
711 .. 14IO • 

... • 800 " 
1H ,, 100 .. 

- Şimdi bir şey aöyleaemes. Çocuğun ana rahmine düşme • T A K Y 1 M 
sinr. daha üç ay var. Bil mtid- Kae111102 GON 48 AY a 
det martında iyi bir çare bula - 111----ı 
mı~ umuyorum. Arta -
datlarla konuşalım, düşünelim, 
sema gelip bulduğumuz çareyi 
siz uhı suitanmuza anedelim. 

17 
$UIAT 
1,,2 

1361 

Sefw 

ı 

1357 

Şubat 

4 Ve.rıt bin Mus'ap, kahinin fik 
rlni kabul etti: •----

- Pekill, dedi. Fakat Şa ·· 
ban ayı girmeden evvel iyi bir 
çare bulup bana haber vermez-! 
seniz ve bu çocuğun ana rahmı- 1 ne dttşmesine mini olmar.sanız 
sizi ensenizden kestir.trim. He
men gidip vazlfenize başla.yın. 

SALI 
GiNI Ölle 

ı.ıo '-"" ,..., ıa.u 
Akp• Y9'll 

12.tlO 1.32 
11.45 19.15 

lldatll 

9.39....., 

'!!! v ... ,,. 

11.36 Eaıtf 
&.14 "-ad Cadılar, hep birden aalonu 

terkettiler~ Firavun, huzunmda 11=-============---=--==1 
bulunan diğer adamlara da da- - D 1 K K A T -
jıbnalarınJ işaret eyledi. Bi~ 
llbnra koca salonda Firavun ile 
baş vezir Ha.mandan başka kim 
H kalmamı.a. 

• ( A r1oıl.9ı 1llCSr) 

Guetemlu i&ldedlen ::ruıtar 
nepoedllıılD edllm..m iade ohıa 
mu "" ~ mWUJb'et kı 
bal edftm& 
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geçti. 
lm 

r 

UBAT JMJ 

tis • 
ın 

c'miştir. 

Bu ifadeden sonra reis önün ı d 
de durruı. Refet Olg n1 ki;e Lon ısa ce ele'!6~·eı 
ait bulunan kabın r.K d d !>. O 9 n , ~ l 
hır kı..Ç, evrakı Refet Lı. ne 1 d .LI. lı: Veı: 8§ u• 

~sterdi:. Bu e~ kefüusı.nc :Pesi • l 
ait oldu ı s:ınılı!l bir il ' 

lintiier ve imzalar vr..rdı. Re.et 
Ülgen bu imzalarda nb:ızılarn11 
kabul ve bazılarım redetti. Bu
nun üzerine reis dedi ki: 

- V 8.ki talebiniz üzerine 
müddeiumumilıkte sizinle bır 
konuJma yapılmış. Bu kouuşına
clı.ki tavrı ve hareke iniz hak -
kında bır za'lııt '.:.ı:r. 

.Mlırldeiwııumf l eınal Bora ta 
rafından tul.ı} ı~ bıı z.aLıtta H.l'· 
fct Ülgcne isnad edılen dehi r 
için iza.nat verı1aı~i. onun d I 
sarniınıyetle memurlr ama iaL-

1 fa itimn.d cttiğını :-ayludi; sntt 
bazı tahrifatı :ka.pa.tmak içiıı bır 
evrakın tersine hendcsı JCkillıo'r 
yapıldığı hakkındu ıddiaya ~c -
lince: Refet Uik.., .ııı benzı ıın 
tedric~n solduğunu, k lbmm V. -
rebaıunın ise şiddcLl nd:ğı ya .. ı ı 
idi. 

Bir oeva1• 

Buna cevap veren Refet tn
keu teessür ve tccsiif duydu -
i?'unu sövl mi.,. ve denıışlır ki: 
b _Tuhaf .. I\'.arbim demek bir 
çıngırak f'.ibf ç rpmıı:: ki müd~le
iumumW:le işitmişler _ve korkmUŞ' 
lar .. 

Bundan sonra Refet Ül~f'ıı, 
kendi · .zısı ı tııhrifat Y'1Jll· 
lan evrak iizer.in.J!'ki ;yazıla -
nn birbirine benzcdiği1'i bildi· 
ren ehlı vukuf ra.parum. da iti
raz etmiş ve bu rapcru kabul 

1 
etmemiştir. 

Ş:ıJıitler dlnlcmyor 
Sıxa şahitlerin dinlenmesine 

crelmişti. Buıılardaıı lıThli e I 
~üfetti§i Ekrem v İsmail ce
miyetin eski muh.:ısip aza<ıı :\ 
ui, halen muhasip ol n Lt!tfi 1 
ve cemiyette d;ılı:til Mediha 
dinlennı1sler, tru nı cd!"'n V" 1 
vukarıda ana hatlarını bıldırdı-1 
miz za'bıtlnra uygun ahadettc I 
bulunmuşlıııdıı'. Yo.lııız hunlar-
dan cemiyet muh cbccisi Lftt
fi . ki Refet Ülgen bu adamın 
•. nm Mticadcle Ieyhine çalıştı
i?ını, kendbınin u~ de tcmiyete 1 
alındığuu bildirmL<;ti - yemi11 
ederken bun 29 ev\: 1 
Refet Ülfrenin, kcndis" ·u ölen 
kızlaı.rde.~';ıe kocahk ettiğini 
söyleını.,tir. 

A \'cıkat ~)·liiy-0r 

Refet 'Ülgenin i ·le 
ateyhind oJnnı bu şah·:ı.detl rde.n 
sanı· av•rutı .~ 3.lmtş ve z · • 
cümle demiştu ki : 

- Miicklcilınıc .şimdiye kndar 
vüz binlerce liralık ~'ı:hteknrlık 
i.~nad ec:liliyordu. Hn.lb ıki orta
y ~ık~ çıka bın hı a ...,ih" kfü•uk 
bi .. p nı çili.nıışlır. Biz. rır....bke
menin devamını ıstiy 'UZ. Yal
nız tahı.1in ediyoruz k efl:ii.ı ı u
mwnive ile birlikte t .} ti hfild-
mc ım ~ ·kı.<fryeti le-1 
madisinc ~"İ sızl m k d·•·. 
Muhnk~neuin g vri rn vkuf o-
1..<ımk d •vamuu tııl"P etmf'kle· 

Esnaf cemiyetleri 
içfmalan 

Dfuı s lba.h ekmek pi ıı iciler 
· -- som d~. 

B k • cm tı en ik kon-
!!t e in· apmı 1 rdır. Her · d 
~. ı·setin kongreleri de pek ha· 
ru!'etli lm uştur. 

•• nu 

~ılanilua 1 

. 1 

de iz 1 . ., ., . 
e ı en. 

ürk 

i 

(l~ast.arnfı 1 inci de) 
Uzakı arktaki durumun giiç 
lüklerini nzımsamanıa.klı 
beraber h r halde tcnkid
ler yapacaklardır. 

Singapurun düşmesi Uzo
rine. J.a.pou b svekili ge rul 
Tojo hülasaten şunlan BOY
lemiştir: "Singapw-un düş
mesile japo,ı-ı kıtalnrı d - u 

Asyadaki bütün İngiliz ve 
Amerilroıı üslerini işgal et
miş. oluyrlar. 

Ja.puulnr Birrnanya lıııl· 
kıw düş:rnan telakki etmi
yorlar. I:.:ğcr Birmany:ı İn • 
giliz zincirini kırarak jnpun 
!ı rla işbirliği yapar Bir
ırumyalılara ait bir Bırınan· 
:vcııun kıırulmalli.lıa yardım 
Etmekle bahtiyar ola.c ğız. 

Şimdi Hiudistan::ı. ela İn 
~ız zulüm \'e istibdadmdil.n 
k11ttuplmak için iyi bır fır
E;at cılanıştır. 

o 

Kara ve d ~niz kuvvet· 
larini tebri etti 

T yo 16 ( .} - İmparator 
b.ı sabah ordunun ve. do,~ .......... 
mn. enci u y ba lı>nnı 
rn.' da kab ıl e.tm· tir • .Llliıxu ........ "4 

' - m.. ., betle ccnu 
o ubn baij kuma ı gene -
rıü Trauhi ile doİıanma ku-
nıan lnnı amiral Y~t'>J; 

~d rik i~'n aşağıda.ki emirname
yi neşretmiştir. Ordu ve donnn· 
ma tam bir işbirliği ile Malez -
yı:ı.rı:ı. bir ~ok nakli) e gfü;lüklcrı
ne rağmen çıkarma hareket! 
ini muv ffaldyetle b:ı.<ıarmı:ı -

Hr. Bundan başka Japon kuv • 
H:tlE'ri en bıınaltıC't sl<.'aklnm rot!! 
mı:ın muhtelıf kesim1ttde dfüı -
man. kuvYetlcrini yo~ et.mi ler 
\'C r, ·yük sUratlc Sın pum t ~-,1 

Iım olmak zormırla bıra mı. br
dır Bu suretle fngill ,.'!ilin u-
ml· , nrkta.ld başlıca iı~siı oı~.a
öııu Iral<l.ıl'ılmu~tır. Bu muvafj a
l.iy tlel'dcn dolayı en derin mem 

: il 

n] 
Tür O 

C. SARAÇOGLlJ 

ı~ 'l· 1 a Hind"stanı hnlkı 
~aponyanın dU~iinceleı ini !in 
lJr ·e iş birliği yapa :S& a-

ı ı r..ı~ ctiınız.i bil<lirirız.,, AA.,...,...-.,,...,vvvv""""'""'""'""'""'"""" 

poııya bu halkın dn arzula
rı ıa \'e an'anclerine hüıınet 
edecektir. 

Jaronya, Çin hıılkile ltnr
cle., ce bir anlaRma el ete etme 
ge ~alısıyor. Uz.nltşark niza
mını Çiule dele vererek kur 

mak fikrindedır.,. 
Şanghav mahfılleri, ı.irn 

di s·ranın Cava ad::ısının 
f e;>lhıne gcldiğinı h:ı bcı· ve
r> n rl:a.ı:. 
Avustralya harb ka'bm i 

tar:tfınd n büyiık bir ihti
mal ile bu hnfk;, ic'nde v ci-
lec k ka ..ır Av tr ly yı 
m ttefik icin bir haıc t 
ü il hnl ne g tire e tir. 

* Avııc:tı•nlva. Bru?vckili dc-
nıL:tir ki: ,.. 
"- Sin~a·mrun c1ii<jı i 

bizim icin bir A vust.r y:ı. 
D · kerkidir. Simd, • vust
:rnl ·a muharebesi ba ı\·or.,, 

Harbiye Nazın da ~unları 
söyieıru.rıtir: 
"- Sffiaanuruu d 

si acı ve çetin bir daı bedir. 
P ·•ru.n et, b ha<lı. n·n nc
•i esi oh:.rnk dnrumun vahim 
le5ti"'ini m ·netten snklum k 
n!,} e inde d ğildir. Stratejik 
Pnrtları ale,,hiıııi,,.e dı.tllmiış
tlir. Yakın tehlı \.c çok art· 
mıştır. - (a.J.) -

Japon filosu,.a 
h~cum 
(Cast:ır.tfı l in<'ille) 

re, Büyiik Okyanu · miıttefk 
domı.ruı <ısının es. i ba. kumnııda
nı amiral Haı·t bir Aınerik ... n 
krı.1''aZÖr~"lde ölmustür. 

~"'elem uk Hindis .uw da 
Cumartesi giimi hlnlorcc ja

pon gcmifeı4 Palcmbang'd k -
rayn çıkm~1.ır. Müttcfık tavyn
relcr. Banko boğuzınd bu j . 
poıı (dosunu bombardıman 'e 
bcR ıı ıt...li ·e gcın\biyle )ki .nulıri
binc lam isabetler kııydetmi~ler
dır. clnbes in ccnubund.ı nıuha
re be devam ed~ ar . 

1 

kaydetmişlerdır. İkiseı- molbrrü 
Uc bomba tayyaresi tahrıp cdrl
mi-> ~e bit' rok yangınfur ~ıl,,. · 
ı uıllı tır: 

ta Valette ) akm•11rl'Ud b zı 
na rı kar ·ı koy a b t, r.... n 
ve fener mL" zih i iyi ıı t ... h-1·
h" 1 cmb.ıTanmıştır. .. -- .._ _.. ... .... -- ......... .,....... .............. 
f,1,ıisad rd- ta~inier 
~ "t tii.n!erde !nltisar1arcb ba

zı t ve nakiller olm · tur. 
B1 L arada na ~~dü.ııtl 

Rn ı 11:enlX' akşa.mı 

m Kamarasındn 
(Baş tarafı 1 incide) 

c!f'vl.,..tleıi.ıı harpte sonuna 
kadar yanımızda y r a -
m.1.Sı, di~~ri de Rusla 
rm yenilmeyerek m~e -
ketlerinde muzaffet\ ne ileı -
l m~ridır. Ruzlaı· Bitler " -
san ~ini vılmuşlnr, Almanla
ra mihonlaıca. za:viat verdi
ııılsl •-. Bu ilci büyiik v -
cqc-lı olav, eonunda dün:y 
\ nziyetin h A im olacak ve 
znferi ıriimküu kılncnkttr. 
Bt baha b',.ilmez iyıliltlerin 
k • ısı."la kn'l. nsı gerek n 
-J.:arnnlık taraflar dn vardır. 

J pony harlı ginnistfr. 
1n""atcrc ynlııız bn. ına Pn· 
r.i. lı';i Japon hücumuna. knr
c..ı r ·· J. f. a edemezdi. B•t 
\..: lt>r i anda bile 19'12 · 

·ı ı c ı ıı: · !.eri l yan n 
ra talihine yazılchğ;ı: ~~! 

.. pon w.rı.1inin b • :-u u 
ı <. nca bir ciııa.yt:t rfö; aU'l• 

1 

r .J. a emi im. Bi: " ferah 
. ~\!ek diJer bir hldise 'b 

1 

.r.ıponlnrı hayal suhıt~ın~ 
ı at rak sarsan ,....111 mıllc· 
• ıin dört buçu.' . 'lllık m t· 

ı. vernctiJir. Çialıler bu u 
!teı' r.land ~ üstün olan silahla n 
kur ı bn..~armışlaı dır. Y f>llİ düs
m· rıınm:ın kuvvetini göçür 1 
m . yiz. Ancak hürrivct içiı~ :a 
p ı. r• hu d~va müca<lclesı.1 c 
oh ;ııı fııruzdaki cr.ici kuv1 el
i r g-c]işincc bütün i~lc~i UZIJll 
bi" ,., 1'1< iri.n halletmeo-c rnuk 
t • ir olacn.lt r. 

P.iliynrsunuz- iti iz . akil!. VC' 
J{n y bir ev vudetm('<ltın. "i l 

lı. rer ''"revim ki bir colt n r 
ı.·w,nbr: bir cok acılar ve ı tı. 
r. • ı b"~i o"lriym. a· ... f'_l" 
v p: d ld "'·:, hi tc lık yı 1 e-· 

•d bir c:•ır tt'°" gedrt~ v~ f 

Jp r bıı irrrt:h '11 •,l3 h 
r; 11 1, i.ın}·" n \'T'r<' el·+-i r · r t- ' 
tn ?af ri f·r"lız l'litt +-11 r \ 
ı ııittefi'tlerı,..,j., ,._tind n 'lı b • 
f'••·"il;. ittıfal< trr-i'i"' İ h' . .' 
c..•l)J 1 YC :J.7.l'TJ "'V Rİ d' l 

rn ı tur. G.ıv "" rl 'll ' ... t r 

t:aJ 4yrıl '<. ö• lii ii i.i b ·.• ' 
:\et o! r. Banu. iıtiUP c 
1 »i 1)0 l ...... .. ~ b.ı -· 11 ' 

n~ ::e ntrı1aımz lfızı, · ~· Ril.. 
ı -r;ı.dı"h n r 1 " 1 

' 

Manşta son 
Berlin, 16 

Cıı.lais d~niz \ c 
005i.ude bul 

i 1iz 
1 ) p 

l'ı. 

bı ın' • 

Aşk v hcyduthk 
Biitün kaclw.J:ırı bUy ülr;."rn ve 

ettiren 

filmleriıı lmhmm nı .... 
erk leri kıskandıra.m:k gıpta 
haydııt .. 

1 O ( Clsco , ·d ) i 
Ieile he~a 

· gapur as 1 d" ş ü? 
( tmı.tı I inci !ı:ı 

lar so ı dakilinya kadar vazhc 
leri b mda lrahmşlard.ır. 14. .şı 
b tta vali Thamasın Londrava 
Vf! • ;;i bir telgrafta bu nulyon 
ıtu in 5 kil.Dmctrclik bır mu -
hit içine }-'lgtlmış blllu uğı •ı 
su tesisatının hasara ug -
ıama dan 24. saatten fazb 
day:ın uı. ihtimali oiln.3.dığı ıı 
hı o mıstir 

Ada şu şekilde teslim olmın-

lll'. 

,, 
... t· 

. F M T 

T 

' lı 

fonıdar 

tstınbul Emniyet MQdtlrl ~il Be • 
:;inci Şube Müdürü Şukrii S ip Bor
lıan'm CSI 1smnil Hakkı P.ı n hnfl
d, ~ ve Mersin eskj mutnsnrrıfln .. 1n
dn:1ı merhum. Ccı:nal Beyin kerimesi 
M;ınfsa l3 banltnJı r.:ıe:nurfunnd;:ı 
f'clal S6. kmcz'fn hcn:ı.._~ı Beyyine • 
~or tedavi c eh.--te oldu :ı 
Şi~L Saglık yurdunda Hfat ctnı' · • 

C esi sab g~ öğle üzeri ş .. 
ll S~Lk yurduı:ıd:nı bldınıa.~ak c -
1 ~ aı · dyc camün:ic ltıhn .. -
Jıktnn r;onra F~ .ö;y 
defnccli.1:? ektir. Kederl1 .. 
h rb1· ve merhumeye A~ htan rah. 
ln t dileriz. 
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&lcltm""ld• olan 

OKER 
Tras bıca klan 

' gelmiştir • 
- Sen, böyle söyleme ba.ri ... I -Çalık! Yörüğün ne yap -

.Arnavutoğfüırını gönnil5 bir tığını görüyor musun? 
pclılivansın? - Hay, hay! O İ K KAT : POKER TR AŞ B r Ç A l( LA R l 

- Yörtilr, Arnavutoğlu olabi- - Ufak, ufak hasmını czi • perakende olarak bütün Turkiyede 5 l<uruştan 
lirm.iki? yor. f 1 1 kt 

- Neden olamasın? Tutuş- - O, ne kurnazdır.. Bılir ıma•~~:mıaiilzi'S~a:!liv~c::~a:;;;tr:ı~n~ıiiS:~yiliaı:s;ctiilalllll•lr•. li!:l!:"2lmm;:rD 
ıa ıru göı müyoıımusun? böyle şeyleri .. 

- Ne giizel yanba.~ gösteği - Zaten fu;t üste düşmekle 
i ı değil mi? yarı nefesini kesti.. Şimdi de 
· - Ancak Arnavutoğlu bunu kapanla öldürüyor. .Çopar, a-

İLE SABA H, ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

ÖGLE 

ı 
pabilir be!. yağa Jcalknu.s o}sa. da para et-
- Öyle, muhakkak öyle.. mez.. Bundan sonra Yörük gü-

inhisarlar Um um JJliidürlilğiiııden 
İmtihanla memur alınacaktır 1 Motörla Kara Nakliyeci- , .,.. ____________ ___ ... ,.._ 

- Bakalım ne yapacaik şim- r~i bindhir. 
di? - Öyle olacak .• 

· - Her halde Çopan yetıecek Fırsatları hİç lfac;ırmı ~ 
bu H'ıt"l'... y ,r .. Derh'l.l k!lf)3ı1! buld·1

• V..ıl-
. - lı ,., Hah!. lah bu <:ocuk baş pehlıvan ola-

- \'oparı yenmekle bitmtyor cak.. Biıtün hareketleri gös
ki bu ış .. Daha, Kambur Os- teriyor • 
mnn nıı·, TosunköylU Kadri 1Jedi. Hakikaten Yörük on 
vnr .. Vm ğlu var.. Bu kuçük dakika kad. ı· kapanda hasnııru 
ortayı kurtnrmak kolay değil.. ezdi durdu.. Hem de belli et-

- 1-Jvet, aksi gibi bu devirde mcden, nihayet kapanı boşalt
küçük ortay.a en iyi pehlivanlar tı. Sarmaya geçti.. Fakat Ço
düştü.. Bn <la Yorüğün talihi.. parm yüzü göste.ıyordu ki, 

ı - Ta~n tcşkiUitım12daki rnilnhsıl 50 lira ücrctll ıııemurlyeUcr için 
fslanbuldn bil' müsnbnk:ı imtihnnı açıJnı•ııJ..tır. 

2 - Bu imtihnn 20/2/942 Ctımtı ı:l\nil öfte<lcn conrn saat 13 de Sil'ke-
cir1c 1nh' arl.ıl' ıı'rmuı ın I< ıı binm:ınıln y:.pılac. ktır, 

:; - T:ıllp ol:ınl:ır b;r clılekce, -0n ııkı müsbitc ve iki folo!rufln bir
likte Zııt işleri şubem 7.e m ırııuı:ıt • t • (•Tirirlcr. • 

4 - fmt•hana glrnıck ı ti:wm1<'1 in ,.<, rı<ia y:azılı \'asır ,.c ş;ırtlnrı lı:ıi:z 
olm.ı\•ın li\zımdır. 

A - Ort:ı t:ılıs Ln! bit'r T't oım. k 
:R - 21 yrşındnn D':l.,'1 ve 40 y:ı d. •1 yııkn,.ı olm:ımak 

C' - Vnzile ifa ... ına m:i.ni bir h;ıll ı., ıh· manı:ık 
i> - Her iklimde v. zife gön•bılC' k t l rcccd" ., htıatıı ohrnk, 
E - Aknıbnsındnıı olmoy:ın iki 21 ıt ıt·krnn~ olarn!ı:: gö tcnı1ck, 

- Daha iyi.. Piı:ı.er.. Biiyük yanlamıştı gi.ircşi.. 
rtnyn geçtıği 7,aman daha pch- Da\·ulcu ve zurnacı çingene- iki 

livan olarak gece-r.. lt't' hem cinslerinin ezilmesine I 
1" - Ackcrliğlnl ynpır.ış olmrık 't"(~ ıı t. <'C'el ·tıııhmmak ve lıilhn<"!:n !ıcl' 

halde de son yoklnmnlnrını nutu-; • ı ~ una k~ydctUrmlı: olmak, 
5 - J.Iilrncantlnr 19/2/942 !i.nd 11 ı • u:ı kdd.,r kabul t>dillr. (20io) • 

D meğe kalmadı. Yörük Ço- tahammül edemediklerini zur
nara bir paça katmak tnktı. Ço-

1 
nalaı ınııı, ve davullarının vu -, ~~~illlllllllll~~!!!!"'!!!~~""!'!~~~~~!!.:",.,,,.=.!~~~~~!!!!!!~~~~~!! 

n:..r heınen hemc:ı girl:yordu .. ru \ e çalışlarından belli edi - AJ •• t .. 
Çalıl~, lô.fı kesti ve ayağa kal- yorlardı. Ne ~·Psiı ve sönük bir manca ffiU erCJ.ffi aranıyor 
!{arak bnğırdı: surette çalıyorlardı. 

- Ifa, Ycirük!. Çopan bitken üst üste au. Ala/iye lTek:1letinde11 
- Amr lbeKletme!. şü_<; olmu~tu. Yöruk Ali, hJsmı-
Seyircilcr de ayağa kalkmış- nın üzerine fen4- d.işmüştü. Ka 

tı .. Çünkü Çapar gidiyoıdu. Fa- pan dn. iistilnc tuz bıber ekmiş-
1 :mt Çopa11n talihi varm1s. Yö ti. Yöriik sarmaya girdikten 

rüğiin paçada bulunan eli kur- • sonra, şöyle bit· hasmını tartak
luldu. Çopar ı:ıynğını !rnrtarın- ladı .. Onun ne hnl" g-eldiğini mi
:.a dcrh Alının sol ayak paça- henC"e vurdu. GördU ki, Çopar 

'Mnll Te'kik Hey,·ti dn Almanr:ıyn ı·yı ile vi'ıkıf ve Türl.çe-i ku\'\'~tl: 

biı• mutl.'rc•im imtth:ı ıla ııhn:ır:ıktır Katlro cretı olrın c210> J'r:ı t llpb irı 
lrıtihaıırlıı göst<"recc•klC'ı I liy:ıli ;ıt de t\C ~S'nı> göre birden \"eya tc.clı ıC'eı\ W'ı l · 
kektlr. 1mt hnn ı gıı't'<'(·klnın en r> lı ~ mr..,unu olm:ıq ve ı sk< ı likle nln
knlı bulunm:ınııısı ~arttır. Yıık~k tnh. ıli o'. 1lar tcrcıh edilir. tsli\•cıılcrin 

miı bıt cvrnl'1 ve iyi hlzm!'t ,. ı' ikol..rı ıtc h ·likte 2/l\f:ırt/942 ı kc:ımınn ka
d.ır lstarbulda De!tC'rdm lıktn M:ılly:? miıt tiŞl.lğine nulr:ıcantlaı ı. 

(591) (773) 'ima yapı8tı ve dogruldu, "ı örük yarıl1nuştır, güresi... Derhal I 
lerhal k .snak içinaen clinı bo- bf:kletmcden kiinteyi doldur-
Jaltıırak pt.c.ısını budadı, lakin du. -----------------·------
.;ot-. , • ...) .. !T l.alk:nış oldu. Biitiin scyir~ilcr, heyec::ın için 

Çop:-.., .ıya.., kalkar kalk - de iclı!C'l'. B:-ı~n·Hnyorlaıdı: 
maz çn pıncn 'c bir nıı.ra sa- _ A.<ıı• künt.t:vı .. 
rurdu: - Haydi. YörUk !. 

- Hayda bo!. - BekJetrnc!. 
Çopar, kurtuluş f!e\·incini lhtıyar pehli\'Dnlar, Yörii ~ün 

ar~ ı ı}c 11Jıar etmiş oluvordu. ne y&ptı~'11ll gih'1ivorlrndı. Ço· 
Fakat· Yörük. muk·ıbdede ku- parı, nasıl yokladığını, onu ne 
cur etmedi o cia çırpınarak bir hale getirdığini fn titıltan istıfü.-
oüra S;ı\'urdu: • de e :leı ek kiintcve girdiğini 

- Hayda Çopar be!. (Yozden kacumıvoıİnrdı. Hntta 

1 

leri Cemiyet inden 
tI. .. A.N 

(\:miyetiınizin ~enelik heyeti 
umuıniye topla"lıhl 21 şubat 492 
C'uınnrtesi gii.nii ~aat (14) de 
ccm iyet merlwziııde aktet.lilct:e
ğinf.cn bilfuırnm aı.mun hı'l/.U' 

hu!ıınmaları hizumu ilan ohınııı·. ----------
ZA Y t 

2i25 numar:ılı Fiyat m:ırkn taksi 

cıl•ın•ohilimin pl!ılrnsını z:ıyl ettim, 

Yı.:nıslni nlııcnğımd .. n eskisinin hiik

nli.I yoktur. 

Hnskoy F'ı•tıkl çeşme No. 21 

Alı Özdemir 

DahUiye 1'fütehııs;;wı 

Di\'anyola 
• • sss•w mm 

ll:i pehlivan karşı karşıya fhliyar pehlivanlardan Piç 
ı•elirkeıı Yörük bir calakı ile Mustafa bağırdı : • K A Ş E L E ~ İ . 
uire capraz .. girdi. Çoparı aldı- Çalık, meşhttr· Piç .Mustafa- · • 1 I 

1 
-

. 
IŞ BANKAS I 

Küçük ta§a:rı ıf 
hesaıplaı·ı l. 942 

İ" "' RAit.İYE PLANI· 
K EŞi DELER: 

19~2 IKRıtı.I f ELEHİ 
l ,,c ·ı >fwu Lıı ıılık 2000. - L.rn 
3 H•uo ) 3000.- » 
2 > 1~r: . ~ • ~ l;ıOO.- ) 

3 :; ;,Clt > = 1500.- ,. 
10 :t :nr. ) =2500.- ::> 
40 > 100 > -- 4000.- ~ 

~asmının üzen e atıldı. Birden _.Aferin çocuk sana! . BAş· DJŞ NEZ• E GRlP ROMATIZMA 
~1 gibı süı dii. mn gale~·rına gt>lıp Qğltı Uz~~!1- ' ' ~ ' 

Çopar kıa ulmak için dC' he\ ccanht ba~ JT"ılı• mı gorun 

1 

Ve bütün ağrıları derhal keser. 
çırpındı ·u ~ •nb~ hhı. sü- CC' ç.İcdcn cıktı. ~l'\'nıcinc pa- ~ıhhiy \"c·külctınin ı uh atını haizdir. lcabında giinde 3 kn~ alınabilir. 
keyım . adı. Dmdurn- )llll yoktu. Deıh ı 0 d:ı gnle- --------- -
yım dul olmadı.. I liha ·et k b ğı d 
t"lılıkt.yı· s··zınc .. n ugwlup or - yana geler~ .3 • re ı:w Burgazdan gelen ithalat ı 1 istanbul LH~! m ~;r;.~, s~~~ ma ~,0m,sy1nundan • 

i Z Ş , , t, 4 M •• yı.; 3 Ağtcto;, 2 11\irıI "~ <in tnuhlorindc »•"''" 
fi~ 

200 
2C>O 

) 50 > - 2500.- ) 

> 25 > ~-6000.- ~ 

> 10 > =2000.- > 

... ~ ... - Haydı Yoruk c lum!. 
memcı~ üzere doıh::ıck yiiziıko- f-;eyircH~r. '!iye p;:ı k ıH·m1~lar maddeleri 
yun keııdisini yere attl. hemen hep birden sc.-.;leniyorlar Diin iki motörle Burg. ztbn 

Çoııar, kcndısini yere atarken dı: • seh •imizc mühim mikUırd, it . 
Yörük Ali <le hasmının rtın- H d' Y" "l ., 

- ay ı oru t · hahıt esyası gelmiştir .. dn. yapışık ohu ak kalıbı kalı-
1 . · · t•· B l · ·· - A ""ır, bekletme!. Bunlardan Perihan motorı hına uzcrınc uuş u.. u < U"U~, ~ 

Yönik, üst üste ltünt*' tııze- 111 t0n trı<ı köm!irle 450 kı.:ıa "ok 8eıt oldu. Çingen , bir an 
ed' lıvordu . Çtıpar y nilnıl 'l. b ı"' flı'ı gelmı• ı ir. ~emaı mc.to -

ıçin darbe altında inl 1
• bjvınk acau.k ~ rilen· ni ll:' .ehrıınize ·~ınkt. h"fi• 

Yörük Ali, bu dii. iışii mah- .. 
k cleta kazık k smişti. ' uı iık ca•ı . f'C'zayi tıbbiye e ı .• r g -::sus yapmıştı. l"ııs.1tı ac;ııma- k 

•~ H k ·" '·n tvısmın•n kalcalnrını daptına - ti!ımştir. 
rıuş1..1. asmım ezme ı. ın ,.. - H 
lıbı ikalıbın2 diişmüşLü. Haki- kin kiinlcyi zorluyor. a~rıu Edırn:den gelecek 
kalen bu di,ı.1uş, Çopnrın ne- H!'lklya alnınğn Ve nsırm: oa ı" -

lesini ymılaııuştı. 1ı ıycırdu. Ve Kiıntesin bo"al-1 mallar 
K ki ihtiy.ar p hlivanluı'. Yö- tıp b'·~altıp yenıliyord.u. . :=:oıı gi'nlerde Enim g,ün.rü 

rügiiıı bu manevralrnm.ı b yıl- l ıhnyet, Çop.ır bml ' 1 bıre ~iıı·r nıiıhim milrtaıda ith. nt 
clılaı·. Hiç bir fırsatı kacırn1a- s l ay&ğmı hasmının a~>Hhlaıı <::'~'·!'>1 gelmiştir. ~"'rılrnt fe~ı ~J~tı 

'ıc·ı'nc .-;ol:~rak. \'C sol el. le dı· 
ymı bn çocugu alkı;'!ladılar. V c lıa.~ ıııııl 

601 
ayııgını İ~t ıdE 11 vh?.iinden hu mallar ~C>h? !' 1\1.e 

BnU'1r<lılnr · - ;!c·t rtı'J .. m• mektc idi. · ·~· ' · ku··stekl"•·erek nıulrnbil bı " - ·· - ~ ~ Al~,..n·n ~·r"ı u"k 1 "'• • Rı»' k.·1(' <•.1"ıne> kaclnr t°:• 1 < :.i - '" ' ' · · zi\ et aldı. Su, vaziyet Çı p ı ı - • , 
Çalık, yerinc1c durur mu? O~- k;ırtarmı tı. Yöı ük Ali) i tdı- bt>~drnm<>ktedir. 

Junun hareketleri onu heye<"'.\- w k · ~ ,.,...,,..l'VV'V'V'VV'.,.,,.. .,.. 
k Jikf"ı'c aıı~iirmüştü. gger ·ıın-

ıın getfrmişti. HJl\ikaten Yörıi tı>sı lın~alırsa mııha!:kak \':t - l 
gh.7.el güref? c;ıkarıyordu. Usta- nma dİİ"el'ek Mıhr \·e yE.-nii di.i- ı' A !;}le r li k i ş/t> ri 
ıığı da caba. idi. Cazgır, kendi. i- y· ük 
ni tutamadı. Çalık'a dönerek: f;f'nli.. Bu, h~li. gikcıı. or . 

_ Göıiiyorsuıı yn! Eski ııeh- d"rhrıl \'aziyetını tashıh cltı. 
J1van1nr bile duıa.madı, bağırdı. r'. kat bundan istifade <>den 

· Çop ı·. paca kaparak doğı uldu. 
- Gördum.. hl ı ını 
- Ne giizel bir dÜRÜŞ yaptı? Nilıf•\·et iki pe tY:'ln oyıın ıır .. 

d d . B <'OZt't ek ayağa ka!kt ılar. \ P gu-- Ft \•kaHide... e ım ya.. u , 
1 

d 
• · • l'N' 1.el<rnr avııkta oa P.. •• ov}, n bu~im şım~e,{.. w k'' 

~ _ \·aıınh ,ba~pehlh•an ola . <1op~ ·h, YörU~iln gür1. i u-
cak bıı çocuk.. Ve kimse de ye- ciil• bir giirı·ş <?ıı:ı,ı~~'t b\' ber 

Bc~lktııf Aıkerlık Reı 

lıfiindcn: 

Şubccfo kayıt'ı 

.... •1t2s-;:;İll!!E .. llll:l~:il 

P herine bir kuru ıı,;.ıt t. hmın tdılcn oıı iki ı ihv L ) iz bJıı .t,ict 
• lu ı yum çadır dügm~ ı m le,ıhlıld ı •. n \ (. hesabın, ı. , ı lıkln ;ıt ıı ıılı

•• ı·. Ihı 1 ı 20/2/942 pıızcırte~i cu rn , , t 14 dC' 'fl•P ı. 11.'dc L .• ıınir-
• tı l alt)ı.ı komLçyonıınd. y.:ıpıl Jl'.1ktıı. ilk t<'minı tı i500 Jırnclır. Niı-1 

r ı event \<' §attıı.ınıesi komi~,\ Onda t,oıliHir. T.ıl ! Jı·ıın bl'ih \:ık.He 
J,••11 • o.uı gı•I eleri. (557 - 2!Cl3} [ . . ,. 

Jı} 

l L 1 

fi 
• l 

J ı h"r kilo un :?9 kuı \ tnhnıin ed.lt'n beş :o, k. d. r 'nnnızı mm c>i
" acııktır. Pm:aı ıh! ek ılt ''-'-:·i lfl/:?/942 per. unbc gumı sıınt 14 de 
.ede L\. :'imirl si • un ıılm:ı iti') .m·\ oııuııd:ı ~. ı· 1 <. {tır. Knt'ı teı f-' 
.! lirn 50 lnıru~tu • Nııınunt:<ıı komi yoncln giiı tıhıı 'l'. lipluııı l>clıi 

tt. konu yonn gclırı l"ı·: . {{:ll!ı ~ 235~;) 

• • • 
ı :1erine 15, liın t, lı ıin <-dilen 1450 ı-c.iE't <.'lbinlik r lın.ıcaknr. P:ıznr-

' ·ilime i 2J/2/fı 2 cunı. f~t.'ııu ~:ıııt 15.30 d:ı Tcıph. nede Lv. iımlr- ı 
" ın aln ,\ komi ~ ıund:ı y:ıpılı ·:>1-.tıı'. N(ııl'Un< i komı . c d:ı gottilıu~ 

•rt lnatı JG31 lira 25 1' ıı ı t tur. iste ,Jılerln belli 'akitte komisyoıı'l 
ı a·ı. ( 5ti7 2354) 1 

• • el 

O ı adet nıüceddd k..ııı ~on aiınac.::.•,ı r. Hepsi bır mnrk. elan olma<ı 
ıı· tcrcihıır. Bıılu m dıgı suret eFrıı d, ~t'\'l'olc, F:ırgo, Mak, Dlarıınt, 

..._, ,.b 'Yker nrnrknlaı ıııd n olacak ·p her kr.myonu rut ~ cd"k parcaln ·ı 
c · verilecektir. O ı .ıdr·t 1.ıuıun1 1aoığı suııMe b.ı c Jıd,ş<·r .'ldet ele sılı

•" Pazarlıkla eksHt ıı ı 23/U942 r: 1111rtesi gimu "• t 15 de Tophnne-1 
ıe; ı t. Lv. ıimidlğl satın nlm.ı komıs~ c.ı,ıı da ~ apıl:ıc:ıktır. Şartnnmc v-: 

hL • " nyon i~in \"erilıre .. ı mukt<"zl vcdck vnrçn li<;tc kunusyond:ı göriı~ 
lı r • hmln bedeli 50000 lıı n ilk ~ıııtmıtı 3i!i0 lir.ıdır. fs1cklfürirı. kntn-
lo, ' ( tcmlnntl:ırilc bdlı snnttf' konııs:•·U~ gı•lınclerj, (508 - 235!'i ı ı 

1; çkn kı.:;lnsında su t. slsntı yaptırılı ı nktır. P. 7- rlıkla eksiltme~! 
24/ !ı 2 snlı t;ünO sn. t l 4 de Toph:ınc,ic L\•, ilmirlıl: satın alına komi:.
~ o• ı a yapılacnktır. KC'~ f bedeli 11117 lırn 5 kuru ilk tcmlnntı 1ı3 lirn ;ı miw•cek.. binıerrc seyırcıyı n unca t .• c· ı 

• cnnivle kendi~inc bağlamı'? bu- ::. • fLl'tair tıırllıttn iti) ,1... eu- 3 1 •ırıı ıtur. Kı•şif ve rtnaınesi lwm c:yoncl:ı görüliır. 'l':ıllplcrin belli va-

} 

l .. 
l • 
ı .. 
l > 

1 
- T .. !,min edılcn bedc>li 6! ':'O 

n1 1 •l er n Hl/2/!H2 ı>t.t,.tnıbl' ı,ı ıııı 

• 
nltı cenj, k ıv ' 
a\Cı cenJek • ' 

:1 - ı l.'Mil~rın hrll gHn \ e ":ı. fC'. "490 rıv:1ı kımunun i3tccli,.ı 
ı:. ... k\ oirlıkte ,•dı ı;cçcn ko.nısyo ıa 1'11!;. cc.ıüarı ılnn olunur. (2303) 

, . 

lsta11bul elektrik tr;ıırı';l!J ve tiiıu'l 
iş/etnıeleı-i unıunı nıüdiirlür/üıuJt;ll 

i•lctn clerinıiz trnmvay kısmı m ıııelıı:rrik rnalwmc ırrube ı için ı w 
hr o.. f< ... terec~gi liynknt "·e ılek<·L'- ne t,flre snatt,. 65 lnımsa knd r i c
rt t enlmck surctilc 'fcsviy<:>, Torn.1. ı~rcze ve hlitiin tnmfr işlcı ındcn f" • 
y, n l:>ır uı:fa bn~ı munviıvııe ıhtiy:ı · \ oı·ılır. 

lıs:l\eı liklc nl:ık, ~ı bulunmr-yrın Mckhlcnn clil~kç<>, niif ıı; hliviy<'t cı 

<laıı ı tl<>nuh:ıl kı'\gıdı s:ı lık r:ıporu. iki fotoğraf ve mdiyc k:ıdar c:ıl • 
tı 1.ır• r.ıu'-',,,e<ı'lerıwn :ılırış olduklnrı hı1met mild<leH ve~iknlnrı ile 18 .'

1 1942 t. rıhinıle Sdat 14 de l?letrnelc>iıi•ııi~ln i\fo+ro nmunın nlt kntmd. l l 7 
1 ~Jcı ı w Sk!l Mudurlııgunc ınılrnl':ırtınrı lııııımu bilciırilir. (2309> 

- .r.. ılah ! bana o giinleri gös- lum;yordu. l.;iinl U iki pehlivan 
tert·ct·h mi der~in? dn çok hızlı, dmamik bir müsa- ı 

- 1nşaullah.. rna viicuda gctırmişleı·di. Ço· 

ın. 11" i mtısfr n. oln • k ı ' r hıı ı.ı- h 'I(; komisyonn gclnwh:rl. • • (5i0 - 2357) J r.a••••••••••1ı11•111•••••••m--ıa•t•t••11••Ji 
r.m t eı· giinUııdc 1;ulır;yc n r. l. t • 141 Ü j Ü ı • 

Dedi.. Yöı ük, hasmının Ü- par durmadan salıyor .. Yörük 
2lel'in • 'ii cı· diismez doğrulur-, Ali el, bittim g-ayretıyle hasmı-
lı:en tu,..,ı.ıını lmpana vurdu. ı na muk!lbelcllc bulıımıyordu. 
Çopar, kf panı yeyince uz.-ıı:- Çoparm, son de\'relerd~ ya-, 
:mamak, kapanı sökmek istedı. vaş ynva~ «özüldtiğiınü herkes I 
Hasmmın hafifliğinden istifa- sezmişti. Çünkii esl:i hızı knl
de etmek i~tiyordu. Fakat müm- m.ıınıştı. Yörük h~"mımn <;:Ö· 
kUn mi: ; Yi.>rük hasımlarını zUldiigfüıii göıdiiğü c·ihetle 
bağlar11. c;ını bilirdi. durmnüan salıyordu. Çingene 1 

Yc,Uk. hasmını kapanladık- decnnıııı dişine takmış hiçol-ı 
tan :sonra bastı, gırtlakladı, mazsa. güreşi beraberliğe sil- 'ı 
döncllı n cb'-' s '" a.r;.ı. Biı· yan- ri.ikl<·mec7e ve daJıa olma.t.sa isi 
(laıı ııa. kapanla h&smını mi- k:l\'r-ny: clökmeğe karar H'l'· 
yordLı. \'e bu eziı4erfoi kııt'iyerı nıisti. 
helh etmiyordu. Bir arn.lık Çopar, ortada fol 

Çop r, kapı:ınd--:?n bir t'irlii yok yumuı ta yo~ iken ense ~ıı- 1 kcn.~ • l kurt.nı amıy< r. .1 lnız sey\.• hağh dururını ken o • ı 

cd<'l>llirlcr, B adet mn tefrıui.ıt ınotopomo nl:nacnktır. Przahkla f'ksillme;;i T RK YE C MHUR YETi 
;::ı - Şubede lwyıtlı ohp t; h.,r.ı; Z4, ''942 s.-ılı gUnli Emıt 14.30 d:ı Top~ınncdc Lv. iııniriıgi ı:atın alma lrnnıisl • 

y<!'lt rde bulun:ııılnr uı. Prece~·lC'r ~ .ı el l y •. pılacnktır. t:.teklll••rln tl'klif l'l1cccklcıi kat.•Jog ve kat'i temi- ı z 1 R A A T B A N K A s 1 
tn: hhlıtlil ınektuplrı yol l. alım;)• - n. ı: .ı ·belli saatte kmrıi~yomı gclml'leı·ı. (5il - 2358) 

pılır k .. yıtl:ıım:ı irnrct ol ur. --- - Kuruq taıribl: 1188. - SermtıHli: JOO.QOO.ı)OO Türk 1irUL ıjulM -gı 
4 - Yokl~mn;).ı gele tıı: ol •• nl r 1•~111•:.:m•••••••••••••••••••••~ Aiam adedi: ıa 

:~~~:~r~:k~n1:ı~~e7i~:kc:;lcri :~~~;_ 
11 Devlet Demir yolları ilanları Ztrat V• Ticari "•• lttvl b• "ka nuı., ... , . ..... 

ll.ll olanlar da Rınl(ıl 1".ıp< rl. rını H' 1 p.,.. btrllrtlı·•"'•""' 211800 llrıa • ll(re mlve vertv.,.. 
mn. ,. cilzdnnlı:ırmı dn bı 1 <tc !!<"tir-1 . . .. . . 

• IA d 1 rı. D/101 N. ]oı ) oku tnrıfcsı, ilCl'etlcı 1 yuzdc yırmı rnddeslndc :ırttı-
mc>lcrl uzım ır. . d ğ' t' ·1 . ti y . rıl ı • k suretılc c ış ır nı r. em taı•,fc 20 Şubat 1942 tarihinden iti-* 1 b n tatbik edilccekt..r. D:ıhn fazıa izuhat için ista~yonlnr&ı müı cn:ıt edil-

Fatih Askerlık şııbt5 ndcn: r • ı"r. (2337) 
\cdclt subııy yclı ·, ----- -...;..-------- ----------- ---

' [- Astırf FaMa·ar Satırıaıma Kom~yo,ıu 11aı1ıarı 1 h .ıı olan U.m rh li~ r l< 
1 :Mart 942 tarihinde h 

100 top ~i c:ım kiığıdı .~o. 2. 
100 > > > > No. 2,5 

30.00u aciet bezli zımpara Xo. ~.5 
30.l\'IO > > > No. ~ 

t ton zımpara tozu No. 66 

• > > > ?,o. 40 
8 > > > 

7.iraat Bankasında lnunbanllı \'e ınoanıı;: ı.:ull:-ı ... ı~lan!"N ~ 
az SO lirası bu1u:ıanlara sen~e 4 defa ~Ua-ek ktır'41. U:s iipl:'d" .. : 
plAnn röre nmımıye dı;tıt....'tııcaktı.r 

4 a d • d 1.800 Liralık 4.000 L ira 1100 a de d IO L'N h k J.ooJ '-1,.. 

4 il IOO • 1 .000 • 120 • 40 • 4.88ti 
1 

yenılmcm~k '" dönn C'mek h;in rü .. ; bir aşırma boyundm uk a 
şi<lot>t'i rnüdn • ada l ıı !ımm or- dı. \ c olanca kuvvetiyle hasmı
dıı. Y<irüK. hnsınını yt nm.-~ten nı bo !rr.·ığn b:ıtıltıdı. Çingene
ziyade c:ımei?e çalı. ·~ordu. O nil' b'n lı:..;ı·ekPti mezbuhane idi.~ 
nn bıliyordu ki, Çop. n kn nh H, ~nı;yle başa _çı~wanu~~c~.ğl~ı 1 
ılöndiıı emiyccckti H c oln,;•, n w•zınt•e işi edepsızlıge aokrnegc 

1 
fıl'Si Uan L<>tifadc c.-<lı:>rck ezmek koyulmm;tu . 
;.. 1 kti. Yörül: Ali, boyundtınıktan • ~ !' dnn 12 :re kadar şuoc·n~ rı u .. -
. Çalık. oğ'lunun bu fa b:atlerini kurtuJ:unıyordu. m.mıaz çinge crntlan 115n olunur. 

No. SC> 
4 • uo • 1.000 • I ''° • 20 • a..IQQ 

9 

alınncnk ~ 40 • 100 • 4.000 • 

oilirdi. Y '!;aş ~anı~ Ço rı, ne hasmını yanına sokmıyor a
·zıclii:'İni sezmiı:ı.ti. J{urna7. C 7.- yaklarım arknya ve iki yana a
~ırın d2 bu hareket gözlindenl çıırak gcnnis, hasmı zorla sa-
açınaımştı. Cazgır, mırıldan- ğına ve soluna sn.vuı arak <}ekiş-
ıı: tirivordu. (ANiası var) 

SahlbY. A. Cemaleddin Sar~Ç<"{il 

Ne~rlyat MUdürU: M. Sam Karayel 
Basıldı~ı yer: (H. Elek r Gı.r5oylıır ve 
A. Cemaleddln Saraçc;ğlu matb;ı~u) 

'!ahın.in edilen bedeli 23.200 lirıı ol&ı1'! yııknrıda y;ızılı beıJi z.ıMparn Kn- ı " Jı 
~ıdı cnm kt'tğıdı ve 2.1 toı.u Ask<:>rı r obriknlrır Umum Mudürlug·l DiKKAT: Hesaplanndnkl patalar bir sene lçlnde 50 llradl\ll ~ 
m rkc1 satın nlma k , zart<:> ı gıınıi s:ıat 14 de pa· ı aü~mly nlcre ikramiye çıkb~ takdirde % 20 fszlıısiy:e ve.rııoco.lt.ll'· 
z:ırlıJ..l ihale ccUlccel• ·. Kati t rıin:ıt 3480 lir:ıcl r. I Kur'alar senede dört <lefa 11 Mart, 11. H:ı..'1rau, 11 :gy• 
HcJctı umumiycsint " r. 1 •Ll tnkd.nı~ .ıyn nyrı t, P- ım ,.0 ıı Birinci!d:nım tnr lltorinde çekikıooktil'. 
lere ile 4hale cdllcbllir. - ~ rtj=· 5 _. 
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