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ARE ERi 
Nurncsmnniye: No. 17 

Telgraf: Yeni Sab:ıh lstanbul 

~fon: 20795 

K"çük devletlerin 1 • 11 

f ayanacakları kuvve~ 1 AŞ E M U TEŞ RLI ( edün 
'8 ıldı Dünyanın öblr ucunda bir 

küçük deold haksızlıja 
uğrarsa hurada benim .erim 
~ıkmalıdır. Ben, bun• lcen. 
dinıe yapılmış bir tecavüz 
gibi telekki elmeliyim. Va. ı 

ten mu rniidaf aanın 11 miı. 

euir, en doğru yolu budur. 

YENi TEŞKiLAT MARTTA FAALiYETE GEÇIYQR 
Evvelki gün k abul edilen zamlarla 
bil:lilıte dünllü ilaveler, 11elediyeııe 
1 JJJarttan it:baren lir ınilyon liradan 

__ _J 

-~ -

Merkez kadrosunda dört Um m 
ihdas bir Teftiş Heyeti Reisliği olu 

r 
aca fazla ııaridat temin ediyor 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 
Aıılmm, 20 (Hususi muhabirimiz 1elefoula bildiriyor:) - ~-eııiıl<"Jı lnınıla< :ık olan Dağıbıın. Ofiı.Jni do alın.ayı knra.rJu~ tır-

K liçül: ve büyük d!'vlet!er la.5P, ıniisteşarlığ.. merlrez kadrosunun ~cnişletilnw i i~n ya- nuştır. Uu Olfs, yukarıda knru:arald:ınru ,,i.ldiroi;,inuz dört Camekanlarda yemek teshir edilmiyecek 
yun ~ana yaşıvorlar. ııılmakta olan luw.rlılilltr bir Jıa~ ti ilt•rlı•miştfr. AHilmdarla- umum miidürlüı:;ütı i(jiode yer alru.!aktır. llu mnksatlu. uzun 
Büyük clevlctler "ıste.;;e- nn' ~.al~ı~1in eUi~ine gciro, bu mii::.teşarlık a) n :ıl n mesele- • ı.anıandanheıi lktıs:ul Ve.kAldi y.i teadk Jte.} eti r..i"'li~inde İstanbul Umumi Meclisi diln h· -ıt 15,30 da biı inci ı cis ,. k ı

li B. :F'anıki Derelinin riyasetinltında topta.nmıf:tır. 1 r bu küçük kom. ulnrınn hü- lerle ı~tıgul edecek ılö.rt mnunı nıüdiirlıikteıı miitesekkil ola- bulunan şrı, Ju•t Ul'en11. Ayd,•mirin ih4" ın(bn i tif.Ltle edil-
cum ederek onları biı er birer ook 'o aynca t>ir teftis heyeti rei Uği ihdn"I ohuıtıc~khr. Km·- mek iizcl'o kPntli inin ia e mii .tesa.r nnıavinlib-ino ~dll'ilın i G~cn cclK>nin zaptı okunarak ''lokanta, nRçı. kcbapı ı 't ı k\'. m 

~yncn kabul olunduktan sonra, bt: . duk~:tnl rın!n sokaK C1.:J>
rnzmımeye geçılmiş, Bi.iyiikada he;gındekı canıclrnnln.rınd ~ pış ~ 
ve Heybelindn.da bazı sokak miş gıda maddeler1nın lt: h ın 
frim1erinin deği~-tirilmcsi hak - ) nı=aktn. Ve ayni cC' plıPlcı dC' ye· 
kmd.t.ki mülkiye cııciimeni maz- lllCk ihzar oo~n k1kaı~ta, . aŞ<;ı, 
ihatası d!rnnarak k. bul cdılnıi - .kebapçı ve ı~,·mbccılenn bu 

ortndaıı !kaldırabiliı ler ve ken· vctıo s.-u!ıldı01na göre yeni t~at murt. nyı i!:hıt f' fa~ U~·oto tensip t~lilm" · m fu.Jini hakkımla. lın2JJ'hu:u · rtınımanıe lifi tas-
di tnhakkUm ve esaretl ıi altı- ~ ~J hr. dikn arzohııınııı t:nr. ifa.len 1 ~ mü teprlıAı nıu:niuliı;inde lm-
nn nlnbilirJer. Halbuki büyük· laş;e miistt•sarl::Al tevsi etmek iıstediği kndrosunuu i<;ine, lunan F..dihin nere~c hı~in e<lileooi.-i Jıelli değilclir. 

lerin kiiçüklerc saldı;ımadıkla- ••lml••••••••••n•••••••••••••••••••••-•••••••~••••••••• 
~, . büyiikleriıı yanı sıra kii- ------ ------ - --------- ---------------------------- -
~ükleıı.n de bir hayat hakkı bul
dU!kJ rmı görüyoruz. 

. Bu, neden oluyor? Niçin kü
~illc devletleri nynkta. bu .::Jrıyor
L-ır? Acaba insnnl.ırın ıı;ınde, 
ic:endileriııi başkalann:ı. fenalık 
etınektc.n mened u se,·kitabii· 
ler, ~ahut ahlnk hı~c;i, de\ let
l~c de var dn onun için mi kü- l 
ii~c.ıin haltlarına teca\ ıiz d· ı 
mıyorla.r? Hayır. DC\ lct adım 
verdiğimiz 'arlıklaı'th~ bö:\ le bir 
~evkitabiiden, bir ahl.tk hı!o.,..in-

Mr. Cörcil 
' ' yeni kabinevi 

kurdu 
1 BİRA İSTiHLAKf 
TAHDİT EDİLDİ 

Sir Stafford Cripps de 
kabineye girdi 

eı! bahsctıneğe im an olmıya- ı ---00---

Bu karar, yeni arpa reko t esi alının
caya kadar tatbik olunacaktır 

~guu hepimiz biliyor uz. insnn- Atllee . 
lardn bile bu hislerin ne kadar 1 aynı za .. 
j!:Jyıf o}d1!&'1rnu her gfuıkii tı:c- d b k•J 
J u~~e~~z bize öğrctmektedır. man a aş ve ı 
t\' Kulturuıı terakki'4i ile, butim muavİnlig .. İDİ 
wıynya §ii.mil olmak üır.ere bir 

efk~ı t~mı~ye vUcud bulmuş y a p a C a k 
oltl~ı,'"lt mkii.r cdilmte-7. .DevletleL' 
llhlii.k hissi tru .. unamakln bt:ra
obcr, . dev}ctleıi idru e edenler ı 

( 
Sıhhi sebepler yü~iinclen 
harp kabin• in• az.ıı ol. 
mıgon Lord Bitlsrhrıık 

ı böyl • man •\i bir \"ccibe 
Yarnıı Ve keıı.1; i ·rı onn. ri vet 
ecforıuiş ı,ibi davı ruımak li~u
tnunu h.iss tmektecliı leı . Bun
<1~~ dolayıdır kı oıı haksız, en \... 
anut"•ll"MZ hnrek ·tleı bile dı) ıo- "'"=== 
lllatlar t:aıııfındaıı dainıa. hak Ye (A.A. tclımıfirrından • 

Aırt~rik"N" 1ldi9or 

daletc uygun gibi gö~tc~ ilme- h uı .1 cdılın4tir.J 
ğ elı71nmi) et \'erilir. A~aama- Wintson Churchill yt ni kabi-
fi.h, cıhnn efkfi.rı uımnniy1..-si de- n. !-ini kurmuştur. Perşembe 
mı n mnnevi kuvYet hiç bir za- ııkFnmı nı:ıağıd2ki resmi beyan
inan büyük bir dt:\ let i. kiıı._fu< nnıne ııc...,n•dilmiştir. Jfral aşa .. 
(le\lctleri yutmaktan alıko:,a. _ • ğıdııki tayinil•ı'i taı;dik t"tnıiş ~ 
<tak kldnr kuv\'etli bir miicyvi· j tir: 

lnhisarln r İdaresi, bütün 1 
Rn m1ek6t.teki bira istihllikini 
:t-:ıhcüt · tmiştir. ldarc, bira tah
dit kararım yeni arını. l'ckoltcsi 
ınevsimine kadar tatbik edecek
tir. 

Bu itibarin. 15 nmrttnn itiba
ren §ehrimize veıilen bil"a. mik· 
tarı normal znm~uılııra nisebtlc 
yarı ynrı~"a; indhilmiştir. E~ki
~on ~l1re kı m gfuıdc 30 • 63 j 
b"n şi~e bira verildigi h:ıJde bu-
gün 15 bin fiİEJe bira ''crilmc!k
tedir. 

PASI FIK'TE 

Bayilere fı~ı ile veril ·n bira
lara gelince, bunun milrtan da 
günde 1500 litrcy indirilmiş .. 
tir. Halbuki eskiden bu miktı:ır 
3000 litreyi tccaviiz etmekte idi. 

İnbi.cınl"lar idaresinin bu y~ni 
karar piyasatla bira isUhlnkir.i 
m'.Rltmışt..ır. l3u itibarla şehrin 
bir çok mmtn.kalaı'lnda bira bu
lunma mağa b~ı: la."lllştır. 

S!Sl'.- TIPASı ·rJ..!MlN 
~ ED1L1YOR 

Ankaııa, t20 (Yeni Stıbah) 
( Sontt aa.tıfcı 8 8ıUım 4 de) 

DENiZLERDE 
---':ıtOıc---

4e haline girememiştir. p1011~ _ 1 Bnsv..:ıuı. Hazine Bh ind Lor
ganda faaliyeti mittcı:ın·ıı. ruh-1 du -.: e Müdnfa N:12.ırı: \\ int son 
lu <lcvletıerln yollarnu kolaylaş- Clmrchill, Dominyonlar Nazın: 
'lııır, bu medeni dünya ·fi~arı ('lement Attlce, MU hı Uhas Lor
~nuıniyesiııi ,. ldatacnk, tered _ du ve Avam J{arnaraaı Lideri: 
"udo düşürecek manc\Tnlaı da Sir Stafford Cıipps, Ba.şveka • 
lnU\'affnk olabilir. J.,t Lordu: Sir John Andcrson 

Japonlar 
Timor'a da 

çıktılar 

Hh•manyada 

Japon 
zayiatının 

t miktarı 
Mfitteflklt•ı-e giire 

Şu halde, büyiik devletleı· H aridyc Nazın: Ant hony Ed~a 
~n küçük menıleketleı i istila r evlet Nmmı: Oliwr l..yttelton 
:aıua~ıs~nda yol tamamen , c:.ık İs Nazırı v Milli Ser\'is: E1·· 
gor1\nUyoı·. Buna rağmen kil ük ne:c:t Bc\·in, 
~~letl<:rin me' cudiy~ l ri na.sıl I A tt lec, ayni ~mmıında. Bo.şve
~'. ecblebilir? Şimdiy kJ.dar xil muavinliğini yapacaktır. 
~Ük. devletlerin yaşayabilme- ,.ukarıda zikı·edi ll~n naıı.ırlar 
ib. ~c imkan temin eden amil lıaq! kabinesini t eşkil edecek 

Japon kuvvetleri sürat· 
le ilerliyor. Siyama 

giren Çin ordusu Siyam , 
kuvvetlerini geri 

püskürtüyor 
Uyuklcr arasındaki ıc·kab •t - Jeı·dır. 

ten ibarettir Esasen biiyük bir Beawrbrook, hnq> kabinesi .,-r (AA. telgrnfl:ırındnn 
devlN:in ko~şular:ıııı i:-,tila. etle· (Sn,ıu &ı .. 3 Sii. 6 da,) 1 hilllısa t.>dilmlşfü.) 

1 ~k hiitUıı biitlin kııv\'ctlcnm - - - - - •, 1 
ier\~d~sinc.az çok ~n\isa~·i di_I RUSYA'DA yo~~ndrada.n şu mnlfımat verili 
lna.ıı uyUk bır d \'letı tclılilwve Birm:ınyada Bilin nelıri üze-
l<Xlir 17. bırakabilir. İste bu endi- ı rüıcıe ~iddctli bir muhaı·ebe ya-
~d ılci ~z ç?k. biı• müvazenc ,·ü- ı pılınaktndır. 
~li!Jı~~~ı~~uk~~u bı_tiru:aa:ı: Sovyetler Harkof Bankokaa.n bildirildJğine göre 
~ob"Urıu- k dfüıtilğü İngilizler ta.raf ında.n da 
\>ıy~ l_l bu muvazeneyi ta.k- kabul cdilcıı Bilin c:ıehrinin i~ • 

t..~Ye hımıet cyl mi<>tir. ı • d'I ·• :J 
nU\\'ctle ~ varoş artna gır 1 er gaıiııden SODI'8. Japon J uvvetlcri 

'1e kliçÜk. r anısındaki mCı\az1:- Birmnnya yolunun uaş1a.ngır, 
'1rıkilıı dev~ctl ·ıe nefes almak ı noktası olnıı Kuadclya. - Ra.ngon 1 
~ lJU tcmuı cdeı de bu im· • ı· 
itabuıpek ıkolaylıkJ ortadan kal· ana demir yoluna tchlik~ ı sn -
'bir .. r: ~liçük devletler daimi ı Aloıanlaı•ın moka· ı·ettc ynkJaşmıs bulunrnaktndır-

~Untu 1 l I lıı.r. J aponlar R.'lngondan evvcl 
~Q Ya.şanı Ve emniyetsizlik için· ., 1 aaı·roz arı ıoon tabii mani olan Sitting nch-
tu.hnuş ~tan kendilerini kur-ı şiddetle tardedlldl ıino 40 ki lonıcıre yaldaşmı~ -
(ievletıeı· edenıezıcı-. Ba.h~us lardır. 

Harbin başladığı gOn· 
denberi 109 gemiye 
baliğ oldu. Manş'ta 
Almanlar bir lrıgiiiz ka-

filesine hücum etti 

(A.A. lf•lgı . flr.rındnn 

htilasn cdılmiı>ti ·.] 

İngiliz aıı.ıiı allık da.insi Gur
kha destroyerinin batml<iığını 
bild.irnıi8tir. Olen Ye yaralamuı
lıarın sayısı belli değildir. 

· Çin Deurmtde 
Çin denhdnde bir .Ameıikan 

denizaltısı 5 bin tonlu]: ibir ti
caret vapunınu batırmı<ttır. Bu 
vapur, Ameıikalıla.r tarafından 
harıbin başladığı gündcnoori 
batırılan !beşinci v41purdur. 

A'l'LA1\1?.11JKTE 
Parya kör! ezind bir Mih

ver denizaltısı tarn.f ından atılan 
1:oı·pillerle iki gemi hasara uğ
ranu~tır, Denizaltı bulunama-
mıştır. 1 

Vaşington mahfilleri 
umumi kanaatlerini 

bildiriyorlar : 
"MOttefikler sür'at le 
taarruza geçmelidir,, 

--00---

Mihve rin k e yfine 
tab i olm aktan 
kurtu l mak 
lazımdır 

]aperıga ile A lnıa11yonın 
nıüşl.,·ek bir hareket• 
ıefınel~ri kııın.ıelle 111ııh-

temel g örüWgor 

ür. yo lcı i hariçten görilln.1iyccdk 

O •k~ ı 1· ,.~ nwı~ h't'Jıir tarzclıı buzlu vey:_ı. ~·enkh cn.nıla. 
:.um an lln .t .ı • • r1 el r· mccbundır. sek ıına. olunnuynt•ak c m e 1 •• .'! . • 

tadil edılerek kabulunu ıst~mek· 
:MUteırJcibcı: lok~ntalnrıı! 60· tc icli. 

:kak cephelerındekı. ~eka.nln. ,: B H lil Hilmi Uyguncr, bu 
ıında ye.mele tcşhıı mın men ı · a hali b" ·ı 
için zabıta belediye tnlimatnn- .J.·a.rarm pa. ta ve ~ t' H"'l .c· 

. . 17'> • • addcsine bir re tt--smılini \:C bu ıtıoarla ) m 
mcsının - ıncı m d d ı · 1 · t ·.,t·r 
fıkra ilavesi hakkında mUlkiye en tn • ın ıs ~mı~ :. · .. 
encümeni mazbatasının müzaicc- . Hmn?ı ı:asım ~u~un do b 

· ·ı · t " 'ıırülkı"ye ,,..... fık1c ıştırak etnııstır. Fnka ı. resme gc ı mıs ır . .on -.u· .. 
duncni ma?.ba.t:asında, fıl>r:uun, (Sonu cayfa 8 sutun 2 de) 

112,000 Yuna il çocuk 
---~ 

ilk defa bu kadar bedbaht yavru, 
Türkiy e , S uriye , Mısı r ve 

1 
lsvi ç.r eye ~nd eriliyor 

[A.A. td~~n n•ıdnn ~ Ziraat işletmelerine sermaye verilecek 
hul:1'"n cd1Jın.i,:;1ir.) 

Vaşingtomın mes'ul mahfille- ı J Ankara muhabirimiz t elefonla bildir iyor 
ımuc umumi surette hnsıl olnrı 
lmnaatA göre, birlcsik milletler e d 
A'rnanynrun \'eya jnponyanm ! * Kızılay taı-n.fındıuı ::ı:urlki_Y.eye? - ~3 .Y~~arı ara.sın & 
lıe:y ı fieri islt"!diği gibı mmıy •n ; 1000 Yunan <'ocuihmun g,•tırı leccgmı. bJl\11 ımıstık. 
bir y rcle saplanıp kalmaktan :; Öğrcndiğimizbo gör , iiniimiiY .. deki pazartesi gfuıü Y~ıın. 
kurtulmaJ· i<:in her hangi bir • nistan.-ı hareket ede<.·ek olnn Dumhıpın ır vapuru, Y':1n~msta-
Y<·rıfo silratle taarruza gecmeii- ua il in"i ghliP.inde hu l 000 ço<'uğu ahu• k nıomleketimıze gc-
dM<'.r. theccktir. 

Atlantiğin QU tarnfüıda t eb ! Ya:kınd-a Yunaııistamlnn Smıycy 1000, Mısıra 5000 \'e 
biis kabiliyetini dli ınanın elin- .; İs\'İçreye de 5000 çocuk nakledilecekti~. Surire Ye ~ra. nak
den almak ?.arureti gittikçe kn.- 1 !edilerek olan cocuklar bir Lnvcç v:ı.punyle lsvıçıeye gıdeceklcr 
bul edilmektedir. Fili}Jinl<'rde tn • de oe-miryolu ile se\''kc<lilec klcrdir. 
m ruz etmekle japonyn hcdefinı• ~ Diö-er tnrııftan, 'J.'üı-kiycdeki bir çok yru·~vc:r ~leler, 
cks?'ru gidc1·ken n.utl(•f1klcrin : Kı?oıla· ·~n ve hlik0n.etimi7Jıı c·ok şc>flrntli him:ı.yesıne ımtısalcn 
ph 'robni il\iyc ayırmıştır. o kendileri b:rkmak ü?.ı>re Yunan çorukh ruu aln • k arzusunu iz-

lngıliz ve Amerikalıların Ruc; i b.ır etmi ·!erdir. Js\'ıçre ve biı'<'ok A\ ı ııpa mc-nıleketleıin~.e de 
~·a lu milyonlarca. insanı tcchıı eı Yunan cocuklarmn oakın::ık husu· undudti arzu ve tesebbusler 
umcden japonynnın w Alman- g gittikçe 'kuvvctlcrune'ktc-dir. ı 
yamn büyük bir gayıet sarfet- ; Çok yakında Yafadan ha.ıekct ~l.ecek olnıı ıbir İsveç \"{~
mf'l<:~ bek7l•nilmcktcdir. Ayni ., punı Yunnnist:ma 5000 ton un götur<..-c k ve bu ve.pıını, bır 
r.w Ptte japonya her ne pahası • g 'lok gıda m: ddelt>riyJe dolu diğer 'bir l:;\'CÇ vapwıı ta:kip cdo-
na o1ursa olswı Çinin silnhlaıı- 1 f Cl'ktir. . ' 

(Sonu sayfa 2 slitun 7 de) Fi 4. ------- ı t;o"Ytılla lln•ıtt•at l t;in 

AFRI• KA'DA 1 * th~t~ılımn 20 şubat t. ı ıhin k dar yurd dışına cu
: valla ilu"'a.Cat yapabilmeleri için Ticaret Vekaletince miisa ri(• 
~ \"erilnıisti. 
i! Bu ihrocat,..ılar. 20 ~ubat tarihinden sonra c;u\ allar'a. 
Ci ihracat ynpmaktan menedilmelerine rağmen mallan hazır ol· 

duğu halele sırf \-apur bulamamak :ylızinıden ihracat yapmna
dıklarım Ticaret Vekfiletiııe bildimıişlcı-dir. 

Rom mel Batıya 
doğru cekiliyor 

' 
~·itle 111iilhlş bir 

kum f11•tına~n 

hiiküuı 8İirü,·•u· 

Vekalet, ihracat taciı !erinin bu ıkfi.yctlcrini tetkik ed r~k 
yminde bulmuş ve bu tliccarlnra veriJN:ek mehil ıicin tetkikat 
y:ıpnuya baslnmıştır. 

Zlı•aat l•.:ln 1 ınllynn lh•a 

ij_ atıuk arasında im.zaJruınn --<><>--- Tokyodan D. N. B. ajansına. 
b~ku'aflık ~~-8;1ıcdeııameıeriı:ıin, Merkez bölgesinde Arman :verilen bit· haberde Birmanya -
•ıtn hf,.. h .. ,~~lanwn ve saıre- • . k ld ~-, . . 1 'lt"h k ed b" rn. Buııı o-iub~in U kalmadıktan son- ıha tası akım a ı ua.ın Jnpon ara ı ı n en ır 

ı:o• ınuaıı çok firarilerin, Rang,onun bir 

Bir Brezilya yiik genisi de 

* Devlet Ziraat f sletmeleri kurumwı-.ı, her türfü inşaat 
miiste-,na olmak iizere, i3-}etmekte olduğu çiftliklerdeki faali
yetinin tevsi ve takviycsindf' \'c geniş 7.İra.i i~let:rncler tesisin
de lrnllanılmnk üzere Milli Korunma kanununda yazılı S"'ı mn
yeden 1 milyon lira ikrazma mUsa.nd" edilmiştir. Atliintik kıyılan açığında bir lngilizler Mek ili bölge· 

deni?.a.ltı tarafından batınlmıe • sinde faaliyet gösterdiler 
tır. '.Arka.~n'dan bildirildiğine rA.A. telgrnf Jrnndnn * Ciimhuriyet Halk partisi san'atmükiıfatını kazanacak 

Parti Ronıen uıükafalı 
ku\'vctler ınu edenamelcl' bir l~.A. toıgraflnrından · siperli ordugaha tahvil edildiği.-
olduğu mildd va.ıenem mevcut huli\sn cdllmistır.] ni söyledikleri, İngilizleıin bu· 
~akat kuvvet] etçe ~eı-'1 olll!"J.a:· Ruslar Hnrkofun varoşların• (Sonu .. yfa s •Ot un s de) 1 

göre. Rene limanında n·J balık- • htll!s:ı cdılınl Hr.J romanı tesbit etm~k \!z. re ayrılnn jüıi heyeti 'bugün {dün) 
(Sonu sayfa s aUtun ı deJ Rommcli kuvvetlerinin Gaza.· Cümburiyet Halk Partısı Sekreterlik binasında toplanmı.<{tır. 

ır . er muv.azenesı bır da harp etmektedirler. 
use~ın Cahid YALÇIN Gece neşredilen Sovyct tcbli- ... llllllMll ... _lllllllR ... ~M-.ı"'-R ... llllllllWl~911iııı1Allllllllıllllıı.ll_.IM 

~ ~:: :ıtj:ı~~:~zl~ ·c SAVAŞ =1 
11 kaç meskfin mahalli işgal eyle-FRANSAYI kellerine devam etmişler ve bir 

F mirucrdir. Ccplıcnin bazı kesim 

ELA"' KETE lcrlnde düşman mukabil taar.. BÜ y u .. k Edebi R oman 
ı'UZa geçmiııse de kıta.lannuz ta •• •• k rafından nğır zayiatla geri pUs suru liyenler kurtülmüşlerdir. ıs şubatta ya .. 
pılan hava m uhnrcbcler..nde 16 

• -~iom cd·ı t 
a • div11runda 

1/0pılan ı. 
lıiit" munakem.• nin 
~ i un. to/silatını bugün 

ı.~cı •ahi/emi:td• bala. 
CQ.oqınzz 

tayyare düşüriilmUş, 570 kam· 
yon, 14 tank, 320 araba, 650 eş 
ya vagonu ve asker nakline malı 
sus 7 tren tahrip edilmiştir. 
DUşmnmn 6 piyade taburu da
ğıtılmış ve kısmen yok eôj!iiıış 
tir. 
Moskovaruı~ alınan bir ha -

~onu y' 3 e :tun 6 de) 

Ycz•• : Çeoiren : 

KLOD FARER ILHAMI SAFA 

BlR ;JAPON ZAB1T11lLE BİR lNGtLtZ ZAB1T1 ARASIN
DA.Kİ MtlCADELE :VE BİR J APON HARP GEM1Sİ1\'l>E 
PAK1KI BAYAıTAN ALINMIŞ so.e DERECE llERAKLI, 

ı CANLI SAHNELER ... , 

Pek Yakında " YENi SABAH ,, da 

ladan batıya doğru çekildiği ta- Toplantı Parti genel sckrctcıi 1'1-kri Tüzerin rC'islF!indc 
hakkuk elmistir. Btma karşı 1n 1 yapılmış, azaya talimatname dağıtılmış \'C seçim neticele;rniı:ı-
gili7Jerin ne y.nptıkları henüz oğ 1 tir. Roman mükii.fa.tuu kazanan eser ynıın Parti genel sekre-
renHem(:llliştir. teri tnrafından radyoda bildirilecektir. 

C;ı ta şark ln~!~iz umumi. !'a - Huknk lôgatı lıazıı•I· nıyo 
mı t": . ının tel>lıgınde dcnılıyor : ~ • • r 
iti · * Türk Hukuk Kuıııınn, {(l:;;kil etmifl olduğu 80 kişilik 

Diln biitüıı gün şicldetli bir bi.r heyet marifetile Tilrk ve l\ctıebi hukuk kita.plannı ve eski 
kwn fırtınası hava ve kara faa- ıla'"Olan tetkik ederek 3000 ke!imelik bir hukuk l\ıgati Jaazır-
liyetine sekte vcrmifitir. Çok lamak kararını venniştir. 
zayıf görüş şartları altmcL.ı. sa- T k 011 ( 111 •• ı •• ·· 
vaş devriyelerimiz ve seyyar opra 8 Ut 111•0 
:kollarımız Tmimi - Mekili hatu * Toprak Ofisi Umum Hiidfü U B. Ahsen Bengtı tetkik-
ııın cenubundaki bölgede hare- lcrde bulunmak Uzero bu ak~w Eskişehire hareket etmiştir. 
kt!tler yo.pnrn~lardır. Müteaddtt Be-•en 1 • i •:.111 . il ı· ti 
öümn:ın müfrezeleri tanklar dsı u. e !H~ eH mt ... e e ıye 
dahil olduğu ~aldo '.I'mininin * Beden Teıbiyesi ve .. oor mükellefiyeti hakkmdakı 
cenubunda 15 kılo~et~e kndar i lrnrarname ile kabul edilmiş ol:ın lınftu.da en az dört saatlik 
~Es:ıfede sav~cı:ı. gı.rJ?ışlerse de beden faaliyetinin bugünkü du ıım ıc pları a ,.,.öre d fü ti-
bır topçu ateşı teatısındcn son - nlmcsine dair karar H y ti V 1 ılf<'" k bul e ·ımi tır. 

(Sonu savfa 8 ıUtun 4 de) Q ..,~ 
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!] •• r .. kliye er 

;=tiom adalet divanında 
./apılan muhakemenin 
tafsilatmı okuyucuları· 

mıza bildiriyoruz 
--00--

ı 

de mıies ir olnmay.c ğı kanan 1 
füıe \ rmıştır. 
l\lul 1 eı ıe lnsmen ~itli ohrok 1 

M: tinde net'ce olarak muha· 
ken.enin nleni olac gı fakat dir 
lomnsiye veya askeri harekatm 
idnrc.,ine müteallik izahat vere· 
cek olanların gizli celselcrd" 
dinleneceği,, kaydolunmaktadır. 

Gamlin'in müdafwısı 
Muhakeme altına alınma ka

rarının okunma nmdan sonn 
ıoiittehimlcrin hüviyeti tesbit 
€diimistir. 

General Ga.mlin, müdnfaasıpı 
yapmak üzere derhal söz iste
nıiştir. General bir kaç kere is· 
tıfu ebneJi d- ünmüş ise de or
dunun başında kalmağı daha 
milnsslp gôrdfüfünü söylemi -

"Hezi 
ı- G 

• tir. General verdiği kısa. izahatı 
memleketin ve ordunun menfaa· 
ti rıa:ımr.a susnınğı bir va?Jfe 
bild ğini söyliyerek bıtirnıiştir: 

Gamclinden sonra avukatla-r 
dan biri, Mııitre Maurice, mem
lek(+in mukad lerabnı ellerır. re 
tulau zayıf Jnikum tleri tenldd 
cdeı C;k Fransanın uiYı adığı fela
k· tin mesuliyetinı bir tek ada· 
ma, general Gameline yüklem~ 
niıı doğru olmıyac.ığını söyle
ınıc ıir. 

Ve ila ıe edi r 
''Adalet divanın· 

dan üphe 
ed·yorum" 

Riom, 20 <n.n.) -DUıı öğle
den sonra mamunla.r isiC\ hını 
mU-tcakip yiik k ın hkemc ka
tibi tnrafından okunun muha
kemeye alınm..-ı kararının met
uınd unJ r kaydedilmektedır: 

1. D.ıtrı diür 
Edouard Daladler milli sefer· 

bcr:ı~in bilhassa endüstri sefer· 
b~rliginin ha ırlnnınasınd , Ol· 
dur.un teşkilutlcı.ndınlmnsı \'e 
yeı i ~tirilmesiııdc, her n~ i silii.h 
1a1'1u imalinde, tnyya.releı·c kar
şı miidafaa 'c mtan silihlru ı
nın müdafaası lıazırlıJ larında 
ve iş k ununun tat.bikiıı.dc eh
lıyetsızlil gö. teımis olmnkla, 
miilli müdaf ı in çalışan fab· 
rikaları randıro· mnı tdnlkeyc 
dü iircn propagand yn. karşı a
z.im le h rek t etmemiş olmak 
\'e aEkeri hazıı Iık hnkkmda mcc 
!islere ve m~clis encümenine ha· 
kikate uymayan beynuatt bu· 
lunnı. kla itham edilmektedir. 

l..eon nlunı 
Lcon, Blum. iş kanmılarmı 

mılli miidnfaayı tehlikeye düşü 
rer.('k ş 'cilde tatlı k ctınek ve 
bUha .::...1. ihtilalcilerin tnhı ikfıtı 
karşısında zaaf göstererek is • 
tihsalabn ge.ı1iş ölciıdc azalmn.· 
sın'l sebebiyet vcnnis olmakla 
ith~rn olunmnktadır. 

Gaınlin J 
General Gamlin, ordunun ye· 

tistiı ilmesindc ehliyet.Gizlik ~o;· 
ter nek, laz1m ge1cn silahlaı ın 
ve techizntın imalini temı'ı icin 
kemli~inc düşen vazifeyi Yil!l -
nınm"k, cndü tr:i scfeıberliği ha, 
~;ırlığını temin etmemekle it • 
ham edilmektedir. 

J.>. Cot 
Pierre Cot, h:w ordusunun 

1 
teskiliııdc ehliyelsiuik göı;tl'r
mek, silah fabrikalarının milti· 
le tirilın :;i knnunu11u tatbik +e· 
ti;ti kilde ve ihtili!cilcrin tnh
ı ilmtına karşı göster liği zaafla 
ıstihsalatın ktfayetsizliğini dn
b& vahim hale getirmek ,.c Fran 
EIZ h va ordusuna tahsis edil· 
'llis olan tayyareleri, billw.s.,a 
rnodC'rn t:ayyarel ·ri tspaııJ a 
climhuriyeti hükumetıne devret 
meklc ith m edilmektedir. 

G. ..achnmbre 

f:uv Lachambrc, ihtiliılciler\n 
1ahri katına knı şı gösterdiği 
zaafJa fabrikalann istihsal ki· 
fayt:tsizliğhıi daha vahim bir 
~c lo sokmnk, kontrol mckaniz· 
ınalarını ve end .. tri scl'erherh· 
ği he.zır!ığındn ,.e harp endüst· 
rilt! i seferbeı·liği hakkınd: ki 
J·anunun tatbiki de si fıh fabri· 
lmlnnnın miimkabesini harp \s
tıh allcrinc dair yaptığı aldab· 
cı beyanatla bir kaç kere uyuş
tur nıus olmtı.k ve ihb1alcilcrin 1 
tahnklerine karşı son dercce<le ı 

Gamcllııin ikinci avukatı Ma
itre Puntous da şunları söyle -
miştir: 

''-- B..ı.Rkumandanın muhafa
za tmek i ledıği srıl.Ot, mad•m 
lnnnı hinıayc etmek istiyen Ga 
rn· luı, fedak" rlık bissile hare • 
ket ettiğim göstaivor. Hadist!· 
ler n h ..:kıki mesulü demokrnsı
lerJeki efl slı knrıı;;ıklıktır. 

! 11 ıtum söyfü,,·i>r: 
~uat 14. da uon Blumun 

hi'viyeti t~"bit edildi. Blum 
m1.lıııkem . na. mda Grunclinin 
su~mak i&trnıiş olmasını hay -
retle k t ı dı v edi ki: 
-- Bu d:ıı-a bas lamadan ev· 

vel, ö i.i u •• u urum b()f} -
iuk < cılı or. H l rin alınn ası 
müv l eı°t'IAıiıı va ılma.sı gizli 
cet:. d rd cerevan etti. Bu dn 1 
YP nıyormu g. )1 bug n GamC'
lin ne susn ak i :ıledi-i kin mU-
za,1<t:rel 'rdc hnzır sayıl unuz. 1 

B um, ''ordmıun hcziıncti ha
dise1eı in ten elini t kil cttiğJ., 'ı 
bir davad b ı pt n b:ıhS{!dıl ne 
m ine vr tmi tir. Blum, 
Gnınelinin ~hczinwtin başlır.a me 
sulii olduğunu söyliyl!rek gene
ı-ali şidJcfü~ itlı .. m etmiş \'C 
' Gamelinin stikittuna iştirak et 
m ·v,•r.eC:ri.m , demiştir. 

Blum. söz1 riııe devam ede.ıek, 
kendi inin '-'e kcııdisile bit tikte 
zan altına alınanların malıkc· 
mc huzuruna kanunun ve adale
tin 'e bcscr itimadının zıddına 
olarak çıktıklnrını. önced'"'n dev 
Jet ı cic:inin si vasi mi\ba!-lirlerin
d~n aldı"ı mütaleaya dayana -
rak verdiği mahktimiyct karair
lc c;ıktıklarını söylemiştir. Blum 
dcmwtir ki: 

- Hc~mctin nsıl sebebi, kn· 
ma11da mak mının hataları de~ 
midir? Bu suali bir senoo-"n be
ri sordufrumuz halde tahkikatn 
ırıemur olanlar, bunu dinlemek 
ıstemcdiler. Adalet divanı, or· 
dunun şelıad tini reddetmek is
tiyor. Halbuki ordunun malze
me i, tcchizatı ve maneviyab 
ne olursa olsun kumandanın e
zici bir mcsuliyeti vardır. 

Blum, ad.al t di\'anının istik • 
lalindcn şüphe ettiğini, daha 
mmdiden ileride vereceği ka
rara kendisi manen sahip bu
)u..'llJladığını söyl miş ve demiu-
tir ki: 

Ht r şeye rağmen mUcadeleye 
~iı isebiliriz. Açılacak olan ce1-
selerde bütün hakikati ortaya 
çıkaracağız. 

Blum, Rcynaud ile Mandcl'in 
o.,.adn bulunamamalanna hay
ret etmiş, bu gaybubctin dava
yı bütün vuzulıilc teşrih ehr.eği. 
ımkfmsız kılacağı fikrinde bu
lunduğunu söyliyerck güdülen 
dava, Fransa, da\'ası değildir. 
Bu bir rejim davası, Cümhuri
yet davası yapılmak isteniyor. 

( mı Sa. 4, Sii S de) 

Şaşılacak 
bir cür'et 

--00--

Bir genç sahte şaha
detname ile aylarca 
adliye memurıuğu 

yapmış 

Sahte ortamektep şaha
detnamesi ta.nzını ederek 
memuriyete gıren Namık 
Kemal adlı bir gencin dün. 
birinci ağır ceza mahkeme
sinde yapılan duruşmıı.sı es
nasında cez.alanclırılması is
tenmiştir. 

N!umk Kemal Üsküdar or
ta okulunda 81 nıımarn ile 
kayıtlı bulunduğunu ve 930 
scnes de bu m"ktcpten me
zun oldı. ğunu gösterir bir 
şahadetname ile 1stanbul 

adliye encümenine müracaat 
ederek asliye ikinci hukuk 
mahkemesinde münhal bu
lunan 1000 kuru3 maaşlı za
bıt katipliğine talip olmuş.. 
tur. 
Namık Kemal imtihana ta

bi tutulmuş ve muvaffak o
larak münhal aratıpliğe tayin 
edilmişiir. Namık bir müd
d ::ıt ~ah tılrt.m sonra, Jrnndi
sinin orta mektep mezunu ol
m <lığı ve sahte bir §abadet
n me ile bu işe girdiği 
tstan bul m Uddcium umiliği
ne ihbar cdilnıiştir. 

N a ın ı k derhal azl. 
e.ı:lilerek yakalanmıJJ ve bi
rinci f.ğ:ır ceza ınnhke..'!lcsinc 
teslım edilmiştir. Yapılan tah 
kikat neticesinde suclunun 
orta. mektebin bir sınıfta iki 
kere kabrak mek1 epten çı
kanldığı ve encümene gös
teıcliği şahadetname sureti
nin de sahte olcluğu anlaşıl
mı ... tır. Diinkli duruşması es
nasmdo. suçlu Türk ceza 
k nununun 342 inci madde
si mucibince ceuı.landırıhoo.
sı istenmiştir. 

KAHRAT\llAN 
ERLE İ İZE 

YA M 
Sanayi Birliği geçen haftaki 

kongresinde kahraman erlerimiz 
için sanayi erbabının maddi 
yardmılarda bulunmaları tek
lifinde bulunmuş ve bu teklüi 
bütün fabrikatörler tarafından 
memnuniyetle kabul edilmişti. 
San ıyicilerimiz sınırlanmızı bek 
leyen lvahramnn. askerlerimiz 
için ~pacalclan maddi yardım 
ları Kızılay namına lş Banka
sına yatıracakl!ır ıbanlralar key
fiyeti bil' m lrtupla Kmlaya 
ibildirecekierd ir. 

Y ardını Lsine 3imdiden baş
lanmı§tır. Bu meyanda. Zafer 
çikolata ve şekerleme fabrik.a
sı erlerimiz için Kızılay naımına. 
100 linı vermiştir. Diğer fa.bri
katörlerde peyderpey İş Banka.
sına tebı::rrülerde bulunmakta
dır. .-.-----

Kapapino vapurunda 
kaçakçılık yapmışlar 
Bir miiddet evvel şehrimize 

mühim miktarda ith2.lfıt eşyası 
getiren Kapapino vapurunda 
bir kaçakçılık '.hadisesi olmuş
tur. Tayfalardan 1 aramel ve 
Françi mühim miktnrd sabun 
knçınu islcl1ken gümrük «JlU• 

haf.aza memurlnrı tarafından 
)~alanmlfjtır. ~uçlulır hak
kında kanuni takibata ba.şla.n
mıştır. 

• 

' 
n 
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Yazan: Aka Gündüz 

tf 

ırp -Bulgar snıırlıırı araı. 
sındn birbirine yakın ikf 

kasaba vardır: Köstcndil ile 
Eğripalanga. Eğripalanga eski
den bizimdi. Balkan harbine ka.-

Şehrimizdeki 
çıkaracak 

istihsali 
tedb1rler 

iki misline 
alınıyor 

avans lımıen köylüye tevzi olu
~. 

Sebm zcriyatı 
Aynca lstanbulun iıışesine me

dar olacak sebze ekiminin de 
arttınlma.sı için sebze ekimine 

dır. İki .kasabanın arasındaki 
Balkana Dcvebağır<lan derler
di. Hudut yeri idi. Babam bu 
hudut konııruı ta.buru komuta.. 
mydı. Meşhur Hürriyet KnJı. 
ramanı Eyüp Sabri bey, Şilk~ 
rü Köstcndil, Şerif Köstendil, 
J{i1çlik Hnrrdi gibi gt;,lÇ ve · n
IUpçı subaylar bab .. mın tabu . 
runda idiler. 

Dün sabah vilayette Vali ve 
Beled'yc Reisi Doktor Lfıtfi 
Kırdarrn riya.seti altında zirai 
seferberlik h:ızırlıldarı etra -
fında şimruye kadar alman ka· 
rarların tatbiki ve alınacak ye
ni kararların te.;biti maksadiyle 
bir top'nııtı yapılmıştır. 

Tap!, n~ıyn vali muavinleri, 
k:wı. ka' akamlan ve ziraat 
mfuliırü iştir8.k cllniştir. • 
Kırtssi mmım.e r kn.Jdutlncak 

V-ali ve Belediye Reisi Dr. 
Lfıtfi Kırdar toplantıda. bulu
ııanlıır.a, zir.ıi faaliyet için kır
tasi merasimd_n mümkün ol
duğı.ı kadar tevakki olwımasuu 
ve hemen tatbıkıata başlnnmnsı
nı söyiemiştir. Doktor Lutfi 
Kırdarın verdiği izıhata naza
ran ziraat seferberliği haıtkm
da vilayet Ziraat Müdürlüğü t.ır 
rafın<.b.n hazırla.nan plfuıl arın 
tatbikatına derhal başlanması 
icin liizım olan tohumluk avan
sin Ziraat Bankasında hazır ve 
ayrıca 25 ton patates ve 180 
ton mısır tohumu vilayet em
rinde bulwımaktadır. 

llisal iki misli ert:ıc:ık 
Şehrimizde y.ıpılıın zirai se

ferlıerliğm gayesi normal istih
sali asgari iki misline çıkarnııık-
1.u·. 

bir kaza 

Ansızm pathyan bir 
tabanca bir adarru 

ağır yaraladı 
Y edikulede İstasyon cadde -

sinde 43 numaralı kahvede 
dün kanlı bir vak'a cereyan et
miştir. Hadise şöyle olınu~tur. 
Kahveci Zeynel, yeni aldığı bir 
silahı ocakta muayene (;tmek 
istemi~ ve bu esnada silnh -ateş 
almıştır. Çıkan kurşun müşte
rilerden Hiiseylnin şakağından 1 
girerek ağır yaralanmasına se- ı 
ıbep olmuştur. Yaralı derhal has 
talr:ı.ııeye kaldırJlmış ve suçlu 
y<!kalanarak tahkikata ~lan
mıştır . 

Arl nı ı~a yn.m.ladı 
Sişlide fırın sokağında. 72 

nu~aralı evde oturan lsmaıne 
ayni mahallede 393 numaralı 
evde otur.an adrl, dün arala
rında. ~ıkan münakaşa netice
sinde kavga etmişlerdir. Bu es
nada bıça<hnı çeken Kadri ls
maill ibaş~dan ve kasığından 
ynralamıstır. Suçlu yakalan -
mış ve hakkında tn'kibata. baş-
lannuştır. 

Lol..'"anfnda Jawgıa etnü§ler 
Sirkecide tkbııl otelinde otu -

ran lsmaille Uzunköprü ote
linde oturnn Mehmet dün Va
lide lOkantasında yemek yerler-
ken aralraındn: münakaşa çık
mıştır ve iş kavgaya dökülmüş
tür. Her ikisi de birbirlerine bi
ra şişeleri atmağa başlamışlar
dır. Şişelerden biri Mehmedin, 
diğeri de araya giren garson 
Mahmndun ıkııfn.~na gelerek ya 

Kaymakamlar, validen kendi müsaid sulak yerlerde veya ev
mmta.ıclan dahilindeki vaziyeti velcc bost:ın halinde kulln.m!clıö-ı 1 
ıanlataı·ak tohumluk için aynlan 1 h lde son vaziyetler dolayısis le j 
a\ :uısın tevzi sureti hakkında metrfık bir halde bırakılan yer-
dircktif alnmılarclır. lerde sebzecilik yapmı:ık imkan l 

Kaza.tarda su miktarının lanna malik bulunan iş ehillcri
ltiifi derecede mevcut olduğu nn· ne de para yardımında bulunul
Iaşıldığından arazisi patateı e- m:ısı için kaymakamların tet
ki:ninc müsaid mıntaktalann pa- ldkat yapıp ,·na.yete bu gibi i.~ 
tates tohumu ihtiyacı ve top - yapmak istiyenlerin bir listesi 
r:ık vaziyetlerine göre tohum ile tazım gelen avans miktarının! 
cinsleri tayin olun:nuştur. bildirilme3lııe karar verilerek 

ratat 1.eriyatı toplantıya son verilmiştir. 
Bilhassa htanbulun ekseri 

mıntakalanna daha elverişli ge· ı ~ __...lll'ııııııqııııı;t:ıt:Jlllltdllltı--dP~ 
lcceği maliim olan Trabzon cin-

Beıı çocuktum ve Şakir ho -
canın Rii<;tıye mektebine gid~r
dim. Şu..ıdr öğ rctmen sarıklı, 
şif,."lllanca, i~ i yürcldi. bir a&ım
d ı. Ben sınıfımın lıirincisi ıdım. 
Bir gün derste Şaldr hoca bızi 
yarını ay .,_cltlınde karşısma top-
1 dı. Arapça bına okuyorduk. 
Gözleı im Ş a k i r Hocarun 
sağ b1yığı.na takıidı. Sağ 
bı)ığımn kına~ nrasında.bır bit 
gezıniyol'du. Öğretmeııim - ki 
hwpimiz Sl!Verdık • biti tuttu., ol-si p1tates tohumundan yirmi Yunan· sta n' a 

tondan fazlasının tedarıki giiç ı 
olacağı, vilayetçe evvelce yapıl- d 
mış muhaverelere gelen cevap-ı yar tm 
lardan anlasıldığından ihtiyacı 
!karşılamak üzere geri kaJnn 
beş- on tem kadar pat tesin or- ) 
du cinsinden mübay.aasına ka- ) 
rar verilmistir. J 

1 
diirmedi, s!lğındalri yastığ)n fu;. 
tüne bıraktı! 
Dayanrunn~ y.avaşç3. kalk

tım, kitabımın k(;_qe inden b r 
kağıt parçası kopardım. b.U bu
nun ar:ı .. ına aldım. çıktı n. pa

Kaymaknmlar mıntakalnnn- ) 
da. yap1lzcak ekim faaliyetine J 1000 Yunan çocuğu 

budu kta yere koydum ve bir ço
cuğun pabuciylc ezip ol ürdilın. 
Ycrbıe döııdüm. Ay:lga kalk! 

dedi, ve bana. bir toka.t vurdu. 
Yerin dibine geçtim. Scbebmi 
sordum. 

?.amamnda başlnnması için 
zün11.n tohumluk tevziatmda. e- vapurun ikinci sefe-

- Önce sen ne y .. ptın? dedı 
Ne ,Yr'ptığ:ll?lı söy ed• : 

sas teşkil edecek bey.ınrumu:le- rinde getirilecek 
ri bir an evvel tamamlayıp ka- .,.__ 
zalanndaJ.d Zirnat Bankalarc
na verecekler ve bankaca be
y.ann.aıneye karşılık yapılaca:k 

ce 
Dün esn f cemiyetinUe 

umumi kongresini 
yaptı 

Kahveciler cemiyeti, di\n Esnaf 
lar emiyeti merkez l:ıınasında 
yıllık kongrelerini yapmıştır. 
Kongreye saat 11 de başlanmı 
tır. EVveUl heyeti idnr~ raporu 
okunmuş ve kahveciler cemiye
tinin Belediye 1ktısad Müöürlil
ğüne müraccıat ederek şeker fi
y.at.arının artması üzerine kah 
ve ve çay fiyatlarına zam yapıl
ması için müracaatta bulun -
duf:'n anlaşılmıştır. 

Cemiyet her seneki gibi bu se
ne de fızalarımn bilhassa tabak, 
fincan, bardak tedariki cihetin
den müşkülat çektiklerini na
zan itibara nlmıştl!'. Bunun ıçin 
de her sene oldut;'ll gibi bu ene 
de Paşab:ıhçe şişe ve cam fab
rikasiyle mutabık kalan cemi· 
yet bu levazımatın tcdarilönin 
temini işini üzerine almıştır . 

Bundan sonra azaların şi
kayetleri dinlenmiştir. Kahve
ciler bilhassa. çay, kahve ve 
kömür yokluğunclan şikayetle 
cemiyetin btı hususta müzahe~ 
rotini taleb etmişlerdir. Çırak
~ır:ıldarın maliyeye verdikleri 
lardan şikfcy~t eden kahveciler, 
karne paralarının, çıraklar kaç 
tıktan sonra kendileri tarafın -
dan ödendif,'İni ileri sürerek bu 
işin hallini cemiyetten istcmi§ler 
dir. 

rnlaıımalarıııa sebep olmu~tar • 
Suçlular yakalanmış ve tahki
kata ba.slanmıştır. 

- B bam - çüukü öksüzdüm . 
Yunanistaııa yardım ın:ıdd"si evde, diyoı ki bit pisli.:tir. Siz 

götürecek ohın Dumluı ınar vn- İ"'C pi:.lik ohu bitiuizi oldürdü
puru bugün baat 18 de hmunı- ğlım i 11 bJ.J'n tolınt a tınız.. 
nuza.m Pireye hareket. etlecck-

1 

S ki. hocn salı:-.fıru tuttu. Ka-
tir. Uı..ımlupınar bu partide in· rı t1r ı. Dü. "ndU. ~om'U: 
cıı, fasulye, patates, ı.;o-an, tuz·i -Ii:;ı.kh var, l d·. E'" ,bıt 
lub:ılık ve domuz olnı·k Uzere pis.l"'ct'r. l' k t bc:ı m onıın 
20.39 ton yiyecek maclde.-;1 gö· için tolrnll:ı. !ladt.m.. İtin alın dan 
tlırmcktcdir. Diğer t ruit:ın ~eh dPrni b1raktp i t·~iıı ıçin tokia.t
ı ııniz Basım Bırli{ii Yunanis- ludım. 
t nclnki BaSJm Bırlıgi mimte· Çocuklı:ı.r, i in farkınd!l olma.• 
siplcrine 300, bel !dıyl! d 5 00 dılar. Sandıl'U' ki Jlt bend u 
lrtloclıın ibaı et 1000 koli gönder- ıktı ve ö·-..,,t:tnıen h · un 
mcklcdır. idn l>"<..Y dı. Ben hının ' 1-

Kızı[ay, Yull<rnistandaki F"ı- aım. L lR arad. ı ku:lı: beş yıl 
zılhaç h:ıstahanelerinde çnhsan g eti h lde o h ı, ız t kat hlı
hcm ~relere 500 çıft çornp hedı- Ja icimdc bir fin ı z ·lıit ibi 
ye ctmektcdır. l dı. u~ r. 

Yumn· tandan 100 ~ocuğun F kat lru k ihi yıl r 
her türlü ~şeleri F'ızılay tı:ra- lmu ~ri :l.."lngaya. fk.~. file 
f~n .temın . . cdrl~ek şnrtiyle I i.ı;-im ho amm n rını bulup 
§ hrnnızc. ~tin~~ . karnrlaı:ı- ziyaret etmek oldu. 
tu:ılmıştı. ugı-endi3'lllllzc gore Nt."ye yarar k' hak:n?. b't t -
bu çocukhr Dumlupmnrın ikin-\ tıru hala un!lirun dıcı. 
ci seferinde getirilecektir. - -

l ") Btt.J, n e\"'1ietkl y::ı--.ıtır Hl. 

ekteb • SCY D bir 11, 12, H, ı6, l8 Ş b:ıt ttırlh4 n s-

k ı d 
h faı .mı elli çıt;mı •ır. 

eme ya a an ı 

Tıbbiye mektebi hademesin
den Rıza, mektepten caldığı f 
muhtelif eşyalarla birlikte ka
çarken y.akalanara.k tevkif edil
miştir. Hadise şöyle cereyan 
etmiştir. H.17.anın ıt:nr i~ dolayı
siyle mektepten ıayrılar.ak baş
ka bir yere nakli icabetmiştir. 
Riza gitmek i.izere eşyalarını 
toplamıştır. Eşyala:rı arası da 
şişkin bir bavulun bufunması 
mektep idaresinin naz:ın diklrn
tini celbetmi~tir. Bunun Uzeı ine 
bavul açılarak lJakılınıştır. İdn
de 15 gönflek, bir çok peçete, sil
gı, kravat, sabun, ı-ıeker ve bir 
k·:>.Ç tane de çuval çıkmıııtır. Çul· 
dığı eşyaların hepsi 60 p:ı.ıça 
kadardır. Suçlu ,Sultanahmet 
birinci sulh ceza mahkemesinde 
yapılan sorgusu esnJ.sında bu 
eşyaların ıkendishıe talcbcleı· ta
r.a.fından verildiğini iddia etmiş 
se de tevkifine karar verilmi§
tir. 

Etıoank, şehrimizdeki h: Ikın 
!kok kömünı illtivı:ıemı k eıı 
temin etmek mtık . .:ı.dcyl" yeni • 
den şehrin her mmtak~ ında WI 
bit edııen kbmürcülere 750 on 
kok kömiuü veımi~tir. Bu kö· 
ml\rler 20 kömü1'euyc 30 ve 
:tO ton nrasmda dağ1tılın1fjt1r. 

, .......... -17.d 
1.ı: 

Bir kaç günden heri Bo ~ azdıl
M.idya ve Kil)ros ahi rinde 
fazlo. miktard bo~ ve dolu ofa· 
rak benzin varllınc t.e. Uf edil· 
ıuoktcdir. Bunların Kaı ad.eni· 
mı muhtelif limanı. nnd g l· 
mis olması muht.c.n:ıeld.ir. -

biıyük bir zaaf göstermek, nok- 8!:!!!!!!!!~~~~!!~!:!;!!!!~!!!!!!!!~!!!!~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~f:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~:!:!!:!!!!!!!!!!!!!~!!!:!!!!!~!'!~~!!~~~~~!: 
saı ve kasda müstenid beya.n t · 
la ac:kcri hazırlıMar hakkında Velit bin Mus'ap, verdiği em-
:kabmeyc ve parlfunentoya kiıii l'i geri aldı: 
dıı.1·pcede malumat vcımemelde ı - Fekfıli'ı. Umran! Sen bm·a-
it'm n edilmektedir. da kal! Fnko.i Şaban ayı çıkın-

:' tinde bundn.n başka. 23 81 cay kadar kat'iyen evine gitmı
ltı3U da yani muhasamatın baş v<·ceksiıı. Seni görmeğe geldiği 
lnmnsmdan 1l giin evvel hari- Zartıan at1rnlc nncak a~·ak üs
cı e nıı7.ı.rının talebi üze.ıine har tünde konu9Ucaltsın. Konuşur
bi ne .reti•ıde Daladier'uin keu aranızda en az üç adım me
ri~ setinde .. , eri 0 cllcrin top- safe bulunacak. 
la ıC:"l ve "Frru ın, Polonya.- Umran, Firavuna teminat ver 
nın ol'tad:ın kalkmasına. seyirci di · 
Jrnl p kalml\'acağı ve Fransanıu - Bu hususda hiç ınernk et
bdvJe bir hadisenin tahakkuku- meyin sultanım. Emir buyur
na· mani ola"ak vasıtalara malik duğunuz gibi Şaban ayı çıkınca
ol ıı> olmndığın ,, dair asken ya kadar evime gitmi~eğime. 
şe J.ere bir al ~oı ulduğu hatır- beni görmeı?-e geldiği zaman a
lntıhnaktadu'. ilecle de tenha yerde buluşup 

G neral Gamlin hiç bir ihti- gi>ıüşmiyeceğime emin olabilir· 
:ya~t J ayıt dermeyan etmeden ı;iniz. 
oı·ı unun hazır olduğu cevabını Firavun, bu teminatı illi gö
''"'ı mb;ıtir. Guy Laclıambre,. ~1 ek Umranın kendi yanın;la 
Fıansı .. hav cılı wmdn elde edi· t• lnınsımı. müsaade etti. Anah
ln büyük tcr.ıkkilcr,, den b:ıh- tarları yine onda bıraktı. Sıkı 

m' t'r. Dalad'er, general Gn- bir tenbihdc dalın. bulunmnyı da 
IT1 ıl G I bre b ya.- unutmadı: 

ı~ tt ı rı rk u ka den c;us - Ey Umran kulum! Şab n 
e rı 1 ğı ce avı berJm için ufum:uz ve çok 

n- t n ·, 1i bir ydır. Beni İsrnile 
ı:ı m"n p olıın b rk n şüphe et 
n- m ;: h k ınıtiır. Koca hirde 

senden başkn. Beni İsmi! erkeği 
l::ılmamıştır. Eğer benim en em· 
niyetli adamlarımdan birisi ol
mamı.ydın seni de mensup oldu· 
ğıın cemaatin erkekleri arasına 
katardım. Görüyorsun ki itimat 
kazanmak insana ne imtiyazlar 
bahşediyor. Sarayın kapılannJ 
iyice kilitliyeceksin. Tam ottD 
gün elbiseni ç.ıkarmadan yatak 
odamın eşiğine yaslanıp yata
caksın. 

Umran, buna d razı oldu. ts
tcrse TaZI olmasın. Razı olma· 
mak haddine mi düşmüş? Aksi 
halde, kendisini ya iSkence ~ 
ı:.:ında., yahut bir cellfidın önUn
de diz çökmüş vaziyette bulur. 

Uınran. ortalık tamamen ka
rardıktan sonra sarayın kapı· 
laı ını kapadı. Hepsini içeriden 
kil tledi. Ya mn. manı gelince 

kılıcını, kalkanını çıkardı; ba
şının altına koydu ve Firavunun 
yattığı odanın eşiğine yaslan.a
rak uyltuya daldı. Ne kadar u. 
yuduğunu bilmiyordu. Yüzünde 
ve alnında. yumuşak bfo elilı da
laştığım hissederek uyandı. Pen 
cerelerden içeri giren ay ışığı 
sayesinde, kendisini uyandıran 
yumuşak elin sahibini tanıdı;. 
Bu, yabancı değildi. Oldukça 
genç ve güz.el kansı idi. Umran, 
F'iravunun uy:ınacağın<lan kor
karak konuşmıığa cesaret edc
mecli. Karısına da susmasını ve 
kendisini takip etmesini işaret 
ettl. 

Knn koca:, arayın bahçesine 
çıktılar. Kalın gövdeli bir ağa
cın dibine oturdular. Umran, 

u: 
, buradn. ne f§In 

- Giden erkeklerin hiç birisi 
şe..'llre dönmedi. Sadece senin 
döndUğünü görmüşler. Bamı. ha 
ber verdiler. Ben de seni şimdi
ye kadar beyhude bekledim. Ni
hayet merak ederek buraya 
geldim. 

- Peki, iceri nasıl girdin? 
- Her halde bir hırsız gibi 

duvardan atlamadım; kapıdan 
~irdim. 

- Nasıl olur? Bütün kapıla
n kendi elimle kapayıp kilitle· 
dim. 

- Vazifeni dikkatli yapma
mış olacaksın. Kapıyı açık bul
ınasaydım her halde içeri gir~· 
ınczdim. 

- Tuhaf şey. 
- Şimdi bu kapı m 

bırak da giden C'rkeklerd n 

ber ver: Şehre niçin dönmedi· 
ler? 

- Bu gece U'irav.uııun misn
ıiri olaralc yeni yapılan sıı.ı·ay
da knldılar~ 

- Y n.rın dönerler mi? 
-Bilmem. 
- lTer ha.rde bilirsin. Bana 

itimadın yok lilU? 
-- Bil~ söylerim. 
- Haydi benim güzel koca-

cığım! Söyliyiver de meraktan 
kurtulayım. 

- Bilmiyorum. Zaten bilsem 
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CUMARTESi b:t.<'lıa şey bulamadın :-d\? 
- Anlıyorum. Galiba. efen-

din onların başına bir çorap ö- Gun., OA•• lklııdl 
recck. ı.oo 6.~!J 9.38 ezanı 

U:.nran, elinin tersi ile rı- 6.48 12.23 15.27 vua•ı 
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- O hnlde söyle. __ Yoksa ba· - O 1 K KAT-
inra bamra konuşurum; saray· Guetcmız.e ılmdmtm ya:cı:ıt 
daf Ut>ri uyanclırırım. 

- Bu gE!"'e sarayda Firavun-ı neucdllslıı edilmesin iade \luıı 
1o. benden başka [dm~ yok Jd... ~; ~~.:-:;:n"Wl mes"t·Uyet !t1 

(Arkası var) ı-.::!-ıım..:,..;.;~..ı.a;1m:ıc:cıı:a:::ıı::ıE:amıı:l-~ 
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Sev Ca ı n, ne l:ı l.ft.H: ı z 
\ u-~~t &-J? Siz buglın bıle IS· 

kaı ı;nızı ~ upabilirısıuı.ı;. Sıze ne 
l u Url l. ıı sizi buı. laı. do ayı 
ı,ibi s~ bulan olabil r. Ded.ı~ım 
ırı r~ aı "ak ı.aı nıı.a kun ı 
b , u ol<a •lirsiniz. O da is~· ı{
be,k aıt, b" mesele. (-ıelclim -..e_. 

f, ba~ğı hikaye ' .... Bır g ·e 
b"rinc:r ka o cokal.tcı.. bir e ın 
C\ ine katında kıı acı k~ dımn 
C\,. nıus ll:lt olw· Fn.ka.t tam 

"' n çık 
l a?"l}ısına n ka ının koces 
fUrllltU < 1 ar, Bıc kavga. ôır 
t:am QI vket bcv Rac.ar. a-
1.i . ıu kip ed r. Bereket 

• 
f ENt 

De izler le 
yfacln) (Baş tarafı 1 ( ;&J (B t:ırafı 1 iııclde) 

Yazanı A. C. SARAÇOÔLU (Baştanıfı 1 incicle) 

~ gemisi bn.tmlmı']tır. Gemiler 
lngılız tayya inin hücumuna 1 

bm-tle CZLi
0 d · o ki: AJ

mmı Kıaıordunun ılcrı harekc
tmi dur ' için ilk ba.har
d i taarruzlarına sakladık! n 
bınkları muhnrebel e 1;okınuş
laı clır. DUn c up ccph · nin 
b k i ::le tan d .. n 
"u.!dctli bir. taarruza geçen seri 
... e.~li ti.i i:l e muccii:hcz ıkı 

tcl:ıuıu d ı.r. Bu 
t:ıbıtt~ r S'ovy~t ro vzı1ennin ıır 
kaı:ımı <;:e\i nu .. ...,e t.eşcblfü ... eder
ken da um.ıştır. Laı.ingrnd 
yolunu açm c mak dile ileri 

rteplcrde to.lebc ~ .. 
da tülün yasağı me .. e· 

lesini b:ıhis mevzun c en ~ayın 
cn::ı.ruz kılını. :ınlır. Civ 
bulunan bir luuyan gemisi 
batınlnuştır. 

llü.}iik o 
Bilyülc Okyan sta ~,rbin 

ba dıgı gbndenber. japonya
h rp g misi, nakliye gemisi ve 
R"lep olar:ı.k l09 gani kaybet -
ıni ·r. B ınlıır muh kak ola -
rok b:ıtırılnıı .. tır. 

Bun b muhtemel ola-
r . d . lmt , 
4u gc:mı lı.ı.;arn u ratıl ı tır. 

Bunlar .ır eh. bır yyare 
gcmisı, 7 krm awı, 13 m ıhrip, 
6 u nizallı, 52 nakliye gcnw.i, I 
23 H-tı bulunu.yor. 

1n <;"il.tere .a:aı.irallı k da; resi niu 
teblıt.'İ: 
PeıT ınb ak anıı denız kafi

leler ımı;{.Jen IJmne ) ıpılan ta U'

ı uz C"sn sın a du m tol'ril 
atıu lıı lı lı cum botlaı ı ile 
ta:,v:yarelcri tı:hrip cdılm v 
clığ rle h ::;.ra uh'T:ıtıımı'>ll" 
~ uz neti iz kr.. tır . 

Ne L arct gcnıil~m lt, ne kıı .d
leyC' refa mt cd n .• u tistü b"rl"k 
ı0rırd" ve ne de ta}ynrclcrimiz 
de ha.sar ve kn).rıp yoktur. 

l!ı ·r:rıl a 
Aınsterdam. 20 (a.n.) - D. 

N. B.: 
İngiliz radyosu 1rru1 krnlkesi 

1'.,c,.ziyc ile kızı ve Şelı..in ahın 
tohtasının t.nyvru·e ile Kahircye 
ı7 1.-lıklerini hab x \"l'>tmcktedk. 
Krr. licc, tayyare meydanında 
k : Kral Fnnık tarafındsııı 
l;a?~ılanmı tır. 

Sa.ngh:ı.y, 2 (a.a.) Çan -
lCay - Şek'in HmdiE;tan<la yaptı
~ miızakeıc ,-... mu fakiy<'de 

t;ıt "•1 li$...&l'.H;ırı} mn I· ,.ın-:.c i Cı-tl"g 

kii'/! hüküm·• in ra ~·~ille 
Hiııdistnndnn ctov,ı • dan dogru
) a: gönderile ~tir. 

·ı11r·i ıı 
~ ,,Y. :1 1 

y DJfif ı 1 

(Ba ta.rafı l üıcide) 1 
t diJ trklifi umumi meclis ta- j 
rofmnıl n red \'C l rnr tat' ik 
t.anhi u ıımi enı:U.'lleıt tarafıı•c'\ m 
t ·bit cdıhnek şartıyle kabul e-

H ~w:t !knl'U . l Hl lira 
t.el'N"rni etu 

Aııkara, 20 (n.a.) - İsta,n -( 
bulda, T~yüpte otuı:an bayan 
Ha.cer .ı ,al ev alim k için b rik-1 
tird"ği 1000 Iır:wı Tifrk. Hava 1 
Kurun una b:-ı ;.ı l .:tdı. Bay n Ha- ı 
cer A~<ıl Türl· Hava r.unı -
rnuna gondcrdıgı m lu~ta bu 
parayı ev alm 1 tansa. l ırd işi
ne harcc mC'~ dalıa ger eli bul
<lui'lum s")l I mı ;:ır. Sayın ba
ynnın b ı cand n l ,isı takdir ve 
ı::· ·ı \ la. kar ılaıım•o v~ 'l'iirk 
li \ .ı f\ ıı n ı ı1c·rd:~ u biı nf.

1 

tın ımıdılya vcımi'}tır·. 

hn ·ckete gec n Sovyc4- kUV\-t- Röytere rröre, kabine 7 n.m-
1 ·.mi durdurmn•;a. ça' :ın Al- ron miir kh~p o' ::ıktır. Bu LU· 

Ti'an kuvv .ı ri de d " ıştır. retle Çörçil, Avam knmnrasının 
! >nn havz1Sl.Ilı:L1. R t fd meist ı ylard:ın b<!ri izhar ettiği klL -1 
h.""U· ,. krini .. b ~un u !'lama- ır.ıaü; iştirak etıni tir. Matb• nt 
ru v Berı. nkovo 'e l bovaya- bu dcJ:i~iklifri müsait kfil" la
~ :ı. kadnr i!erli) n Rovyet bir - m1 trr. B::ı.zı gazeteler, k~iııc • 
li'<leri: tarafıı ' ıı d 'ıa "mıa d- (le' cenis d ği ·ı.m· yamlmayı
y:ınılan yarma h rekctl rini n: ü şmdan şık5.:yet etmektedııl r. 
t.eakip sU ... +Je eri ~ kilen Al-
m"UI!arın t "sine muv:ıf k ol- ALMANYADA 

duldarı müdafaa hatlarından ı Berline göre, M. Çörçil, mun
ciü man ya\ aş fakat m·· ir bır rı7. ,·azivetler karşısında kn.bi-
!'-lt .. ette ~eri atılmaktadır. Vcliji ' 1 kesimind Krctinin Sovyct kı- neyi tadile mecbur o mu ur. 
taları tar fmdan zantcdHdi<{i bil !\L Çörçil, Stalinin mutl'medı ve 
<lirilnıel t dir. V. liji Smolens- şalı ;i h:ı.cmı Cripps'ı d al ~ak 
kinin 100 kilo:nc.tr.e f!imnli gar- ~:cıunda kalrnı ,t.ır. Maamafih 
hisinde Duina üzerinde bulun - C.:ynsi ve sevkul ey u muvatfa- j 
ı!laktaöır., 1 ki.rctsizlikler yeni lı ·· kunıc i · :r 

Lcndrn.dan bildirildiğine gö c:o't t;üçlüklerle lcarml tıracu t I 
re, Leningrnd bölgesinde bir 

1 tır. 
~nvyet birhği .Almanlnnn öne_ rıtwwwllflllC.a--"'--=-=.---_----1 
biriuci sonra ikinci miidnfaa camlr.r esnasında do da yem
lı; ttına girmiştiı•. Almanım- d"n kmılı ve faz'n ka):mlnr ver
tar kl~ n ve tn.yy Q-\cri de. lrull~ ı 11~tir. M~ kez ccphesmde <'C~-

""larına ra ~ en bunum püs - b.,r ireıis n alınnn Sıwyctl rm 
ldirtemcı:nişl~rdir. y n:nıık . troıklcri ta ıtma ~e-

.Alma..'l ordulan kum:L'l -ı l·b ·1 ti akiro kal mstır. !1ll · 
dıuılığ'mın tcbliğind şöyle. d..: - m ?- 39 t: vyaı-e kavbetmı tır. 
uıirn 1.tediı : E.~ım lmyıbımız dort tayyare

D"l.iınan y~tığı tesirsiz hil - <l" t'. 
AQR.m~~!IJ3l:~~Em;-...1B11ra&.-1ECm•:mmr-. 

Pazartesi gönü matinelerden itibaren 
• 1 Hakiki sinema kmlı .•• 

r-.ıTmz «>n mrnızz:un 

filmh•rde rol alan 

c o E 
kırli. lfulc hi!' urett.c) r tıl 

SUBAY 

* Syd:rıey-M. Curtin'in sllı
lıi d ınırnu ivilc.~tığbıcleu ken- il•••m•ll!i••••&llil.ZJMlmlieı~.ca:~~-~.a•~~ 
disi kab"ncni~ kuvvetli ; · ihti
male gore gitli yanacağı aı Ple 1 
i~timaa iştirak etmek üzere Can 

IDA 
Cung Kingd n alın n bir ha

berde g ynm hududun•ın ~imal 
batısında bulunan Çiu kuvvet • berrıya ~tmi tir. 
leri hfı.l"n Siyam kuvvetkıiyle ------------
<,:~rpışmrtktadırlar. flk ~_nıy•şm::ı. , • «w Bu llnft 
Jardl! Siyı:ım ku\"\•ct.ler ıııın mu-• S E 
kavcmctkrinin sarmld ğı ve Si
vamın 100 kılometıe i<'cıısiııde 
i~ıckok duğru 700 k.lomctre
deı uzun b;r demit;nluDun. dü
{;',rüm n kta ı olan Cl•"ng - Mai is 
tikznctinde g .. riye d ıcş u çö -1 
ı.üldiiğ.ii teyit cdümelc.lerlir_ ı 

Sinemasuufa: 
Ut · ~s SölINlmn \·e 
W1NJE l\iARJH·s 
hı.r.afmcbn yaro.1ıhn 

KADIN v~ PA A 
Fransızca sözlii kin, ılıtirns 

,.e ~k filmini gör •. uuız. 
Bı.<gün ~aat 1 <le t<..:n~·nıttı 

En büyük D.!' kları unuttuı·an 

F.:n korkunç cinnyetlere yol açan .... 
Eu bi.ıyiılc hcyecmılar yaratan ... , 

Pırlantalı Kadn 
ISA Mi RANDA - GEORGES BRENT'in 

ynratbt;'l en son şaheser 

Beyec:mdnn kudret alan en güzcl filn1dir. 

Eugün L A L E sinernasmda 

Prognm -a iht\'e ol k 1942 son nhı tmrik lanndaıa. 

._~ ;•~re· 

* Vnşington, - Mt:"me3',il\er 
meclisi enciimcni, si\•il encfüstri-

1 nin harp end-stı isine tıtnvffi sı- I 
ra.91i\da muvakkn: en u ; ... al n 
am~le iç.n Ruzveltin i tr::diğı 3t'U 

1 mil ufu'K: t tı ..., e- ka '§! 1 
16 rey ile dün ı eddctnıiştir. &•l!llii• mn!"nl.' 

Ilenkli M 1 K t : DF..n.~1Z AI"TJ REVCS'O 
BugUn saat l d teızı1atlı matine 

r ....... 
H 

oldwıuz? Bır sev mi. 

, 
1 

- Sen O"'lan ba k ına an-

' 

lal Y.anltşlıkla bir partmıa-
mn it" ka ısma girilmez. Ad -e · 

..... l"ki efendı • "k tin vaka. • 

ç 
- • ~ ımrulmak i~iıı evde ynJnız bulu-

--- nan bir kadından başkn miıra-
Tcf.rika Na. 76 =======~ caat edilecek kimse mi yok?. j 

- Azizim, BU müzevir, ifti-
(. rnk'ın: BEHÇL7 SAFA 

ı · y pı'j nıştı. Onun ~a-li et -
r n dıkkatı çekmiş ohlnğu 
l' .cı h Hrtruı duranı. r uıkk tle 
bakanlar va1'd1 . .'t?'\"h:et biı ıeza 
ı tc mey an vermemek i in: 
ş:ırnk kozumuz 'Jra~ bum 

mu? Görüyorsun yn, rezaJ tini- · - 1'. Hah Allah Dnri biraz ra'!l. dedi koducu kadının sö.t.lc-
zi v eli mul'ıall" duvrnu ~ i 
tar." fu~r-ı v tanıma ı 
mu lar ynnında kepaze etmcgo 
ne hakkkın "ar efl n 

Ad :ığ'Jz hiddetı n tir ili 
Ut rivordu. D!ı \•asıııda •:l 
ce haklı olduğu meydan:.fu o a
ğu i in Şe ket onwı aW <lığını 1 
n~sıI isbat edeceğini dü · "iyor- ı 
clu. Evvela ona hak vermekle 
s5ze başlayıp yumuşatm ya h'ıı.• 
rar verdi. • 

- Azızim, dedi. Ben ne seni 
tarı/nm, ne de hanımım. Ancak 
şıı demin söyle11en sözleri senin 
yerine ben i!dtseydi:n, ben deli 
oln dum. Hiddet clmckte y r
den göğe lmdnr hakkın var. YaJ ı 
mz. -

- Böyle söylcmcltle ynkmıı 
kurtar ... cafuru nmuyo nl 
~;yoıeun. Kozumuzu 
i;1Z. 

-Pe1d C3n 
nt 
c· 
r ür.ntlş lı r adam ll 

b lı ıyiğıt ol da korkudan inkil.- rinc kan:ı.rak boş ere rahatını, 
T'.i kr.lkma - luızunmu kaçırma. Arada in ir. 

- O halde san bir scy sora çcidrdeği doldnrnca.k n:e:ıele 
yım; insaf ile düşün de öyle ce bile yok. 
'.ıo ver. Davetli blı: zanpa.ra ne - Semiha. hammef iye if
di ve rahatını, huzuruııu ke.çıra- tim etme. Bu kadın son derece 
cak rezaletlere sebep olsUD. ı I!arnusln, doğruyu seven bir ka
Eğer ben senin ailen ta- dına ~yor. Hatta eğer Ş~ 

ıafmdan kabul görseydim ne bAck so•r~ l:ansına musııl
r.ırdlm? &yır_ .. Bunun mamı lat ol~ı.ı..:.~ adn:r.!1 _be~ oldu&u· 
divc .l!?3. • l• h:ılkını n.y:ıklandı- mu bilseydi A o hfidıseyı benım 
y~k <L.!i ı:ni "? Minareyi çala:ı )'R.ı"l!ll~ asl3: n.nlatmuzdı. F~t 
kılıfını h:!zırlar; cenin ruhun bi- ka~ın a~ bilme~ beni ıka.z 
lo duymazdı. Halbuki o sabah etti. Bcrum .seı~ın _tanıfı!1dan 

. . . bedbaht ve çırkin. hır vazıyete 
ben ba~kn b~r. eve gıdCcek iken d~tü'fünü anlattı. 
ynnfışhkla; arnn kapıyı çalmış- t . . ... 
tım. Adresi de alınca oraya git- - yı ama. ~.. .. _ 
tim. 1oksa şuna şüp: en olm:ı.- - Ben senın gozım değHım. 
mn ki ben namuslu bir ka.dını Gözün çıksın. Kanını aldatnn, 
rezil ed~k k da.r alçak bir n- beni gillünç bir vaziy€te dilsfi-
dwı değılim. l'Ul-

• - Peki yahu_ Mutlrum nl-
- D.mıek ? f5Cce bizim kapı- d:lblınış bir koca olmak istiyor

~'1 (' ın . • ıı m. Burasını in- san bir diyeceğim yok. 
l ar t. myorsun ya?. _ Görüyorsun ya _ Nih !;t 

- H .. inkftr ede- !tlraf meclrır oluyorsun al-
vhn . G um :!ı o c 1 i bu i de. ç ; .• 

Ef ~nd , d~di. E~er y-
Ja-şıl c:ık k mmuz va :ı y& 
ri dtğıl. HE'ı kes dur mu , bıa 
h:.lnyor. &ı k -g d n kaça
cak takımdan deJılim. B ınunl& 

ah r bıra.z. dalı rahat. o .u-
şup d al<bndığını da. 
n i t etmek isterim. Y o.nn 
sabah erkenden Bürri et tepe
sindeki ilk kahveye gel. Beni 
oradn bulursan. 

Şevki efendi ncı acı. güldU: 
- Kalıbeliğini göstermek 1!5· 

tivorsun. Elimden knçmak i~uı 
d ·~il . ? eg mı. 

Şevket bir silkindi. Y kasuu 
iri yarı zatın elinden lrurtat'dı 
ve çevik bir hareketle onUD iki 
bileğini birden yakaladı. Şev l 
efendi kelepçelenmiş gibi lıace-
kct:s z kaldı. ŞcvJıct: 

- Ben senden korkacak ad 
d"~lim. Kahbc de d ~ğillin. &,.. 
na yarın sabah oraya v.cl di~ o
rum. Beni karşında buluurun. 
Orada bulamazsan ben 1str-ı
~.ı.da hulunrmuyacak SC.."SCI't· 
lerden do degilim. 

(larkUAı VQ1'\ 



YE Ni SABAH 

- Fak:ı.t merak etme .. Ar- - VaJlah, ne diyeyim? Sen, 
nnvutoğlunun ya.vrusu onu be- ancak ancak yetınis beş, seksen 
cerccek.. okka tam olursun? 

- Benim de kanaat· n bu ... - Bana da. bu yetişir.. Bi!n 
- Yüzde yüz beceı ecek o- seksen okka olı.ıraam vnllah 

mı.. mandayı de\iririm baba.! Sen 
1 g 

' - Amma.. oğlanı üzec k.. ne diyorsun? 
Dedi.. Güreş canla dık~a - Yetmiş beş seksen okka Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal lıeser 

canlandı.. Sanki ilk glıre.<.e çık- muhaıkka:k olursun .. Çünkü ke-
lar gibi boğuşuyorlardı. Bir miklisin.. Çatıların daı geniş. 

aralık, Çop:u-, Yörük Aliyi omuzlnnnda.. Fa.kat san ıke
Çapraza. alıp sürdü. Ali, kurtu- mik ve adalesin .• 

icabında gCınde 3 kaşe ahnab11ir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

Jrunadı ve sıyrılıp yere yattı. - Ynğ olup da iıe olacak? 
Çopar, kudurmuş gibi hasmı- - İyi amma, ağırlık bir peh-

mn iızr.rın ·ullandı. Glıre::e lh nın üçde bir kmvetidir. 
~·ı i tch 1 ı d 1 Çıııg1.. nın.. Rolav dc·!il, yiı/, yiım", yüz o
H mm nı ıııaya h ·<-ti \'t> bek - tuz okk,ilık µel.lh·r.nlnıı tnşı -
letnwden ki.iııtcledi. Aeelt' edi- mak ... 

F ransa'yı f eta kete 
s" rü. le en ar 

yoı du. '\ or ıJ'< ncr ip mevıt:e düs- Deyince, Yöl'ük, kahkahayı (Baş Uırafı f ıncı sayfada) 

mfüıtii.. bastı .. Ve şu mukabelede bu - Gameliıı'i b'lısmağa mecbur et 
. · Seyirciler, , cı bir h1..'yeca- lundu: linız. Bir ıH.lalct, içtimai ıslahat 

na dustlileı .. Çalık '<' Cazgır da ı - Baba, sana nkıl vcı mck gi- ve 19JG tlanbed hiikfimetleı in 
yağ. kalktılar. Vaziyet haki- bi olm · ın .. Sc.n de pehliv.m ın. hedef tuttukları bir terakki rc-

katen ko•iı idı. Fakat p hlh nnlık hönıallıl· de- ı jimi dam. ı güdiilüyor. 
Çopar, kiintcyi ahı almazı mek ıı ; ? 

1 
Rcis, Cnouı: •. n•vcke sdyle i.;,'i 

trasını a kıyi\ aldı ve aşırmak ti- - Y 0<1.. • t;özün adalet di anının istikl.i. -
zere vazi~ C'te gerti. Çingene o - ö~:lC' ı:e • bc-ıı, güreş\ rde !ini kiifi deı ec le aydınlattığım 
kadar acele edıyoı du ki, önünit hubının oJ ka=-ıııı mı ta. ıyaengım. Ru.~·lcmi~tir. 

~nğıdn cııı i, mlktnrı, muh::ımml!n bcd~li ve nmvnkl·:ıt teminatı El~ ı ı 

nyrı. gôstcrılııı olrın muhtelif mcı sul ıt !1/3/1942 pnzortcr: gumi snnt 
11>,3•} dan itılH ren kııpı.ılı zarf usulilc Ank.ırodn tdaı·c p!nasıııdn toplrınn11 

Merkez 9 uı c a koı l yomınca ıara He ve rıyrı oyn satm olınncaktır • 
Bu be girmcl. ı tıycııkrin lın mt·n~ucııtın hiımsınd.; yozılı muvnkktıt 

1cm.nııt ile ı .. nL.ııuıı l.'lyln dUı:ı \'C ikolıırı ayni gün saat 14,30 a kaclnr 
komisyon rcı lı • ne vcrrnclcıi luzımı.lır 

Şnrtnnm lf' paı·nsız olarak Ankarad::ı Mnlzcmc dair sinden vo Hay
ri • paşada 'l't: llıım ,.c Sevk Şcfliginrlcn temin olunur. 

Alın:ıcak mensucatın cinsi 
Muhammen 

bedel 
lira 

Muvakkat 
temlnııt 

llrıı 

Beyoğlu Knymakamlığındruı: Bulunrııu~ koyumuı üç gün içinde sahibi 
çfkımızsn soWacaktır. (2609) 

stanb11l Defterdarlığından: 
Deftcrd;:;rlık ırat ve Servet vergileri 1\füdUrlOğil ile tahsil Iosmında 

mev<"Ud dosya dolııbı, raf ve bankolonn (€912.44) lira keşifil tumir ip 
!J/~ll!.ı42 pazartesi gUnü snat 15 de Dc.ftcrdarlık Milli Emlfık l\'IUdUrlügün
tlt• ınilteaekkil komisyondu açık eksJltme JJc ihale edilecektir. Muvokkat 
teminat (518.44) liradır. 

İsteklilerin en nz bir tnahhtittc (l\500) lırnlık bu işe benzer is yap
tıl:1anmı d:ılr idarelerinden almış olduklDrı vesikalara istinaden İstanbul 
vll;1yeunc mürac::ıaila eksiltme tarihinden t::ıtll giinleri hariç 3 gun evvel 
alınmış ehliyet ve 941 yılına alt Til'arct Odnsı '~alan ibraz etmeleri 
rnuktazidir. 

1~€Sif, sartname vesalr mfin:ıknsa cvıskı Milli Emlak 4 ünü k:ılcmi.a 
V?Ulcbilir. (2612) 

Al aliye 

··tere· aranıyor 

Vekaletinden 
Mali Tc.kık He:yetı ıçiıı Almnncny. ı .. yıl,ıl \0al:ıf \ ~ Tiırl, ~ i :.uv\ictU 

lılr mütercim imUhıınl,ı alınacaktır. 1' .. dı·o tı,rcti olan 210 1 • t.ıUplcıln 
imtihnndn gostcrf'ceklerı liyuk::ıt dercc~s·nc gorc birden \ <'Y•l tt>dı icr-n veı ı
l~:uktlı'. tmtihann giren•klcrin en ız li c n czunu olm:ısı ve :ıo:kcrlildc nln
kalı bıılunmnm:.nı şarttır. Yıiksek tnh~lli ol. ııl. ı· t · cih edilir. lstiyenlerin 
mtisbit cvrnhı ve ıyl hizmet ve. lknfarı ile t-"rl ti'.' 2/1\f,ırt/!l42 artşamınn ka· 
dnr tstnnbuldn DC"iterdnrlıktn Maliyo ımifotti lı«,inc murncantl. rı. 

(591) (773) 

ardını gönHuyoıdu. , Bana ne onun okk.1 · ': Sen, us- l..ctrocquer, yapılan tfi:ı:yiki 
Serezli çingeneler bağıı ıyor- talıg.ı b ~... \" <' ha. ri-:m okkası- ~iddEtlc pı otesto etmiş \'e kanu 

l No. lu füte muhteviynlı 30000 
metre siynh nstarlık bez. 

Askeri FatrıkaJar Safıııalma Komisyo.m ila:ıları 1 
tY•IDl\'W:mllll:l:::ı=ıl .. a'l:ll~ll:l:::mc:ı:mı:mı::.izm~-------llEI_.. .. ._._ •• 

du: m taı;,ım k haın::ıllıktır. H ·.mm ni metinlere da.yannınk yüksc.c 
- Çonar, haydi... ıkı <lirheml'k )erini buldun mu atla et dirnnının tesekki.UU kn. -
- Durma a ır!. tarnrımdn işi? fü11ıa. uygun olmadığını iddia ey 
_Yaşa Çopar:.. 1 - Doğıu .. Haklısın! Pehli • 1,•m;ştir. 

Seyircilerin dili tutulınuştu. vanJık da budur .. Amma, okka I.;;trocqucr, hi.\kumetin me~-
Zavallı Yörük gidiyordu. He- hır pehlivanın b'lh.ıssn biı· baş ruiyeti kabul dPğil ihdas eltig~
le, davulcu ve zuı-nacılar tnm pehlh nı ın wırlıgıdır. Kob .. y ııi ~ö:;liyerek büyilk siyasi Jf\· 
cenk ve galip hava ı vuruyoı·- lcolay cıilmez.. . ı vnlnrın bir taıihçesini ynpnıı§ 
lardı . Çopar, kiinteyi aşırdı. - I<J.oğlu, aclamı öyle ezer ve ci.emistir ki: 

2 No. hı fütc ınuhtcviyntı 20000 
metre k. c.. U.1. 

- 3 No. lu liste muhtc\ iytttı 300ll0 
metre 1c'lptıt hcıl. 

- 4 No. lu ltstc muhteviyatı 30000 
metre pat ·len. 

- 5 No. lu liste muhteviyatı ıoucn 
metre piırınalık ve 5000 nH"~ı·e 

gömleklik Drll. 

11025 1!2cl,88 

8900 • 67,50 

102i5 'i70,G3 

32700 2452,50 

6475 410,63 

•Çalık, avazı çıktığı kadar ba- ki.. 1 '<71 de imparatorluk nmm·· 
ğınmştı: ' hn ı takibat.ı. uı!ramadılar. Çii11 7500 502,50 
·-Vay köı»koğlu çmgene! - Altmu; altı oklrnlık Aına- kii. roe:sul değillerdi. (2532) 

- C No. lıı li tc muhteviyrıtı 3000 
metre im ınız.ı şnll, 

Fak"l, kinıf:le g(j7.Jeri11e innna-1 'uto;ıu, okka mı ta.şıyoıdu. 1 1873 ciimhuriyc•t nna yasrı ıı =============================== 
ıruıdı. ç ngenc sırt iistıi <lii.- - Doğru amma .. ya Ama - b.FıMs M7.ninrın mesuliyeti c-
nı\l.5, Yörük ylizi.il,oynn a) ak- vutogh. ylız okkalık, yü?. yit mi E:.c1ı:-mı lmrdn. O 7.ama.n bir tt! • 
Uıı'l çiı1gencııııı gö,., ünd~ ve okkalık ol a idi, o v. kit daha iyi ı · ~kktll vü ·ud gt tııildi Bıı~i.i • 
~·?111,i "dı. Ne <ılnı ı tu? olmaz nuydı? İru mütt~hcmleri muhakeme et· 

Yörilh, Çopar, kiinteyi aşırır -· Be-n, kücül· nJdımln ı:ıunu ınek hakkı ancnk onun otabilıl'· 
t:ıı trun tı"tnca bit topuk elle- buluyonım ba.b.l ! J<.:{·~r Aı na.- di. 

nıe taknn.f.tı. Sağını F.olunu gör- vutoglu dedi~in gibi yiiz yirmi Lehocquer, vaz.i1 ı ·lt tin e.n mu 
meyeu (',opnr, topuk elleme o- ol,ka oJrı.u~ tıba idı, kat'iyen o lrnddr>si olJu;,"Unu hntıı lntnuu. 
yunun.ı ~elince kendi kendine deı·ecc.d iı8.• bi \'(' y nıci bir pelı· scizleriııi bitırmi~tir. 
köatekl• nc-rck ~ıı·tı yere vur - lh•an olJımı:t.dı.. .Hüddeıumıımi Cassagnnu. 1 t l 
muştu. Yörül. efe hasmının il- - Hu d.ı ) anhş.. l'O•'queı 'ııin tenkidıcrinc cc" t> 
ze.rınd~ kalm1f1tı. Ahali hep bir - • ,.t:d('ıı '? veımi~ ve ud: let <lh•anının t<'-
~"iın.tmı bafırıyoı du: - Ks' ru;oğlu Koca lbı·ahim, celtkiilUndl'ki kamın1 mahiyeti 

- Y~~· : Yörük!. • ulo, Aı aıı lzır.A.·tlc·r ortnda ok-, tetkik edel'ek: Biz knnunun aııcı. 
- Aferin Yöı ük !. ı k lı ~:ı ıfl r. Bunlar dn mı ycni-ı y::ı.c:aya nyup uymadığını mı n. -
Çopar, • ı nl moı u mor olduğ"tı cı d ıl.. knşa ile miikelltf değiliz dl•mıı:-

yet"'fien bıihtı. Bcı bat w peri-I 1yi srnmıı, bıı ı:-aydıg1n }'eh- tiı·. Şimdi Frans:uun mı.hnddP-
n ohmıstu. Galibiyet tenwn- ll\·~ ı.1 4 , Arnnvutoğlunn ne ya- ratına hakim ola.n rum Y• F. mu 

.., " ktı ,..,,"\:daııı t"rl'c'"'le ·ım ı h" • B c.k milletin t.a.<:\lhinc dayanan mcs uRGllll dt • • ın,·., t: • -'" - p ... ı ! ı r, l('... t!D, f« fkll 
rek b .. oa mın )anına gıtU. J."'a- okı... ıluı Allnlın otunır her ı u biı ı:ınny.tsa olduğunun ma
kat rnnler<'(' ı. ı:;i daha hiılft he- glin du. ederim. huı. bulunmasını i~h rim .• rn . 
yeca.n irinrl,. i liler. Ua.hn ıı:·lfl Dt.•di. \'.\ırtlk Ali, çok z~ki bir letit~ bu t.aGYibi, millet meclif.;i
akılları bu~iarına gclmc>misti . çocuktu. Zattıı onun ?..ek ·ı~ı J..ü- nin ?e.) iclir. 

Çah'> oğlunun alnından i)ptii ~i.ık yastan b<'l'i mernk ı·tt!ği ..az. f'r • .ssagn:ıu, bundan soma şim 
uı ğlamağn ba ladı. 1\iintenin çahnn.da a~ikar olımı .• tu. Dahr~ <liki hiiki1mete kar ı yapılnn f;i-
h · ı ı' d ı'dı' rn!ı·tı'ı• tı't · .. ·ı ı· ı ~.·n._ı· l "nk il l l'e tct.·~ı;ü1 ı'dtı·•'k eyecunı tı7..~ ıı c- • u - ku uı yaşta ı , n e ı . az c .. ınn -

1 
' 

ıiyoıdn. Ogluna: ga . atnmıtı. Bıı ıız bü• iiduktcn sö::-ierıni şöyle bitirı ı1itıtir: 
- Aman vnrabbiın ! Ucli ola- :,oıu a hnlk şaideri A ıhi bi ,znt "- GU<' bh' durıımdr bu ım- 1 

ca.ktun be!. 
0

Heıif seni aşırıyor- ko:-ma.lar, manile>r ~. z. ntk bN>-ı ~naını:t., onun hn:lası değildir. L.e 
du. Tam znrnnnıııclıt topuk elle- teleıneğ"P koyulmu~tu. 1 on Blum'a şuııu lıauılatabiliriın 
din.. • Yoıük,-,;ok iyi düııi.iııi\ ·uıdu. ki, ~imdi bulunduğumu:ı. vsı~yc 

- Ben bile bile yaptım bu Hcs.kikatC'n "kk.ı Jıamallıktı. Fa- ı tin biiyiik bir kısmı me ·uliyeti 
kat bazı okk,.ılar vaı dı l:i o- kendi omuzlarındaclır. .. 

- Anıma yaptın oğlum! .. 
- Vallnh bile bile!.. 
- Yenilirdjn oğlum .. 
- Yoo .. Çôpar, kc-ndini lrny-

• na biç biı ı;t:y <lencmc7.di. Mt;- Daladier'niı. avukatı Maitı e 
sda ı~azıkçı Kaıa Btkil'in ok- Ribet. :snat 15,45 de r>iiz istı·mi~ 
ka ı gibi, Alı ·<Jnuıı okkası gi- (ir. Rib t, müvt'kkiliniu ı,aıdırn
b" <lnıJmasıııa lıic biı t'Ski ka.ım -

ı - İdaremiz n Balat Bakımcvindcki zemin kat döşemesi, isk le ve t.'lhU\ 
perde kc tcsi heyeti tı'!llyesf ifo ncık arttırma ıısulile snblnrnktır. 

2 - Muhammen bedeli c2704.00t llrn ve % 15 muvnkl::nt. tc>.minatı 400~ li 1 
rodır. 

3 -- Arttırma G/3/ 1942 cunın ı:ünil s.ınt !ı,:lO dn Kabataştn Lcv:ııım 6111'~
sindeki Merkt'ı: l\lüb;:ıyan komisyomın<in yapılaenktır. 

·ı - İsteklilerin t:ıJln cdllen giin ve snnttc % 15 teminat 
birlikte mezkuı· "komisyona ml\rae:aatıarı. (2423) 

Devlet Denizyol an 1. U. Mı ilanları ' 
Deniz Nakliyat tııleri kin Dcnlzycllnrı Umum Mndfüfüğiine gerek ı;.1· 

fahı;n gerekse tckfonln ynıHl;ı('ak mı'ı·.ı ... oatların her giln saat 14 den 17 
ye k&dar olmaın ve bundan guyri ıamanlar<la milracant edilmemesi eht'ın 

miydlc ricn olunur. (2567) 

stanbui Lnazım anıirlıği s&tına lma komisyonundan ı 
----mıı;:;;ıu-~rıii 

Adet ~iıııi 

250,000 ~.' X 6 per-.:in çMııi 
) ,1.100,000 2,5 x 8 > > 
1,000,000 2,5 x 10 ~ > 
2,000,000 2 "\. 12 > ) 

8,550,000 •rçln pulu, 
460,000 4:X .. 1 ·ln çi\l"isı • 
400,000 p~çıu pulu. 
500,000 5,5Xl5 perçin ç\\jri. 
500,000 6X12 > ., 

',000,000 bilyiılı: perçin pulu. 
200,000 5X6 mntro P~l·çin ~·h itli 
~00,000 Ot't:ı pı:rçin pulu. 

ıoo Top bezli cam k ,•.iı i\o. 2. 

HIO > :> > Nv. 2,5 
t.0.tlı){I ,.,...~t )w:z.Ji 7Jmp,ıtn No, 2,5 

30,535 ) > > No. 3 
4 T. n ııını:·ıır, ıo~u No. GO 

, > > Tl;o. 40 
3 > ) '.j No. 2Q 

.. ıına..-.. k 
Toim.in ecıılı>n bPdeli 2.'l.200 ı;. n olan yı.ıkorıda yazılı bezli :ı.ımpar• 

kôıw'lı çam klil!1ılı W! ,ımp rn tozu Askcı·I l'nbrıkalaı- Umum Müdürliıi:O 

mı>rkcz satın olmr komi~·orur.c: 23 121042 p:ıı. rtcsi ünıl ··aat 14 de p;ı
:uırlıkl<. ibnlc e:oılcr<?kt r. S:ırt..-ııımc pnı..ısudır. Kat"i teminat 3480 lirı;dıı. 
lir;'l·clf un.umıy~nı vernwgı: t::ılın 1J1 11uıımdlıhl tnkd"rdc tıyrı c\yıı tnlıpk>re 
dı: ihnJı; fdilf'blllr. {2343) 

••• 
lıı..\c. k 

'l'olımın eıtı1rn hedelı SO.COO l rn oJ:-.n yuknrnb y.n.ılı S .. d, t S<• tl k 
bl~mc ınakinl'ııı Ask• r r~, brl. , l.w U wn Mürlürlıiblü ~frrkez. Salın n"kn.ı 

koıı ıııyonunc.. P 'l/()12 pı:.ı. rt l ıint « .t l5 ılc ımzarlılda Jhnlc e<Me-
ccktır. Şaı tnıın•ı 150 ~uru tuı'. Kol'i tc_ ,,n .. t 4!\00 lirodır. (2445) 

lOt•O tuıı ~iil~f' h:ılb.tlo 1~~-aııi hal-.m alnrnrak 
T;ıımıin (•uılen hc.,loli 650.000 lir:-ı ıılnrı ~ uı.nı ıd. ynı.ıl• ı ooo tm1 :..111-

~ halinde J•:, g~ ni •>ııl-.m Aı.kerı Fllh :ı •l •ı· U nuı11 Jl.lmHirlıi (:i \frı lu .. ı;;n

tın nlmn konıh:-ı• ııı:nl'n 2/3/!'12 p .1..ırte~ı ;üııli ımnt lil dn µ::ı7.'lılıkln 11. ı. 
t1<1ık<t1lttir, ~;ırtn,ımf :12 lir. 50 1,111 u,tur, l\:at'ı t rnlnnı ~950C lirnclıı·. 

2446 .... 
Tahm n <:t.likr, lı"d"l 360 i"!l n ol ~n :-ovı.ı kılo • ıt;ı.- eti 3 Mcut 9.i:! alı 

tıint1 s. nt H cıı: ı::-o'llıpn;m nd:ı Ası.c• ı T l .ıul.w yollam. sındn:·l S."llın ru
mn k•)nll.:Yommu .. c,ık rk illı'"lc ılc !ı: le Nhl~ • kllr. tık tcmlmı!ı 2il lıı ı

.iır. f;ı •• rınam<':::ı lır·r v.ıin koni you,ı ı ı ıi. ılı..bıliı·. 1 t"klılflin ılk tı..ıııınat 

'Jilakb11:>11 ile o ~m ve :-attc kom . •;o!"Jd. hıılunn . 1. n. (2&1i0\ 
• • f 

$'1rlnr.meur.de t::ıdilı'ıt \'t"·dı•-. 

:ı ka~cm EoE.'ıt m:ı.clcn knl ınılc 
fi kalem y:ıyl k çelik td 

:ılın~ . ak 
'l':ıhmin edilc'l brı' .. li s:ı:-oo h < ... • ' ı nrıcl:ı ,., zılı 3 1

• km ı:<'r 1 rnn• 
<iı:·n k:ıkmilı-5 kdem y, ylık <',•l'k tc-ı A. k. ri F:ıb, i'< ıl:ır Umtı•ı' Miı<iıl~Jil. 

ğil ta tın cı1nı< komıs..ı onu' 3ı3 'H~.,~:-!ı ı unii s:-ıat 11 •fo pnzm·Jıkln ıha le 
eilı!CCPktlr, Sürhmınc 2 lira 7:1 l·ııru~t.ır K:ı1' t t rıiMt 3350 lımctır. 't'oıl· 

tnıı \·ermPi:<' 'ı:-11p zuhur <'' ·,ıe<l :::i t11"ılı c:fa )':"lrl'n jlllr<'n rin alın. bılır 

150 
10!) 

ııhnncnl: 

• • 
ndet ~00 kiloluk cırMıt rıc.ta 

> 150 11 Jl » 

'l .. lın,ln Niıll'l b<e<lcli 24000 lirn ol ın ~ı•k. r rl:ı ':ızıl· ıı·ı 1 • I· n 
ıxt .ı~l<f'ri Fab.,.ik:-lar Um 11 Mliıiıııl ıP,ıı M rlH"' ı n -ılmn k••ını" •• 
en 27/2/942 cum •• r.ımii ı; :-ıı 10 J p ..... tıkla ihale C'r'l•lN'<-1 tır. 
mc ınıraıuııl:r. K:-i teı inat !!600 1iı"ıd:-. (2lfl6) betmiş:.i. Ne yapa'"·!lğını bilıni

yoı du.. Ona ktinteyi doldm ma· 
sma da, asmasına dn miisaade 
P-ttım.. 'l'opuk ellemeyi evvel -
don kurmuştum. Çiinkü cledi
ğjm gibi hn1;mım keııdini kay -
betmi~ bulunııyorflU. 

ı.Her n · hal ise Yöı ük. okkam mm müsnı de etmetliğinı söyle-, 
oln ıvacak, okka tutamıyac. ğım 1 mıs \'e itham alhna alınanlaı ın 
divcı~hic bir , akit inkisaı ı h.ıya- mııı akı•mcye vc·ı·ilrnt'lerini miirıı 1 
it: ıığrtım.ıdı. o. tlaima ba~p<:h-ı ktin halcı getiı':nwk için laı.nnı la 1 
liv:ın olac,..<Tım diye yiirtidü. \"e mutlak ı-;un•tte iP~d t€-şk'l t len 
okka.rızlığina rağmen kcnıli"'in - Ye ı:.iya8İ mahiy ti a8ikiır bulu
dl·n iki misli okn:ılı pehli\'arları nan bir maddenin rın~yasaya ilfd 

250.000 !iX8 perçin ı:i"ısi ıı I 
~50,UOO 5Xl0 > ,. 
500,000 pulları . 

Deniz ievazmı satma ima koıı is r~"'' ııarı: .. rı 
10 tonluJ- (ar:lskal alıtl.'l<'a !.. 

- Aferin smm! .. 
Dcdı, Hu smr eUe Yföi.ilt Ali 1 

fü~Uk oı t .. yı en çetin hasımla 
rı i<:inclcn lrurt.aı<th. 

* Yôrök Alinin ilk 
Kırkpınar güreşi 

K '" la mll\•aff akıyetindf'n 
~onra Yöı ük Ali, daha ziyade 
mı~ bık biı· hale g<'lmişti. Ya-

111 mfümbaka kııbiliyeti ve bu 
hu . .!Dllnrln b o ğ u ş m a şahsi 
yctı teltcmmUl etmişti. Bahaf!ı, 
Yöriığe Ç<>k iyi bakıyordu. Bıl
lıo sa. Çopnn ve Künteciyi or
la.dan c:ıkardıktaıı sonra oğlu ü

rinde iünaaı çoğalmıştı. 
Hattiı bfr gün babruıı ile ara-
nnda. r:öyle bir konuşma ol
u tu: 

""öı'ltk, biraz okka dol
"luı nn'! 
t - Ba:b<:., daha hMB. okka ile 

ı eş olıı.cnğına mı kan.isin? 
-- Hayır değilim .. F akat ok

<:ıl olursan hiç şUphe yok ki, 
1nl iyi olur. 

- Ben de islerim .. J...akin gö
:J'!Üyorsun ki, ol·ka koyanuy<>
ll"um. Safi smm gibi adaleli olu

~ru.--n.. Görnıüyor mwmn kol
ımı ve omuz baıılannıı hep a

tmlc bağlıyor .. 
- Fena değil.. Fakat biraz 

o kovmus olsan? 
- O kndar da. hamur işi yi

y.iyorwn gene yağlnnmıyorum. 
- Sinirli çocuksun da on

dGD ... 
. :- Elimde değil baba.. Sinir
liymı ... 

- Sinı·ili adamlar okka ıkoy
lmıZ.. S n, çok hırslısın. .. 

- Bl'n ne kndar okka koy.ıı. -
cağını elersin b:ıba? 

d..:\ iı <'-C(·gim diy e11lı~t.ı. Vl'"İ i<·n bcttiğini 30/71940 tıı -
Yöı iik sırını gibi idi. O kadar rihli kanunun ise makabline fi'l 

Yukarıda. ı'niktnrı ynzılı. 15 knkm pı:rçln çivisi :.!3/21942 pımıl'lat tıiinü 1 
Eaat 14 de Tophııncde J.v. fır..iıliiH ~.fırı :ıJmn kon•iı-yonundn y;.pılacoKtır. 
Hepsinin tahmin be<lelf 99,8!J3 llrn ilk ırmin:ıtı 5244 Ura 75 kurnııtur. Nli· 
munel.crl komlsyondn ~öriilur. fstekliledn helli ı;autte Jtmnisyon:ı gelmclori. cedk idi ki. hnrnu.m yerinrle ö- m il olnmıyucağını söylemiıotir. 

k·u··z nr.·ıbalnrmın üzc:rinôen bir 
(563 - 2232) 

yandan bir yana r;ı. r.ı.yaml: at-
(Devamı yarın) • • • 

lnrth. Ye eski ı~ hlh•aı•la,.dnn \'e 
babsbından gördilğti ib,ere dağ- [ 
lar tum nır ,, ko'}ardı. ~ant - Askerlik i. leri 
lerc:e ~.) ır ve t.•kin biçt:ı eli. Du ____ .,. ________ , 
lıarckdlerin fay<lalı olduğunu 

Bir adet mutbah ô<':'tl!ı alınncnktJr. J ~mırlıkla ek.~iltmf'si 23/2/942 pa
zcrlesi günü saat 14,30 ıhı Tophnncr!c lN. llmlrliği satın olma koınlsyonun- ı 
d:ı ~ opılacakur. Ttıhmin bedeli 2050 Urn Jlk t<>_mlnatı 198 lira 75 kul'llştur. 
Kataloğ ve resmi komisyonda göri\1Ur. 1stt>klllerin belli v:ıkittc komi .. yonn ı 
~~~. ~-~) 1 

ta kair ederdi. 
Babası, onu Knl:pınar gilr€

şine götürrne~c k:ır: ı· verdiği 
znman Yiiı i.ik, tam i<lımm iize
rinde ve hırslı idi. :! .. aten Kava
la gUr e-Flcrindcıı sonra Yörük 
her glln h:.tbasının kafasını pat
latıyordu: 

- Baba: B ni Kırkpın. rn I 
götlir .. 

Babası, oğiunu inkisarı haya
le uğTatma:mak için Kırkpınara 
götüı mek i.c;tcmiyordu. Çünkü 
Kırkpınan kurtarmak her bn
bayiğitin karı değildi. Adamı 
Uste de Kırkpınarda ezerler ve 
bir daha güreş edemiyecek ha
le getirirlerdi. 

Eki pehlivnnJnrın nn'anele-ı 
rinde billuı.ssn ezm k asıl olan 
bh- kaide idi. Y <'ni sivrilmiş, is
tikbali olan l>ir pehlivanı her
hangi bir lkatagoriden olursa ol
sun o kıı.tagoriniıı başlan olan 
azılı pehlivanlar ona meydan 
yermemek için çnbucn.k yenmez. 
ler, saatlerce ezerek Ye öldüre
rek leşini yerelerdi. Ve bu su
retle yetişecek hasmın pehli -
vanlığını bitirirlerdi. 

İşte Çalık, bu dalavereleri 
bildiği için esasen hızlı ve ateş
li olan oğlunu Kırkpınnra gö
türerek bir ezgiye mnruz lnlmak 
istemiyordu. 

) 

Btyoğlu Yerli Aı; Şut>e.•lnnf'n: 

Askcd tam d }bctn mdıh.:r ı 

1'fart 942 de kıtalaı ıı d bulunmnk 1-
zerc sm·kedilccc1dı•ı·dir. içtim. gı;ıül 
24 Şulınt 942 Snh gilnı\dür. t) ı;ıu'1 

n ra1'larmı olın:ık nz"rc şube) c ınu-
rnc ;ınUnrı. (S201) 

* 

• • • • 
On ndet mikedclet komyon alıra"l'klır. ltepri bir :ınarkadnn olması 

:ie1nnı terf'ihilr. Bu1ıınmndıf,'1 surette For.ı, Şevrole, Fnrgo, Mak, Diomont 
Stllrlcnbeyko?r mtırkalrırıııdon Olnf'nk ·;e her knmyoıın :ıit yerlek parı;nları he
raber verlleccktlr. 10 adet bulunrrııdığı ::ıırettl' birer iklser :ıcfot dü nlınabllir. 
PM.nrlıkla eksiltmesi 2:i/U!ı42 PJZ..'lrtcsl ı;iinii F:ınt l 5 de Tophnnc"e tst. 
Lv. fımirliğl sntın nltnn komisy'1nun•la y11rılacaktır. Şnrln:ıme ve her lrnm
yon için \"erllme,,i muktn:d yc·clek ıın• t·n listesi komisy,mıln göriilür. 

Rtyoğlu Yerli Aı;. Ş. Bçk. tıgınd;n: Tnhmin b edeli !i0.000 Jlrn ilk U>mlr.ntı 3750 liradır. İsteklilm·in lmtaloğ ve 
94C ı::ent:-.i scvkedllm.ş olup lm de I temlnatl::ırllc bc•1li sıınlte komi!'yona J{f'ime-lcri. 

fcı terhiı.. edilen 911bc ni:zc terhislcrınl ıc= *'3&11=:11aı:z2--=::im!~--mıl!~-~--.... ----
kaydcttırmcmiş Sb. "e As. l\ c. la-1 tsTANBUL BJDJ.,ED1Yı.:::st 
rm ~celc şube) e mOrncnatları ilfa1 1 

clu::ogıu ve:~:;~. Şubea!nden: 1 ıılllıil/111111 ~...., 
3~8 doğumlular ve bu dogumlul .. r j ! ı'I 

ın ınun.mcleyc ti bi olnnlnrın iJı.: \"C 111 / 
son ;>okl:ıması beraber olaraı- 5 b. t J ıuu 1 i 

Şehir 
iyatrosu 

r.ymın cilt gunlcrıı'd yrpılmuk• - ı 
dır ve şubnt M'lnın r.ıhayctinc ı·nd:ır 
deı·nm edece nir. Her.uz yokl:wrn.w 
gelmiycnlc" in bir lın evvel yok! mn 1 
!arını ynptıı mııl. ı. (3200 ı 

* Beyoğlu Veril Arı. §ubc&lnden: 
942 yılı tülün ih,.,miy• inin tahnk

kukunn esas olmnk uzcrc malCıl su
bay ve ernUn şehit yctl'nlerinln c:e
nelı't yoklnmnl ına 2 "wfart 942 n- 1 
minder. itib ren 1> l:ınnı·rık 15 ni -

İstiklil Oa.<1. Konıedi Kı.,ımıılla 
GündUz fi3nt 14 de 

ÇO CU K O\'U .. ~U 
Bu akşn.m saıı.t 20.30 da 

.Bl.R MUHASiP AltAı ' l l'Olt 

* Ti·~ba.}lllda. Dram Kısııwıdn 
nu akşam saat 2,30 dn 

RÜZGAR ESİNCE ===== 

lr"Yeni Sabahın,,, 
ilan fiyatları 

Kr. 

Bn . hk rıuıktn ola.rah 780 

:c·rm"'i ~ay fada sautimi 500 

n,tnci .. ,, 830 
Üçüncü H ~ S00 

1 Dördüncü ,, ,, 100 
,~._ ... ,..mm....,.mıııı_. ..... _ ... 

DOKTOR ~?-ıR 
HAF Z CE AL 

san 942 de onn crct'<'ktir. Bu scb p luıciar halen dul ve bckdr olduklnrı' 

Lokman ekim le Beyoğlu Yc.lı: /u. Şub ndc k:a
)>tlı mrılrıl mbay ve eratın 2 mru1.tnn 
15 marta kndnr re mt renct, rnPQ?'I 
''e ikr.lmiye cüzd nlarilc ve ,eh!t 
yetimlerinin \6 m rttnn 15 nl.s nn 

m tevsik eder Belediye veya kliy 
ilmnhaberl, nüfus ve ikramiye cüz
amılnrlylc birlikte cumartesiden mn
aöa her gün ö,.leyc kadar r;ubcye 
gel:ne!crl flfuı oltıRur. (3007) 

Dahil.iye MUt.eh 
Divnııyolu 

ı ::1dı>t 10 tonluk c-:ır:ıı:;l,rıl :ı]ııı.ıcnl tır. VC'rmı.gc 1nı1p oı,•c ı.• ··ıı:ı 

«!n RCi:" 23 Şubat 942 akinmına lrnrlnr mu(, ol tt-klit ve lmt. l•.r. 1.•ı·ııı• ı<.a-
eımp41ı;:ıcln bulunan ko;ni yonn vcnne:eri. (!' 141 J 

• • • 
1 - Tahn-un olunı;n me-~mu bedeli f!l900 lira olan 150CO '-ıl,.. \. k<'•a· 

run ~3 Şub<ıt !l4~ paznrtcsi glimi ~nut ı 5 rlı• )l. ıarlıkl:ı <'k~il ı"Y'• ı • •r ]a
cnktır. 

2 - 11k ieırunoiı47"5 lira olup s:.rtmınıt'fli her elin mesai • n.ıll<'fi da· 
hi\indı• komi;;yondan S.JO kuru~ bedel muknbilinıfo alınabilir. 

3 - Eksiltmeye };.tir.ık <''tc"eklenn hellı giin \'(' s%::ıtt•~ ı ııı•ıın 1'1 •"

tcci;ği Vesaih" YC ikinci maadedc ynıılı {emlııatl •r1l•~ birJ"<k K ı 1'1'1 ,ı d) 
buhmnn 'komi•yondn h:-ııır bulunmaları. (2304) 

• • • 
20 mc:ıre yiıksck cv~:ıtt~ tııkmllık ynı; ;~lıei :ıo ııı/l'l 

10 ~ > > > > > G5 m/m 
l(l , > > > ı> > 75 m/n 

5 > > > :; > > 05 Pll/m 
5 > > > > > > 1 10 mim 
5 > > > > • :ı ı 30 m/m 
!\ > > > > ~ :ı. 140 m/m 

Yuk:ırırtn cins ve ıniktnrı yoz•lı 7 kQlem ~elik 23 flubal 942 pazRrW 
clinü s:ı:ıt 15 de pnz:ırlıkln nlımıcaklır lr.tcklilerln bdU ııHn ve ı;a::ıtte Kr 
tımpoı;:-dn bulunan konıisyor.ıfa h:ızır bulunmaları. (2442) 

• • • 
22 Met.re demir çubuk 

7 > demir çubuk 

ıJ35 Kilo 
06 Adıt 

h:ıddedcn çekilmiş 

Civala man "omu~ 
l>G 

552 
lli6 
24 
{16 

4JO 
2!10 
20 

> > 
> :ı> > > 
) , > > 
... > > , 
> > > > 

Mrh"c Giıediı1 h:ılııl 1.5 bur~alo 
Kilo> kara boya ciyi cins> 
Adet s.arac m:ıklnesi No. ı 
çelik çubuk - 30X60X60000 

30X70X25000 

30-='ll m/m yuvrırlak \"C:Yrt 
80 X 30 m/m dı\rL kti8c 
43-41 m/ın yuvarlak w•yıı: 
40 X 41 m/m dört kö~ 
{'ıılntlik saf bakır ~buk cmulıııt-"" 
flO X 2.fi s/rr. 

75 X 2.5 s/ın 
114 X 2.5 s/m 
fiO X 2.5 sim 
30 X 2.f> s/m 
J2 X 2 ı:,/m 

Yuknrda cins ve miktarı yazılı mr.lLN\,cnin lıcr bir knfoı-.\I ayn 'lf1I' 
25 Şob:ıt Çar§amb:ı giinil s::ınt 15 de paz.nrlıl.la alın:ıc:ıktır. 

hıtcldllerln bclll gün ve saatte Kr. ımp~_ndn bulunnn korl"tı:y~ ıııı-
nr bulunmalnn. (2565) 

&ıhlbl: A. Cemaleddln Saraçofjlu Neşriyat MUrfurıı· M. "·rr:' f{:ır'' 
DMtldıiJı yer: J.ii, Bekir GOrsoylar ve A Ctımal <' .. n .. r~ı: • ı rr lb • 


