


al an E m k ucuzıyo lr O uyucu 

Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 32 
Hntta neyin nesi olduğunuzu 

b le mehrnk <Xlip sormadı. Ya
' uklum Scra.h'ı alıp götürdU. 
t il onu i ce o sında çıp
ı ı.k görmüş 'e fevkalade beğen
~nişti; kendisine yastık ve ·yntak 
• .r ._daşı yapmak istiyordu. Bu 
1 an:ıatimı, scvgılnne, götüritl -
~ .ni kul" bede :>apılan taz~ ik 

yit etmektedir. Scrah, nnmu -
Eun:ı. ve c ma. bir r.arar getirt
mcd ıı k ın ~n muvaffak cl
du. Z •1 onun ~p k 1a -

h pim'z emindık. Ş.n di 
ız n ed yor wmz ki ben, Vc

M bın f ı ' bın öldürülme:>inı, 
yavuk umu menhus emeline zcır
ln ıfun tm ğc )eltenm .,·nden 30 
layı ı tiv:o1un1. Bu zannınız ta
mam n y nlı tır. \'elit bin Mus'a 
bın oldtlriilme inin yt.ganc b. -

b bi şud ı : Oi da, Firın lll• ta -
rn.fınd " rilillİ b' r ft:ı ın 11 
var. Bu f ı n ı, goı c. \ clıl bın 
ı~u 'np, bütün h rcketlerindc: 
~.orb sttir. Yani, dilediği gibi h.1 
reket etmek hnkkını haiz ır. 
Şunun, bunw1 malını yağına el· 
f:e, h klarmı müdafaadan ach 
vey lırum bulwınn ınsanl:ırı. 
bıl İsrail oğullaı mı soyup 

değil, çok emin bir yere gizlen • 
di0 ine anilm. ühim bir nok
ta daha var: Ve!.it bin Mus'ap 
i2mini kimse tanımıyor. !Demek 
ki o, kurnaz davranmış, yn.vu1t-
1um Serah'a hakiki ismini söy -
le:memş. Eğer o zaman ~ 
ismini sbylemek ahmaklıgını 
göst m.iş olsaydı, §imdiye ka
dar coktan elimize geçerdi. Bi
:n:ıen3.ıcyh iz onu ismi ile de
ğil Serah'ın tarf ettiği şelcil ve 
~aı i il 'bulocaksmız. Hatta 

kcnc:'Usini, sizi i kcııce odasından 
kurtarırken siz de gördiinüz. Hn 
fızaınzı yoklarsanız, nosıl ndam 
olduğunu hatırlayabilir iniz de .. 

Şimon, söyliycccklerini daha 
b·tirmemisti. O sırada Sernh c;ı· 
1 a geldi. Genç ve güzel kadının 
gül yüzü, kül gibi bembeyaz ol
nmstu. Şimron, nefes nefese ge
len yavuklusuna sordu: 

- Ne \'ar ~ernh? 
8erah. telli lı telfu lı ce\·ap 

vereli: 1 - Felaket! Felaket! 
- Ne fclfürnti? Ne oldu? 
- Büyük, çok bliylık felaket! .. 

Y.ı. dışarı çıkıp Firavunun ns -
keı !erine tl'slim olacağız, yahut 
burada açlıktan öleceğiz! l 

- Sen çıldıı d n mı Serah? l 
- J{er;kc çıldırsam da basımı 

kayıı laı a ~arpıp p:ırçalasam ! 
- Fakat anlat bana Serab: 

nlar 
ço v ahyor HükUmet "Buğdayı Koruma .. ver-

-o- gisinin kaldırılmasını kararlaşt.rdı 
Dün de bir ana kız 
tehlikeli surette Hazırlanan Jıanıın lagıhası 

yandılar Meclise sevkolundu 
Dün sa.ba.h Cib:didc fecl bir 

:kaza olmuş Aliye isminde bir 
kadın ve bir buçuk yaşındaki 
~cuğu Yılmaz tehlikeli suretr 
te yanrnı~ardır. 

öğrendiğimize gôre vak'a şöy 
le cc!'eyan ctmi~ir: 

Cib:ı.lidc .Musnbcy sok:ıi:'lllda 
9 ;numarada otur n ..Aliyenin 
bir buçuk y~~·mdaki çocuğu 
YılmJz odada oyn J'ken birden 
-ayağı kayarak mangalm üzeri
ne düşmü~ti.ir. 
Çocuğun fcryatlnrını duyan 

Aliy~ oday.. ko rak çocuğunu 
kurtl'rm~ı.1· irıtc.mişec do fona 
bir tesadüf neticroinde ayağı 
kayarak mangalın üzeı ine b
paklanm tı•'. 

Bu suretle her ikisi de ağır 

!Hükitmet tarafından., köylü -
ınün himayesi mrı.ksadiylo buğ
day alım 'fiJ aUa.rına yapılan zam 
bütün yprdum~ e.yni :nis ... 
ıbetler dahilinde ekmek fiyatla
rının yUk elınesine scbc.p ol
muştur. Bu vaziyeti nazarı iti- i 
bara. alan hiikiımet, ekmek fi
-yatlarını IJ°r rnilrta.r ucuzlat
mak n ksadiyle "Buğdayı !ko
ı uma ·vergi~i,, ni ıkaldırmağa. ka
rar vermiş ve bu mnksndı te
min icin Büyük Millet Mecli
sine ibir karnın layihası teklif 
etmiStir. 

Uı.yıha, Meclis tarafından 
kabul edıldiği takdirde ekmek 
fiyailan knldııılan verginin te
siri nisbetindc uınızlıı.yaca.ktır. 
Eknıek ııe Jrnclar ucuzlayabilir! 

Alaıkndarlann ya.ptıklan tet
kiklere nazaran, Büyük .Millet 
Meclisi ibuğdayı koruma vergi
sinin bldmlmasını hWl ettiği 
ro:kdirde §Chrimizdc ekmek fi
yatının 1 kuruş kadar umızla
yabileceği tah!ınin olunuyoı._ 

Fakat diğer tnraftan 'l'opra'k 
Mahsulleri Ofisi tarafından 
:idare olunan buğday nakliye işi 
masnrifntııun da bir miktar a
znltılabileceği zanno1unma.ktı -
dır. 

:Bu masarif ati l8zım gelen ta
sarruflar yapılabildiği takdiıde 
ekmek fıyn.t1arında yeniden 20 
pana bir tenzilat yl!.pmak müm
kün olacaktır. 

Bu suretle selırimizc1c ekmek 
14 lmruştan satılabilecektir. 

surette y!l!lan ann. kız imdadı -------------------
sıhhi -0tomdblliylc Şişli hasta - T 1 f j b k t 
hanesine kaldırılnuşlaı'dıt'. Bir e e OD a a are 
cok yerlerincler ıağır surette ya
nan Yılm!:.Zın bayatı tchliltede
.dir . 

!Bu da b ~ku ı 
Gar~p bir davanın 

muhakemesi 

Şaşılacak şey 

Yeni yapılan 
Silivri mendireğj 

0jyor ki: , 
Saygısızlar 
çoğalıyor! 

01~'Ucu1annuulnn Bny :F;srcl 
sınc ynzıyor: 

Snym Voümiz Boy Lütfi Kırda
nn kııt'l cmıılcri oldu]!u lınldc Wç 
ltımscnln rlnyet ctmcdi,fü mühim 
"bir dert fu:erln.ie muhterem gazc
tcnWn nııznrı dikkati celbcdilınc
ilini rica cderlm. 

1 - Tramv~lardıı, otobüslerde 
hattA tünelde, sigara içenlerin n
ciedi o kadar .ço~lmıiUr k1 .ftdctn. 
bu t haı ımiil cancıncz hale gcl
mi tir. o ~üp otobiıslerHc 
111dlrncknpı trmn :ı,rlannd:ı mcı t
tccssüf bik ılcr de bu i c scyır
<'.ıdirl . Dıllı Eyu,p otobü 'le
.rinde !gara içmcl,, 1illfürınek bir 
6clE>t eklini nlmı tır. Otobil5 bilcl
ı;ı 'c şo!orlcr1 de bunu ynpnnl:ır 
.. rnS!lldadır. Biletç ye kiıyet cill
:ıını-JZ biletçi ele clilc sizi gö..-teı'c
re!: elendi r.;ikilyet cdiyoı:, si.!:urnyı 

ndurün, diyor. Tab!.i sigara i~'l 
ı.oyı:ısız da sızi }-Ulmndıın n!iagı sü-
2.u~ or. Yani cS .l:iın o1uyo!'SUn?> 
gibilerden hiç orob bıle olmuyor. 
Bu l\)'gtS!Zlara de\ lct l:anun ve 
nizamının ne oldtı.!:-U bildlrilmC2 
mi? SokDI lard:ı cll ini burunl -
l'Ul:l göt(lrenlc.r dn O katbr çoğal
nııştır ki hesapsız ... 

Schil'lil"r ruımına ıica ediyorum: 
Ilekdiyc yasnklarım çol: sıkı ln
ı lp f-tn1e .... lazımdır 

soQaua çevirse kencusinden l im 
se soramaz. He& p oranlara C· 
iindcld f rmnnı güıstcrdiği tak -
diı de akan sular durur. ll ni Is
' ail icin ileı ide tı.Zllı bir baş be
lası olacağına emin bulunduğum 
bu koca "r rıyi yaşatmak el
bet tc akıl kfırı d cYildir. Size em 
rcdiyorum! Velit bin Mus'abı 1 
tnutl k:ı bulup öldiirecek ve üze. 
Tindeki f rmam bana getirecek
siniz. Ben bu feı mam B ıi Is
ı ailin kut tuıuş d vası sava.l'?ın -
da tun tesirli bir siW.h gibi k 1-
lanacağım ! 

Anlat bize S<'Vgilim? Sen şimdi
ye kndar böyle tela!'}lı g~rmemi -
tik. Fira\ unun askerlcrı nerede? 

Hasl:öyde Cıımia lbnda bağlı 
clur.m Ekremin motöründe tay
falık y pmı 12 ya.şiarında Sa
adettin dlin sabalı .kamarada 
otururke:ı mangal kömüründen 

-==;=SPOR 1 
Telefonla hakaret Kabul muamelesi =:;::I = 

-o-

- Etrafımızı ,kuşatmışlar. On 
lar beni görıncdiler. L" kin ben 
0 ,.la!"l gayet h i gördüm. Pusu I 
kurınu. !ar, buradan cıkmamızı 
b ;:J<liyoılar. Çıkarsak, soluğu 
ir;lcmcc oda mdo. alırız. Bu sefer 
dt•rimizi yiizcrlcr; cıınımızd:m 
evvel özlcı:imizi ıeıkarıı lar. çık
nı12'"ak, burada achlctnu g be -
ririz, tepemizden ar~m Y• ~ • 
muı· y«'rine yiyecek yagmaz ln ... 

zehirlenmiştir. 
Ekrem baygın bir halde ye

tişen imdadı sıhhi otomobiliyle 
Balat h, ~tah n ine kaldınl

mümkün mü, 
değil mi? 

yapılmadan . TATÜRK 
çatladı 

nuştır. 
Btmdan bir müddet CV'\'el tica

retle meşgul Bilal isminde birisi· 
Aram isminde cliğcr bir tüccar

Geçensene 45biniirnlık bir KOŞUSU 
meblağın :Sar.file iıışa. edilen Si-ı 
livri mendireğinin daha kat'i 
tcslım muamelesinin hitamıııdan 
evvel çatladığı görülmüştlir. !Bu 
:ıun ıüzcrine tahldkata geçilerek 
inşaatta fena malıcme kullanıl
dıJı neticesine vasıl olunmuş -
tur. lnşaatl JayıkHe kOMtrol ct
mlycn memurlar hakkında bir 
fezleke hazırlanarak vilayete ve 
ırilmiştir. Vali muııvini B. n.aşJ
diu riyasetinde toplanan vilayet 
idare heyeti bu i§i tetkik -ederek 
csı:ı.seıı işten el çektirilmiş olan 
mıntakn Liman reisi B. Refik 
Ayanturun :ve diğer iki memu

Ş i m ı o ıı, konu miwn e
sini p e r d c p e r d e yük
seltiyor; kt'ndi .ini b ü y il k 
bir diklrn.t ve hey cı:ınlı nutku -
nun arkadaşları üzerinde arzu 
e(iilen tesiri gösterdiğini, SÖ7.Je
ri lıitirincc nnlaınn.ktn gecikme-, 
di. Beni İsrail fedaileri, reisle -
rinin nutkunu dinlcyinoe fi.deh 
coşmu lardı. Bir hsmı yumruk
b..rını sıkıyor, bir kısmı dicılerini 
gıcırdatıyor, br lmunı da: 
- Evet, o ölmelidir, ö!mclitliı ! 
Diye lıon:.urdamyordu. Sim · 

1·on, bu candan tezahürü f!.ördi.ik 
ten ve biraz nefes n1dıktruı son
ra de\'1U11 etti : 

- Vclit bin I\1\ıs'ııbın hn.yalı
nı teblik<'dc görerek kaçtığı zan 
nolunuyor. Ben onun kaC"lığına, 

~t'!rnh 'ın getirdij!i ha.her ha: 
kik:ıten mütlıi ti. Başt reislerı 
Şimron olduğu lıalde, hiitün Bt>
ni f srail fedaileri, neye uğra • ı 
dıklo.rını ~aşırdılar. Ol?uklru ı 
ycı'Cle dona ~nldılar. Bırer tnş ı 
gibı ha.ı elretsız knldılar. 

Bu mütMş ~aşkınlık ve ha -
rekctsi7Jik clakikaln.rcn devam 
etti. Simron. nihav t aklını ba
~~ topladı. Kara l1abeı j gcti -
ren I-nra talihli scvg,ilisini kol
l:ı..rı ;-ra.c;ına nldı: sımsıkı kucnk
lıyarak b~nnıı. bs stı ve a"'1m
d.ı .. lannn seslendi: 

[Arkası ua ı l 

Gazi Bulvarında 

Yıkılacak cami ve mes
citler tesbit olundu 

lu ortak olmustur. 
Br müddet iyi geçinen ortak

lnrın bir işten dolayı araları a
çıln11ştır. 

Geçen gU.n Bilal Arsenc tele
fon ederek aralarındn çıknn ih

Atatürk bulvuı üzerine rast- tiIAf'ı halletmek istemifltir. 
lıvaıı meba.niden muhafazası la- Falmt her nedense Arscn tclc
zim gelenler ile, knldırımlann- fonda geçen bir söze kırorak Bi
da beis gCiri.ilmeyenlcr, Arkeoloji Jale telefonla hol arette bulun -
müzeleri Müdürlüğü tarafından mu~tur. 
hazırlanan ıapor, faarif Ve- Arsenin salısına kar.sı yapmış; 
killiğiııce tetkik edilerek ay - olduğu hakareti bir türlü haz. 
nen kabul edilmi ve keyfiyet mcdeıniycn Bilal, Arsen aleyhi

uz.e.ler idar .. si ile belediyeye ne bir hakaret davası nçmı~. 
bildiıilmiştir. Dün sab:ıh 1 inci sulh cezada 

H:ıber nldıgım17.a göre bu yol görülen duruşmada Al"SCn her 
üzerine, \·eyn yan tarafa isabet ~eyi .inkar ederelc böyle bir haka 
eden Unknpanı. Haliç sulariyle ret etmediğini söylemitıtir. 
l~tv nznde, Pcpaz7.ade ca.mileıi . Şehitlerin celbi için başka bir 
ile Aw plur hama.mı ve Fi rll7.ağa 1 gune bırakılmıştır. 

v·· ki b. f . c~mile.ri kaldırılacaktır. 1 ~ ./. Ure er Q ClSl zr QClQ 7.ıeyrekt~, Şeb .. .afn c:amii kapı Talebe Birliği hazırhklan 
d•ı ,. \'e mcktebı ile, Bozclogan kemer .. . . 

Tecavüze uğramış, iğfal e ı ınış, lcri"'\·eSaraçhancbaşındaAmca. I-!u~~ıkFakıiltesıT~ı1ebe .. cem~-
b HUs~yiıı pasa camii, mimar 11- yetı ıcın Y~tıı?an scçım ~un nı-

metrfrk 4 çocub: ll !r ana yc.s \'C İbrahim paşa camileri ~.:ıycte crm~ştır .•. Teşekkül eden 
(Uaşt:nnfı 1 inci sayfada) Bu m tritk an2. ile y vı'l.ıları muhafaza cdilec<'ktir. Bunlar ıfüırc heyeti bugun toplanarak 

Burada :1 gün k ldı 'c bir gün kendilcıi de zengin olmıyaıı, fa- meydanlar oı tasına alınacak1ar- idare 'heyeti ı"e.isini seçecektir. 
B ' d1r: F~ki.Htc son sınıf ta~~ooleri a-

bü.yük cocuğum Hıılili alıp ı • kat hamiy ·tli k01nm1laı ın yardı· ·------------- rnlnrından cemiyete mumessı, o
rooiğ kuçtı. htanbul gelirken mi~ le Alemdar sin mnsı km'ŞI- ,-----·------,._. 1 ak !B. Semih Özmerti, Bay 
4 lincii çocuğa gebi! idim. On g~n sına t . dıif eden mreçh neye ~~~~~ N imi Ereneyj, Bayan Sabiha 
e\•vcl Hasekide bu ocuk da dun d Yurtla Ateş'i ,.e B. Hiza Dfu:reeri seç-
y"ya b'"'cldi. sı1?1ıunıslarrlır. Ne ili tlerin " f .. .1 " - miıılcrdir. Diğer sını mumessı 

Şimdi ÜQ çocu~·uınl~ sakat ve \'ardır, ne bttşlıırınd.a. H valar h Hkfori de bıtihap edildğinden 
peri. n bir halnc ortana k lıJı 11 • bozunca bu zavnlhların b 1i 'il(' s a h a te. kkül bugiin faaliyete geçe -
b ... ui 6 yıl nldnttığı, sa.kıı.t bırak- ? • ti 

·un ''azifelerini sui istimal t -
tiklerini görerek lüzumu muha
kemelerine karar vermiştir. Ev
l'ak ctkik cdlmck iizerc ndliye
yc tevdi edilmi5lir. 

Pir.ince narh kondu 
Dün Vali muavini B. Ahmet 

iKınıkm ııiyaseti altında topla -
nan fiyat mümkabe komi •onu 
[>irince kona en k yeni .narh iizc- ı 
:rinde tetkikler ynpm stır. wıaı 
göre muhtelif pirinç cinslerine 
ayn ayrı 'llarh konmuştur. Yeni 
fiyatlar :alakadarlara bue-ün 'V'C· 
ya yarın tebliğ edilece1rtir. 
~~ 

Halk yardımile Tüik gcnçlinini 
l:mıııtlruıdırmak yolunda .çalı.,an lI -
\'ll Xurıımuno üye olunuz. Kurban 1 
buyrnmı bunun için en cilzcl bir \'c

ciledir. 
_;ı • • olat.:~ctır. 1. • • cett r. tığ1, çocukia.ıını' terk1.. ... ıip gıttı- , ___ _ 

ği, yalal'ımı gR!'b"dip götürdü- Göz gör göre bu tıılihsiz ----------------------
ğü ıçin tnkibat yap:ıta.mnz mı? ana ile yavruları muhakh.ak ki Adanada hububatın r-
G .rbet ellerinde o.r, susuz biri vicdansız 9ir b. banın mar.ICım ı s 1 a h ı G •• d t •• 
3, biri 1 ynşmcla, sonunrusu da kurb:ınlnrı olarak söniip gi- oçe n sa a e ço re 
h " .. l"l U çoctıkln o" Konya. (Hususi) - Devlet cmız on gun u < ç - dcceklerdir. 1 
füme terkedilrnif; vaziyetteyim. işletme ~urumu tarafından ida-

Çnlısacak vaziyette de wilim. Cchal ti yüzilndcıı kanan, al- re edilmekte olan Klidınbanı t • ı • ı • • ? 
Bclna yarclım cli uzatılamaz mı? clıuuırak hfllü. ümitle 'bekleyen kazası dahilindeki Befua: çiftli-, .o 1 e g e r 1 g e 1 r m 1 W 
Bu hu u t Cümhuriyet adlıy.-?· ü~ çocuklu anaya yardım elinin ği arozisinde bu sene makine -
sinin ve izl ıin himayelcr:niz uzatılması ict.inı:ı.i en büyiik bir lerle fenni bir şekilde dört ibin 

w İti d b ıyurul dekan müteca\·iz hububat rer'i-sıgınıyoıum. ma . t . : ıyılfü olacaktır., Sayın valimizlo 
mau: ndresinıe gelıp halımı yatı yapılmışt1r. Buraya atılan 
gôrebilirc-iniz. 1 kıymetli müddeiumumimizin bu tohumlar F...skifjelıir Tohum 

Alemdar cadd~i No. 12 de felilkctzedc biçarenin \'~iyetilo ifs1ah istasyonunca itina ile 
Ue.di ~ .clfilta.dar olmnlannı rica ediyo- yetiştiri!mis, kuraklığa d:ııya-

nıkb, kalite ve randıman itibari
le yüksek vasıflı Jn5hk buğ -
day, ar11a ve yulaf gibi kıymet
li tohumluklardır. Bunlar çift
likte üretildikten som·n tohum -
luklan bozuk ve karıı:ıık olan 
çiftçilere dağıblucak ve bu su
retle v ·yet da bilinde ki to
humlulrlann ıslahına tbüyük bir 

* YENl SABAH - Dizi çok 
dillıun -eden bu mektubu almca 
ilk frimiz bir :ıı+adasımızı me
selenin tcubit ve tahkikine \ c 
nıuztarip kcdının ziyaıetine 
gönderme oldu. 
.Arka la • mzm bu pericıan aile· 

den getirdiği malümat, mektup 
ta yauldıt>ındnn cbhn içler a ı
sıdır. Fcla.k te ıığran11ş bulunan 
kadıncağızın iddialan doi!'ru ise 
bu fe1iik tin mil~bbıbind ıı hc
E<lP onn:ı.k her hald ;azımdır 
k:ınıı:ı.tindcyiz. 

Ço~uklarını ve onların a.nası
lil yabancı yerlerde terkedip 
g ' bnc'k, i L'l içine tecavi.iz ve iğ
fal de girdikten sonra bir cana
varlık mahiyetini nJmaktndır. 

Bu cür'eUdiradam n ede ise bu 
luuup getirilm li ve senelerin 
g'zle ~·~i se~iatının kef:ıreti 

l;: ndisinc ödetilmelidir. 
Bu .z vrı.llı ~ ı gormcğe gi-

d n arkatl mızın anlattığuın 
g" ·c kadının \'e üç yavrusunun 
<luı mı r.ı en katı yürekleri bile 

ı yacnk derecede fecidir. 

ıuz. 

HARP 
vaziyeti 
(B;ıf:tarafı 1 inci ~1 ·da) 

Ancak, Japonlar henüz k~
ra1ard emni~ 1.:tle ycrlesmemı~ 
\'C emin üsler de edinemc·ıws!er
dir. Yalnız, denizaltıların, üs-
leriııden binlerce mil U1.3klarda 
iken, :neler yaptıklanıu biliyo
ruz. Alncrikn. - Brltanya ve Ho-
landa deniz, hnva ve Jrn:rn. kuv
vetlerinin .kendi sularında ve ı~a 
ralannda bu varlığı göstcrmeei 
daima mümkliıı ür. Nitekim, Ho 
landaı denizaltılarının iki günde 
yarnndUz .ine gemi batırdığı da 
duyulmuştur. 

Japonya, çetin ve çapraııık 
bir sef cre çıkııııı:ıtır ve Jıcıı;ey -
den evvel birliğine, birliklerinin 
kulıramanlığına gilvemnokte -
dir. :M:üttefiklero gelince, milsa
id stratejik vaziyetlerinden de 
istifade ederek, Okyanus iropı
lnrrnı seddetmek azmindedirler. 

adım atılmış olacaktır. 

Köylüye tohumluk tevzii 
Karamnn (Hususi) - Ziraat 

dairesi çiftçilerimize tohumluk 
:arpa tevziatına başlamıştır. 

Şehrimize 3000 kilo arpa gel
miştir. Arpanın fiyatı Deklaras
yon heyetinin verdiE;'i fiyat ü
zerinden verP.mekte nakliye di
ğer masrafları da. hüldimet:imiz 
temin etmektedir, 

Bir hırsız yakalandı 
Mmisa (Hususi) - llanisa

nın GUlbcy giftliğinae oturan 
sıhhat memuru Malımudun u
f}ağı Akhts:ı.rlı Ccngizer, çift. 
likten ibir at, bir eğer Wnmı, 
bir halı ve bil' tüfek çaJara.k 
kaçmış, fnlrn.t sonradan yaka -
lanmLstır. 

-

Kalpsiz koca sevdiğini koluna ta
kıp eve götürünce k yamet kopmadı 
fakat 18 yıllık genç eşine felç geldi 

Hı senclık ,oc:ı:.ının bel bnglnyıp 
&onul \ erdıı:i o flşiftenın biiyüsünü 
boı.m.ık içın kaciıncn~ız neler ynp
m dı. Gccckri uyumadı, l'~dl defa 
o ı ı ın c\ mın I PJsıno domuz yn
.;ı sürdıl, olm, dt, bUyil bomıası 

tutmadı. E hyalmn kuı·b:mlal' oda· 
dı. K:ır etmedi. l<:ocnsının cebine 
cJrn "ore ofları, ballı b:ıba to
humlan ko)du, vkmcdı. Nihayet 
il)ak': bu D idnc .SiibUD runnclcr, 
ad..ırrnn çorı.Jnnn ne!rct düğümleri 
dlkr .. elcr, ;;.'\.PX mm içıne 41 .gün 
Dl .. ::d:ı kalmış 39!10 defa kUlhll • 
Yt:llohi okunmu defne ynprtıil 

koyma dahi porn cbnedi. Kocasa 
Şükrü Teztcldn, do~ru yola ı:olml
yor. Yu\'asınu donmilyoıdu. lnsaıı 
a:ıınanma bc11ziycn r;lkolntn renkli 
J,ocosı, nptnla, SC'rscınc dönmüat\l 
o yoınnn yUzUndcn ... 
ŞükrU Teztckin dlyip ,g~ıneylnU. 

O, llö<lt:ı yu1:nrı blr mıntaknnın im.
pıır:ıforo, ikralı gibi bir şeydi. 'l'a -
r..ımay:ı.n .saym:ıyan yoktu. Nüfuzlu 
!di. Kıranta saçlı, ~ıklı, çöJter 
gibi olmuş, lAkin daha götmcmla 
'bir crkekU. 

Zaten Şfikrll Tutekin snklallll101' 
du. E\·ct, üç yc~ı kızına ralmen 
smiyordu. O kadını ... Henı de '5 

inden sonra 'urulmuştu. Ne yaptı
(lım bıliyordu, ne de ettiğini .. 

föh,,yct, bir gı.in Şükrü Tczt !tin 
s .. ı.:ctiği -0 sarı Gaçlı, ipelt cor ph, 
lc.\icnd endam, iri yQJll gözlü muh
t~em scvı:ilı ini koluna taktı. Soıı
kl bir srurj !Hınenrun imlıı gibi r
E m s<'pet, gilnlcı'tlcn beri kcml' i
IJ }iyen k:msının ;\ e eocukla
rının .bulund~u bir ıı.:ıntte eve gcJdı. 
Cccuklar .allr. ırlarkcn ndam, her 
t< ~ı zangır r.angır Utreycıı on 
k17. yıllık .karısına §U enli verdi:: 

•-Laf yok! .Bize .kabve ~ t r \'e 
ikimlzJ ynlruz bırak!.> 

Hcyecnnd.:ın dıli tutUlnn Jt duı 
kcc:ısınuı dedifini bir hl7Jllctçi sa
dakatilc yaptı. Knhvcleri ,,,erdi \"e .. 
Bu ~v.a düşmanı kadım ke eli ha· 
rlm.i ismetinde kocnsıHc ~nlmz bı
raktı.Onlar rndyo çaldılar, gr moton 
Q ldtlor, ~Ulcfülcr, e/llendUer. Ak
sam olmuştu. Snygwz bnbaoın se
sı duyuldu: 

«- Gülseren! Kız! llıuıa §llpka. 
mı v~!> 

Dcloldular, ,gittiler. Zavııllı, yc
'tismiB üı: çocuk anasına felç ı:el
aı ISCllC YafUa... Şimcll, bu, vuktile 
ımcs'ud ailenin pcrlsan haline hcr-
!l:es allıyor. · 

Cunıartesi günü 
yapılıyor 

Atntürık koşusu 27 12 941. cu
martesi günü saat 15 .de a f,-ı
da yazılı Parkııı füeı 'nde 'Y' pı
lacaklır: 

Teksim meydanı • Gi.in.ıüşsu
yu cadde.si - Gazl1anc - Dolma
balıçe - Babafendi . Visneli Tek 
ırn sokak - Çnvdarcı - Spor ıcad
d\!si - Taşlık - Maeka kışlar.1 -
l\:iıcük Çiftlik yolu - Tnş'kışla -
Tuksim bahçesi aı kası • Taksim 
meydıını. 

Ko. ya giı-ecek'le1' 24 çarşam
ba alt amınn ka ar atleti1.m n
Janlığına müraraat edecekler -
dir.. 

Bayram maçları 
Haber aldığımıza göı e önUı.niiz· 
deki Kurban bayramında Galnta 
sat'fl.y, !Besiktaş. Fenerbalwc ve 

.. r.bul Soor ~i,z>l~rJ ru ında 
lıit futbol tumm•ası tertip edllc
ce'ktir. Bu Olf!ftUizazyon bafja -
r1ldığı tnlrdiı·de ftitbo1 meı nx -
lıları ?.evkli maçlar seyretmek 
fıısatına kavusacaktır. 

İngiliz . takımı 
Adanada 

Adaru:ı. (Y.m1i Sabah) - MJsı
,.n gitmek üzere lsbl'ıbuldan R"h 
ı·imize gelmi~ olan lngıHz ınuh
telıt utbol tnlamı, önümüzdeki 
cumartesi günü Adana muhteıi

at:: bir maç ynpncaktlr. 

--~~-----"·~---------
Kaçak demirlerin 
salıibi bulundu 
Ayaspasada bir demir depo

B'Jnda, bir kaç gün \'el, sahip· 
sız olarak bulunan. ~yannaı e
Sı"- demir stoklıı.ıı ıakkuıda, ya-
11ılan tetkilmt netice ·inde bu cle
ırurlcrn Malunut, Ahmet \'e Ne
zioe isminde üc .kard"cıiıı olduğu 
aul ·ImıITT.ır. Demirlerin mil~ta
::-ı iir' 'biu kilo kudnrdır. Sahrn -
leı ı, demirle ıılukası olmayan 
kim elerdir. Demir stoku yap -
maya kalkışmalnriyle, biı· ı;u~, 
i "it:miH old~:ik1armdun, t:ah1ı;:·l<a-
4.. i1lli Koruıın ıı knıı: muı hü
küınl<'rino öre dev m olumna.k
tndır. 

Umanımızda -kalan 
museviier 

'.t50 ltlşilik bir Muse\•i kafile
sini Bu.tgnristmıc1an Il'ilis 11~ 
götürmekte olan Panama. bandl
r,tlı (Strumn) vapuru makine -
lerınin bozulması yüzünden li -
nı:ı.nımızda demirlemek ınccburi
yctinde <kalınışbı·. Tamirin ~
maline kndar limanda lmlıı.cak 
olan kafile bilfilınrc YollarJna 
dovmn edeceklerdir. ~ 
Mangal kömürü geJdj 

Gr.çen h:rftn Bulgnristmıdnn 
3~ bin ton kümür gclaiğini yaz 
mıstık. 

Dün yine B:ıiza,.istandıın Kt~ 
~<.; ve lOhıımj mot.örleri .ı::eh

.ı imize 108 tan 'kömür rrc -
ürm · .~croir. Ba mollir. er Ke.
dıköy ve Alııı·kapı i lele. · e 
yann~.·"lnr Te bu ınıırtcltn1arn.' 
kömür tC"\"?;i~~ :b ş_; lardı . 
Bu .kömilrlcr de 8 ~ l-rtım n -ı 
tılacaktır. 

.. . 
er 1s1 
e 

v ltmtas 
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sevmez 

Rus yada 
( Bc.'14 1. i """fj} 

I..ondra, !.loskO\ a rady u un 
Kalir.iıı cephesin4c Almıı ·mn 
10 bin kişi 'kaybettiklennı so~lc
diğini bildinniştir. 

Alme tebliği!le r:eıre. .fJark 
-ceıphosmın merkez 'kesi md a. 
'\'a tııarTtızlan net:icesinat> Rns
~:ı-r ıcc>k ağır zayiat 1\enr.iAf r. 
MunnanBk demirye1u r · 
bamha1"'1mın edilmiŞbr. 

R<JMad«n lri1ıJin1d ı - · } 
So\ yetlerin Donetz h 'r.. 111 

bir .kesimbıde yaptıklan şidtld:
ii :lıtücecu•kıır, İtalyan ~ 
t.arafıa4ian tekrar plii:ıkf iti Ul 

tiir·- Sovyet\criJı çok uzaktan ge
tirdiideri kuvvett rle yaptıkl n 
"'1 $i<Wdli muluu'E!bolE'Q ıc&lftSln
da İtalyan kıtaları çok elıemmı
yctti llllUv.llf'!ala noktai n ~ 1 
etmt'k suretile me\ ülerini dü -
zeltrneğe muvaff k 'Olmuşlardır. 

Jtslyan hava kuV\ et1eri lnnhn
r!'bcle're müdahale etmk '<' tt l 
y:ın kıbllarn\m nii<'amiarma y.a!' 
<lmada ba1unn1\1.\ltur. 

Bir lngiliz kru a
zerü torpiHene 

rek batb 

o n. \ 

RE BEKA 
(REBECCA) 

Laurence O!tv er 
Jean Eontame 

- ireki amma kızım sen n · an 
llıruı. Zavallı b~r nışa ın r. 

- Onua. hiç bi ~ den b~he-
l'i olm..ız ki. 

- Sen onu seı.-miyor mu tın? 
- Evvelden sev ıy ım. 

8.mdi artık hiç mi hiç se' m ye
c..;ı;.; 

HAY ÇAPKIN HAY~ 
Çet1ire11: BEHÇET SAFA Tıefrika No. :JO ~ ,.5 ,m, 

- Ya, nasıl evlene ksin o
nunla? 

- Ben artık kimse ile evlen
!niyec "ğim. Hele Kosti ile hiç 
e\lencmem. 

- \mma ettin? .. Sebep?. 
- Kimseyi ald tmayacıığım. 

ScvmJdiğim adamla evlenmive
c gin . Çtinkü şimdi sizi sevi -
l'oruı . 

- ~ah canım Marikacığım ... 
lyı -güzel amma ... Doğru .. u ben 
de eeriyormn. Yaln1z ... Ben ıre
llinle eVlenemem ki... 

I<üçük Yarika icini çek rek: 
- Biliyorum efendim. Siz be 

bi;n gibi bir sütçünün kızını n.l
lne.ı:sıımı. Rem ben Rum, siz 
'rör~ Siz benimle evlen -
lne7.shıiz. 

- Bir mesele daha. var Ma· 
r ka.. Evlenmek istemediğini 
lı 1 ce anan baban ne diye-

cckler? Onu düşünmti)orsun ga 
lıba ... 

- Hayır, düşünmüyorum. 
Kım bilir, ne söyliyece'kler! .. 

- Göt-dun mü ya... Fakat 
şimdi, 'hele böye rece karanlı -
ğmda ve bu lVU'lye\te böyle Rey
lerin karan verDemez. Git yata
ğına yat, rahat rahat uyu. Ya
rın sabah daha iyi dtişUnUr, ka
rannı verirsin. 

Marika, delikanlının bu sözle
rinden ve hele kendisini tekrar 
öpmek istemeden odasına gôn
dcrmck niyetinden dolayı o ka
dar mnteessir oldu ki birden 
hıçkırdı ve ağlamafa başladı. 

Şevket mecbur oldu. Onu tek· 
rar yanına oturttu. Teselli etti. 
Göz y&flarını .ellle ııd1di ve o .geoe 
sonuna. kadar baıbf&fa fısılda4ıtı
l:Lr. Şevket, lıçatında ilk defa 

olarak hakiki bır aşk ıle bıı ka- g cc yar . ı gclip b ni uy udır-
dmı sevmeye başladıgını SO) l dı. ma. Uy i u n ttın, ı.t 
liendısinı tıer zaman göl'Il1ck is- nı dım. ~'\·y ki a bir n
t"dıgi, burada kaldığı müddetçe Iı~hk oldu. Odana gır ım. f -
her gece bekhyecegi hususunda dı.. bir kadın old b 
temınat veıcli. diın valhıhi girı . Fak t 

O gittikten sonra Şe\ ket ya- böyle bit yanlışlık u c ba 
tağtna uzandı. Fakat artık or- nr. musallat olmanın manası var 
t:ılık ağarıyordu. Bıraz so r a- mı. Ben kc_>ndini b ı bir da
r..ıbalar, hayvanlar alurl mım. 1'1vlcrinde mjs fir otuıdu
qıkacnk, çoluk çocak yollara l'J- ı.,wn ad:ımlaı'Ul kadı larınıı. van 
külecek, mhatlcde ç ğlık k-0ra • gözle bakamam. Bir daha gelc
ca.ktı. Şevket barba Y mn·n c· cc c oluısan erte i gün savu p 
vinde geceleri uyuyamavsı1'.ııöın1 <>'

0 

A r'm Haberı·n ol un 3~z::. ,.,.ıu ı . . . 
a~ılı,yordu. Gündüzleri uyıunaya Eleni o kadar ut.anını. tı ld 
k.ı.'t'tlr verdi. Şevket kohmd .n ya 'k. cıl 

Herkes kalktıktan sonrn giyi· sı bnşını önüne eğip kaçacaktı. 
ııip sofaya çıktığı v.aman elıııdc Onun elinden kurttllunea. a a n
bır ~ Ue a.,ağı iıam Eleniye ya kaçtı ve bu terbiyesiz züppe.. 
rastseldi. Onu kolundan tuttıı ye k:im]en kttmrter etti. 
ve JıwJaSma ef1leM: Evin iclDde llarika ile Şev • 

- Jlana iıak iJeai; bir daha kett.cıı fllpbeJemm ~ KosU .. 

•~ taY Ciftley 
da alqam 
vefat etti 

tAr1oul .,-] 

'(lhı 'tarafı 1 frıcl nyfada) 

mevcut olan tehl'ke i e uzak
tan bile kıyas etlilemı~ e.ıt 
· dar tebliked n r 
'n ıçinde malzeme ıınal cde
b lccek rclir. Bu iti r a k 
gen.iş bir ölçüde ç k bi
lıriz.,, 
Amerika ayan mecl. si, harp 

f 1-0su gemilerinin tonajımn 150 
bın tona arttınlması salihiycti-
rıc ait layihayı tasdik cbni tir. 

P ııamcrika.n mlıdiırler lı • e 
·. Rıyo Do Janairod Amcri n 
cmleketleri hariciye nazırı ı ı

n ı toplanmasına karar Yerm ş -
t'r. rına sunu\or: 

Kordel Hull, musta el i C!' Bu K s ~ 
~·· ziınd ıı bu içti lard b ı - H i-kt>S rafı dnn tak 

m )acag1nı soyl mişt·r. Bır '" k:ıhul otunmal. imı~ ln
babere gore, Amerık he) ı e kikuı 1 \tdur. G '~n ln:ı m:-m-

nmer Welles nya t ed k- lt-ket.Qa ~akttğı mahmlu tılh 
ıı. zamanı SRl'ftyaborn V'8.nsm& 

Fransa.nın Vaşington .sefiri. 
· ci~ e nazırlığında Amenka

m Japonva ve Mihver de\ 
ı ı me karsı giriştiği muca eledP. 
~ ı:t.ınsanın bitaraf kalac ğını 
• m n etmi..,t.ir. 

Bönü lü kaydı 
VaşiRgtonda gönüllü kaydına 

• ı;:a olunuyor. Ha vay taarruz
·~ ındruı bugüne kadar 11 303 

00mil1ü yazılmıştır. 
Birleşik Amerikanın 'h rp ha

l nd(• bulu d ığu bütün nıcmle -
ketlerd Amerikan menfaatl~ri 

• f r;,·içre tffilsil edecektir. 

Çfin taran 
Çitl hu1·iim · lı !riltet't- Ame-

r k A\ •ralya 'e Çirı n-
~ bir f!sk~ı i itUfak yipılmasını 

t klif t!tmiştir. 

Japanfldı 
Diyet meclisinin 7 inci devre 

.si '1ün s&tllı Basvek.il To., ~ 
t t'Bfınd n kapatılmıştır. Be. -
'~il, iimparatonın beyanname
sıni okunı1ı1 tur. 

~ 
Lonciradan bildirildiği~ gö

ı , Uaa.:k tar.km J"apony. ya knr
&I müdafaası için Çiain muaz -
4Dl :iosan kuvvetinin 1ngilizle
l ı emrine venmee· teklif edıl
ımştir. Teklifte Çinlilerin lng,i
liaier tarııfından teçhiz -e<iilnıesı 
~ edilmektedir. 

Bu mesele, yi1bek harp mec
,. iaiD ilk içtimalarında tetkık 

UD8()8ktlr. 

musa,i marak -rerltmi ti. a.J
buki bu kııt. dh ırıamaıuua llh
beOf- <i'>J'tt bir '"' harti ~ 
bir mıkmu • .ı badik. 

Ni!,-in böyl.- yaıu~oruz? Çla· 
kü gf"leook aylan ve :W"TI dü· 
~tip taı;arrufa son ~l't"et' ri
aHrt la11111ı4ır. ÇttRkti ı;tileorık 
a~1ar , ... gun~r ~ darhk l!ia
ie ~r. 

Tekrartn om: lbtlyatlı olu
•uz. Kömiir&a baeka ,.Jı- ~
c1ilbdz odunu t1ll alın• '°" 
11&'.kt&\'1111z. Pe~:rtNzl ~ 
ğdla),RIZ, kahn t'S\ Jl ~hiniz, 
fakat komurö ve odun• koruyu-
auz. 

Harp tasarruf erw 
T rru .haftasının sa vılı gün 

le.mis sıvoruz. Anupada bi
t raf kal bılmif. dört be mem-
1 "tet ara mda lsviçre ,,ıbı Tür
kivP de vardır. Her ikı memlc -
ketin de ~ı çepçe,·re harp a-
1.ef,ile saı ılıdır ve bu bakımdan 
h r ıkı memleketin ıktisadi du
rumları bit birine ç.ok benzerlik 
gJsterir. 

Bu ka.nb badireden ıiiınkWıı 
mertebe az hırpala.ıum 
wek için lsd renin blu nırd w 
tas:uTUf ~birlainin .ktiçilk bir 
niimunesim yukarıda cörlıyorsu. 
llUZ. 

Üstad Ahmet Ihsan T kgöıWı 
'.\'a"den :öğe bdar mkkı \fil". 
hvıçre harp tasarruf ofieinın 
lsviı-reli atandaşlara ' ği 
b ba nasih:ıtıni her T ric vatan· 
da,ıntn harfiyen tatbik -etmesi 
zamana gelmu,tir. 

Bu kıs iliziM de • · i parola .. 
mız u oı al lr: 
«BU f<IS AZ ATEf 'VAt< LACAK• 

FBIKA ÇöJ.LERlNl ,. KOR1'1 ı ·ç H KiMi 

ÇILGI SOROC 
DÜR müf.lliş ~ --~ ~Cffi ntaCH'al&n. 

B~ .. ROLDE: 

VALACE BERRY 
Ya kmda 1 P E IC Sinema•ında 

LEı: t 'MORENB. H '~ .ı\LBEBr 

ŞARK Sinemasııda 
Bti.\ iik Wr mavat'Wcı~et kacııt.tn 

AŞKTA GALiP 
Filrninclc sinemanın en l'ev alide b r ftı ldukla NU 

i&b t tm şlerdir. -------~ 
BiLANÇO 

ya lı rı. 

Kaz•m VUf'dakuı Sabık tiesap • tehasstst 
'9 Galata Bankalar Caddesi Bozkurt Han 24 

1 lstanbul Belediyesi nan an 
Kef f S. lıtc Tem. 
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Adliyeye müba ir1 

alınaca 

z&m ~t Sami Karay t.-::=-:1! .. ._. ıso 
18tmıbul O. l'rfiiddefommnili
ğfndeı~: 

fstnnbuJ devair \'e mahkeme
lerinde açık bulunan 1000 ncr 
kuruş maa.şlı rnlibaşirliklere mc 
murin .kanununun 4 üncil madde 
s inde yaı:ıh vasıf ve flartları haiz 
ıateltliler arasında. müsıı.be.ka 
imtihanları yapılarak münasip
leri alınacağından taliplerin im· 
tihmı günü olan 22/12}941 gUnU ı 
snat 10,5 dan bir gün evveline J 
kadar yine bu maddede yazılı\ 
hclgeleri hamilen v" bil· dlekçe 
il\'? Istanbul A<lliyc Encümenine 
ınüra<'aatları. 

Gti !beş saati geçmeğe ba§-
.. Ye akşını da. yaklaştı .. 

e:rgeled de gürc..~rin bera.
.kalacağına. hU.kmetmişti. 

!Kara Ahmed, sevinerel(: 
- Usta.! :-Yorulmadan be§-1 

.~l!oı!<.itı~ın? 
- Öyle gözüküyor.. ~ 
- Bizim de Adalı ile i.a.vg-0.-

•yi ol.mu§ .. 
- T-a!ihiroiz vaıınıs .. 
- Usta iyi para alncali ın? 

~ - li'cııa değil ... Fnkat Ka.t
mıı"ı ile tutuşmaclığıma; rncm-

:un .• 
- Ne<len usUı.? 

,. - GQı.:nedin miL e dişütmü-

• IDı? \ 
i - Ha, snhıh .. Eğer Kat .,n-

( u k:ıı. ısında öiiyfü· .ı.a!':ar 
d. u. ugu gibi dm tlo• .m <:ok 
fı n, olurdu • 

- Doğıu .. Allah . ~ıdı buna!. 
ı- Y , Adalı da böyle çıkmıı.

mış olsaydı meydandan .. 
- }.)edim ya .. Allah acıdı . 
- lhi.<;tcm, bir türlü ~ıknıa-, 

ımad.ı Q.ıkıı ı oı'tadan ... 
- J{ol y nıı Çakırı ortacl n 

~- • t 
~ln• rnıaıc. 

DC>u.r ı-.e kalınııdı.. Rüstem, 
Çakm biı· sıkı toph ) rak • ıir
dU. 

RlL..,te'min bu seferki çapra?..ı 
muhınıdi .. Heıgded, dtrh ıl la-' 
fım ık rek gözleı ini me) dan 1 
<tikli.. Ve, }{ara. Ahmet de: 

- 1•ı:ıtn! Ne oluyor'! 1 
- Hılmem .. Bu, toplayı~ aca-

eeniz IOOrabere ayıracağız. 
!Bwıu iş:ideıı K-0ca Murad: 

-Neden be? 
- Ned"n olur ım.u? Yatak mı 

se-receğiz buraya! iL SA A , ÖGLE VE AI<ŞAM - Aile, bırakmrun be! 
U:oca Murad, dillenmişti. Ö- wr 

ii.i)·ordu. K~trancı da: 
Her yemekten conra gUnde Uç defa tnuntuanun 

dl1lerlni2I fırc;alayınız. 
- A ibe usta: Bırak yen~ • 

i~ .• 
Diyebildi. K.m-ancı ıümiclini 

Ü\6SJ7ıişti. Fakat Kocn. Murnd, 
ümidli bulunuyoı du. ı...akin diin
ya. lbir ıamy... gelse, Koca Mu.f 
rad, Katı itncıyı yenemezdi. Pch
liV"'cınlıktı.. Belki bir hata. olur
Fakat ustaca ve pehlivanlıkça 
b· ış olacaktı. Çiinkü ~atı·an
< , Noc Muı?.' l 11 bıı gornlek 
~ l l.?.J l )Jd•J:\' 1 • 

A . l \. • kat 'i \'C 

Deri ve Barsak A ttırma ilanı 
11iirll Hava Kurunıu lstanbul 

Vilayet Şubesinden: 

b:ı lnnıaı~ 

Maliye r ehaletinden : 
1 - %5 yedeklcı ılc beraber G72f J r dt:t t~h\'illn b:ıskt"t 2490 nuınnrah 

kanunun 41 inci madde inin C fıkırsı mucibince rıçık ek iltmeyc konulmıı--

tur. 1 
:? - Muhammen baskı Ucrcti 3300 liı. d r. 

3 - :\fm. kkııt tcminnlt 247,5 lıındır. 

4. - E~iltmcsl 20/12/ '941 cum rtc"'i ı:ıınu .. t H d I..c\ ıızıın l\1udürlu .. 
fıindc n.utl' ekkil ek lltıne komiryonuncc y .. pıl. c::ıl.tır. 

5 - Şartnamesi Anknr:ıda M:ılly~ V<'kfıleıi LcH 7Jtn Mudtıılliı;Undc, t -ı 
tnnbuldn Dolmııbahçcdc M:ıliyc VC'kôlctı Evr;ıkı m.ıtbua :ıınb::ırınd:ı göı illc
bllir. 

6 - tstcklilerfn 24!10 nuın, ı. ıı ı.aJ1unun 2 'c 3 uncü mndddeı inde y ... 
zıh belgeler \'C ınm·nkknt tcıninnt makbU<ı.u \ f:.} :ı b, ııkn kC'f. lct 11ektubıl~ 

l Askerlik işleri 1 
Terhis edilen 

subaylaı· 
A.-.kı·rl ik Uairesi Ku":'lrnıı lığııı

ıl a ıı: 

1 - B\itlin vedek ı:mbav \'C 
ı)ıcmul'lamıdan~ şimdiye kadaı· 
tcıhiı; etlilipdc flllbelerinc ht!niiz 
ınliı·ac.aat ederek t rhis keyfi
yetlerini yaptırımanuş olnnlarm 
çok kısa bir zamanda c ·as ka
yıtlı oldukları şubelPı iııc mU
rac •. t n~ terhiskrini k-:ıyclı•ttir
me!ed \'e bu işi zamru11nd.ı yap
tırmayanlar dan 1076 No. lu 
kanun mucibince pnın cezası a
lmaca.~ının bilgi ooınılınesi. 

jı> !.. 1 
- Çakıı·, gidiyoı· galih~ı !. ı. 

birli de tayin olunan gı,ın ,.c s:ı=ıttc l:o:nfoyonn rrı ırııc ntlau. (10081) 

·--

2 - Yedek subay okuluna 
scvkedilip de oı ad:.ın kıt':ı.. hiz
nıctlcrini yapmak üzeı c birlil, 
ve m üessesclere YerilN ek bu 
kere terhis edilmi~ kayıt ııum:ı
ralı yl'clek subay Ye memurların 
gerek er muamelf'sini tnkip den 
esas şubesine mürocautla: er ku
yJtl.lrının kapattırılması ve gc· 
rck ikametgahının bulunduğu 
şubeye yedek r.ubay kaydının 
yaplırıiması \' bu iı::.iıı 1076 nu
maralı kanunun 1 O madde.,in
do tasıih edilen mihluet ımfın-

1 
da yaptıı mıyanlard.tn J .. J ı·a ce
zası almncağının bilgi edinilme
si ıh:a olunur. 

- Aman yapma be! .. Rüh-
t('Jlll kim uğı al)acak sonra .. 

fJf • e J,u. ı. eh, Hiiı:;teın, to-
" ı. ı. <:; ırı ?ltııın aldı ... 

1 l • nu ıs ı'-'ırmı:-otl. 
, ltın JLı 

K l ,ı Ko( 
Sm dın giiı E'" eı 

bir .• ·ye b nzer .. 
- Hic zannet .... m.. H·ç u • ' 

\alık yok gii.re.'1lerindc .. 
Dedi.. Hüstemin yüzü gülil

• l>l'du.. Çiinkü Çakırı mev- · 
tlan :yüz.ünden çıkaı ma-k kola v i 
değildi. Ça.;m·, beş sa.attan f ai
la gtlı eşi meh:ıretle idare ettigi 
h: ide boyle birclenbirc mağlfıp 1 
obn:ısınn :üzülmüstti. 

Eh, ne denirdi? Pehlivnnlık 1 
~ı ıbu ... Bir kere olan olmuştu . 
Qa!kıı· <fo. Riistcmi mağlıip edip 

1 
!fe.r~eleci ile kozunu pay etmek 
:istı)'ordu. Onun da sırtında b:r 
lk.1zığı vardı. Onu Hergelecidcn 1 
çıkarmak isterdi. 

Şımdi ortnda Katrancı ile 
Koc-a Murad Y.almıl)tı. Kat
rancı, sinirinden cl4ileriyle bı
yı tlannı k<-"miriyordu. Koca 
Murnd ise Katı•ancının 'kendisine 
bir şey yapamamasından mUte -
\'<:llit scvinclc iıdde birde <'11 -
pın, rak n!'~ra salıverdi: 

- Hayda Kntrancı be! 
- Hıyda be! 
Akşam olmağa ıbaslamıstı. 

I<:ğer i""i pehlivan daba yar.l!ll 
saate k:tdar yenişemezlersc he
m.bere nyrıhcnkl.:ırdı. l{avasoğ
lu, Ahc:oya. hitaben: ' 

- AJıço, bu heriflere sövle -
y€1.ıJll.. ~ 

- L"sta'! So~Jedik ya!. 
- G1.:nc söyleyelim.. YaPiro 

s.:.at kaldı nk11ama •.• 
- Peki ... 
D~i... Meydana. yüriklli. E

li~ l" ret ederek davul zur .. 
nal ı ı durdurdu .. İki pehlivanın. 
ar na gjrcı ek a.yırru.. Ye, ı 
~UHıt:c ıh tar etti: 

Pehlivanln'r, duydum, duy-
ırn r: dcme~iniz. Akşama ya-
run t kaldı .. Bu müddet zar. 
fınd. b ı birinizi mağKıp edemez 

( l: .. 

da: 

nın yanına 

anele buyuru
a-

Artık akşam 

tE"syi lıavası 
y • mı.. dnğılıyotdu. 

" om ·ye guı eş kaldı. E'.nt
ı. ı ı C'ok meyuslu. l(ocn. Mu

ı • \dandan <:ıkaı amamrntı. 
Bu h ırt' de bö~ h.. bitince Ôr

Rh temle, Hergel C'i kal
ır .ı o U) oı du. Rfu tem keyifli 
ıd. 

* On binle cc hrılk e\•lt"re, han-
ı. t , otc-llere chığıldılaı·. Hcrgc
ktıyi ~ı·lfınik eşr: fmdan Hacı 
bE-y evınC' da.Yet etmişti. Bu du
\'<-tt<. A liço, l<.w:ısoğlu Koca 
lb .:Jıim, KocJ ı furrıd, Kalran -
o Rustem, Ac1a1ı Halil, Kara. 
Alu C't, Deh Murad da vaı dı. 

H. cı bey, p<'hliYnnlara kuzu 
kız ırtmıst.ı. Bol börek ve tatlı 
y.1Prnı.:tı. Yoıgıın pehlh·.rnlaı: 
bolea ~emek yemiı:lerdi. H r ka.
f ... <l. bir sc-s çıkıyordu. Şun -
<İ~"' bmıdan koııuı;nyoı lardı. Bıl
h< . en çok konuF ın ve sözU-
11i <linM.cıı Alico idi. Herkes o
ı. · hürmeti dinliyordu. Laf 
d~Jl. impar-atorluğun yirmi yc- ı 
di. ·n baş pehlivanlığını na
mnğlflp olarak üzerinde taşı .. 
nm ı. Sultan Azi?. başpehli -
y.:ınaJ, yapmıştı. 

Alıro, Adalı Halili kızdmyor
c?u: 

- Alıc, Ada.lı bel Nedir bu 
be? Her v .... kit k:wı:a edersiniz 
be: 

Kar Ahrncdi göstererek: 
unca.z1 .bile çıkaramadın 

m40y«:"-aıd nbe!. .. 
R · teme dt>: 
- .Aferin Rüsten ibe! Te

Vcı..v ! Ça.kırcazı amma da astın 
p~ç" ~be!. 

~ın da: 
- .A!. , Çakıl'! Diişünme 

~! Pehll\1Mhk bu :be! Birgi.in 
gclll' S6ll de Rüsteme atarsın 
bir 'ııa.vak 00 ! .. 

Zc) tin) u~i.ırımn hali'i~ ~tinin akı-.i ni i-. h;tt t'dt'rıb 

1000 L~ra ikramiye ver·r 
Bakkallardnn M'U) ınız.. A<lre!;e dikkat: lst:mbul 'fütiin 
Gibnrük J(cmcrli sok. k 21 numnra. To.?lefon: 24l9i. 

1VAZ İF ÖZA R CA 

A Ki EKREM 
1 
1 

lsta11bu l JJeııiz Kom11tanlığınılan 1 

Y,ldu·:m motörOndc ıK "C'tle çrl• tıı ılmnl( uzcrc b r motôrcti muklnı tc 
lhUy< ç 'nrdır. 

tstcklilerin n :ıı;ıd ı ;} anlı \'C , .ı,., ııe bı:rl ktc K. sımpıı,,.. ela 
1stonbul Deniz Komut. ıılı ına mlı , .. ,J.ı ı. • il ı il> 

i - Nlıru cU:zdnııının ıki kıt'.: c;ur~ i 
~ - Askf rlık tc h n· ıku ının surL\l 
3 - Calıstı ı y ıltrc , ıt bon • · !• r. rnrcU 
.: - M, t·lnlsU1k motorcu eh. üe• 
5 - Altı • d t \ c k ı foto rni'ı 

l>uhınon 

Deniz Fabı·ihaları 1111ını 
JJ/iidiirl lğünden .0 

lmtıhanla \' gu: tc... ecekleri lı~ •: tc ı:;orc t. ı clir cdilccel~ s; :ıUlklc tor
nacı, tc '1.) <'el, 'b:ıkıı· boı u ı, demir bo.-uı u, okl.ımliıtllr tr.mlrcl!ri, motörctı, 
elektrikçi ve lül'bind nlmncnktır. 

Gidip fli!lme :>ol mn rafl,ın kcııdile;unc .ıit olmrık ti?. ere ı .. p eden ve
saiklcrilc Cülcuk Denfa F. 1 rık. la ı Urııum !lı~hdürlw:tinc mur. en, t olun-
mıısı. «l 0852> 

. .,. 
lk~ oğlu Yerli Asht>rliJ, ı:;u· 

hesinckıı : 

Şubemizde k:ıyıtlı olup ta. ter-
1ıif1 edilmiş Ye lıenilz şu?<ıyc mü- 1 

rncant P.tmeıniş vlan Yd. Subay 
ve As. memurlar.n t arhis tezkc
reit•riylc bil'lik .c . ccle şubemi
~c rniirac.aatı~ haj ıtlaıını yap
tıı malnrı ehemmiHtlc- ilün olu-
nur. (l.;652) · 

D • PRO 1 ı lı 
191ci Kanun1941-

7.30 Pıo nm 
7.33 H, f.f 

ı>< rı·:ıl r 

h. bı.;rleri 
8,l)n $enfc•nıl. 

p:ıl'~ill. ı· 

11.15 E\•in saati 
l'.30 Mıi7ik pıo-

grnınıııın son 

c cı·lc1 l pi.) 
19 00 (İkll • d 
j , ntı) 
19.15 D .• 1s 11Jtltl· 

' (Pi.) 
ı:ı su ,.f\.Jmıs 

hab rlerl 

19.45 KJfı ik Tu , ' 
m11 t"ı 

Halıcıoğlıı Asile ri Satına/Jua l12.ao 1~~r;~r .. ~ı.> 
J( Dn1isyo1111.ııllan 12.33 K. rı.ık 

20.15 R. dyo 
J!, l•tC'SI 

2: .45 Ş. r .. ı \C 
tı..rlmkr 

?.. r .. nt 1 ~rl:ı \'C 

1 -Tel b;ılynlı, 7;.ı torı kmu ot.ı 1.lıı:. ıl.: .ıdıcından \e tel bal.)olı 50 to11 turl.ulf:'r 
21. 

T.ık imi 1 
S<ı ı::n pnznrlıltl:ı ı;, tın nlın. caktıı-. 12.45 .AJ. ns 

2 - P.~nrlık 2C/12/S41 cumn g ın ıt l4 ete H:ı.lıcıoı:lunclnhi 760 j hnbcılı ri 
2 J .1 O Tl'ınsil 

satın nlma komi"'yonu da y. pılrıc. ıttıı. l h.kUl..:rin gtlm<lt:ıi. (11211) 113.00 K;ııı.,cık 
Ş.1Tkl \C 

tllrk\il~r 

lll.SO K::ırı ık 

22.IJ-0 P.. d) o nlon 
u ?u .. trr ı 

O AJn ....... ıım:ıma:ımmsn::ıı:a:ııım;Dı!::r;u .. c:ı ..... ~:=sw:ıı11m:ll!ll!:llRa~.-.;aı.._. 

Topkapı Afaltep,eslntlek · Aslı eri h. berkl'l 
22 .4 j Rndyo alon 

C."kcstrnsı Satın A111ıa Komisyon11. ilanları 
proli,rr.ın 

18,00 Proı,'rnm l 18.03 Fr. ıl .ııcyctı 
1 - Elli bin \'C ) uı; lı.n l;ılodan iıc pr...rti knplıcn clllft.!r bin kilodan 118.40 Chop nfn 

iki pm ti l)urca11a tıılip cıkmrıdıgıncl .. n Qlr defa d. ha ıllln ı;dılmt>k Uzcı·c 1 =============:::-::=:=~ 
ıh lesi 23/12/911 salı ı::unil • :ıt or. •• lJ r. kılmı"tır. (8 

2 - nliplcrln temim tl. rıl<' oı • ~onu.muza ımıraı... nt etmeleri. (11217) 'l , eni Sabahın,, i 
* * • l - Otuıı: 1.ıin k lo mcrcıı ek bi: fı•, ti • ltmıs be iıln kılo nohut bir 

p:ırtı :> etm. b~ bin kılo p rlnç bh· p. rtl P<•Z: rlı!;la sn tın .ıl n.ıl. ktır. 
2 - T,L.liplcrln· 2:;112/941 pc <'' ~c ~ mı c;ı, t onda y\ı2dc ~ 1 bu. ult 

ıe in. ll. ılc kon yrı ıu nuzn mi. r n ti rı. (11216) 

TÜRK~YE CÜ V1 URf~'ETi 

z·RA AT BA A S 
Kurum, uıritı.ı: 1588. - Serrnıı,e."1; lOti.u<ıO.ı:ı30 '!'urk liraı. SUl:• • 

Jı?, ns odcdl: m 
Zirai v• Tlc:ıırf tı r ntı\• tı&rıkn 'nuanı•lelerl 

Para birik+ unl•ı ı ;ııoc ı.r;;ı l'ran h 11 1trlvcı.ı 

~at Daıık(ljluıda k\m'ltıa~ıı -.e ı.ntınrıaz lrısLZ'J'Uf ll<$&blnnrıd en 
az 50 UrliSl bulunenlorn ccncde 4 defa ç;d:llf!Cek .tur':ı. Ut ;aııl'..clıı!d 
pltmn göre lkrrunlye d;;fıt~•cr.kh? 

4 a ded 1.000 Liralık 4.000 Lir il 100 rdeo 
4 • 600 • 2 ooc :t 120 il 

4 • uo it 1.CO!ı :t 1 1 Ci .. 
40 • 100 • 4.000 1 

&.«ıo Lire 
4J!CD 

00 

1
1 

ilan fiyatlar 
fu. 

U.rı )ık m:ıMu olr.mk 7fi9 

Rirln<'i &ayrı.ufa s.wOmi 500 
11 inci ,, ., 850 
Üf UllCÜ 

Dıirclüncü 

H 

ZA Y 1 

" ,00 1 

.. !00 ı 

rosu 
'lupeL-ar;ı Dram Hı mında 

Hu a'kpm ımt.t 20.SO <la 
K-OG?: Murada daı: 

_ Tclı.~, Murad ağa. be! DiKKAT: H "2Plnnndak! pa:Eılıı.r blr nınc i;mde 50 lirnd~ aıab 
Hepten ~ıı. gıbi gilreşirsin 

1 

düiffi)ycnlerc ikramiye tıktığı tlkdird" % 20 fail .yJc voilee<ıktlr. 

. ~UT111ı; JJ .. E 

* i>e!.. ~ına d& söz dinlemez.. ur'ahr ~ede dij!'t defa ll. Mart, 11 Hazi.."'Ms 11 Er· 
,. lill ' 11 BirincilWnu t.a.rü lerınd ' ldir. 

f( ..:k ı ver) ~:Oi~;:::3;~6:i;~u::~~~it!!:~E::Z:I'!:tt~~~E:r:z:ra~i!'!:~:ııl1 

!sHldat Oadtk si fornf',tli 
Kısrmn<b 

E rıkr;am rtcııt 20 - 30 da 
~ AD... YUVASI 

S z·N DE 'f.AKDiR 
ETıTiGiNİZ ÜZERE 

Aı:rımız fTiodasının zarafet ve lnccllelne inz.tm.:orn edtn, 
ü.tad terzilerin mchııret1, kadına da ecn~liöc lll.ft,t!Jf 
,ayanı hııyret bir bcd'n tenaaübU ıırzcder. 
Fakat yüz ve onun hututu cevezedlrler. E{jer li'CI noı<" 
uya l!lzım gelen ihtimam gösterllmcz.ı;e, &cntleı- P ~ • 
h:ıtları baıkalarına pek çııbuk f:ırkettlrlrier. Bu, ~ 
blr ıırrınızdır ki ufak bir dikkatsizlik veya fWm-al ııe t 
tıcıısı r:ıkibelerinlzln dikkat nıızıırındı:ın uzak knlarnıı:. 

1 tc &enelerin (bllhusa nazik ve hassas cildlerc ıuı.ıı 
aallAt olan o tahrlbkftr senclcrln) cildinize çlzıntkte o~ 
duğu or1 binlerce (bidayette gayri mahsGı) ince iı:ıa~ 
lere lhmalkSr kıılm:ıyınıı. • aı 

Zamanla cildinizi solduracak olan ve izi pek çok defa \CARittit ~ı. 
1 .. 

rop ccten bu irızaları alqıım ve .abah Krem Pertevle y;1pad 
uf;;ık bir mtsöıjla refedinlz. Krem Pcrtcvln bu mucızeslne tı!~. 
!erce hemclntıinlz ıtbl alz: de hayret ve ınemnunlyctlc §ııhlcl e•~, 
cınır. G8recckslnlt• ki almanı:, cbed: cı~iğlnı herkEsc İl'!.a ~~ 

öyllyecektir. 
KREM PERTEV'ln terkibindeki f,:11 ıınasır en derin 

' l.'itanhul Levazını Anıirliği Satınal· 
n1a J(o111isgonu ilaıılaı·ı 

Bchcıı11c 8 kuı·uş tnhınin edilen 'iO.OilO adet çift dıllı toka mü ' 
11cırn ve lı~, bma alıııacakbı'. P rlıkln cl:siltrnc;:;l 23/12/!Hl sa:ı ... ,ı; 
• • t 14 de Topl.:ıncclc Lv. Amirlıgl s. tın nlm:ı komıs.} o tu dn Y-~

t•r. Jık teminatı 420 lirndır. N muncsi komi )onda gorulu . T1.1Uptcrf' 
' •• .itte ko i yona ı::clmcleri. ( H~-11033). 

Bch r ifllnc 325 f,uruş t hınln edilen 3000 , t t' r : alınn~t;fı1· 
.. 0rlıkl:ı <-'ksıltınesl 26/12/941 cuma gUrıü saat 14,30 d. Top nede J..\1· 
liJJ s tın ln·:ı k< ınl ycınuı da ynplln t' \lır. 1lk ter .ıt ~'l J ııra 25 
tur. T liplcı ın lıcllı \"akitte k ı ıir.yo.ı~ ,::dmelı;: ı. C3 ı ıısO) 

' .. . 
30 ılo ııidr d ıfarjr.n 100 • lo z ınkı • bt 

d.•iltırıc ı 22/12/941 pauııtcsi gi.lıtU , , t 15 de To 
t.ın nlmı.1 k mi yonunda yapıl."· ıtır. lep lı ' 
k ı l le ıt"rtı 272 lirn 25 J,uru•lur. E l . 
b<'lli \akıt c ı.omi yona gelmeleri. 

7 .. c , l av:ı Şnıjorlı nlın. ıı'd ı, 

z ·c g nu s~rt H :::o dn Toph ı c 
~. ıl c< k1ır. Katalo m komlryo cı 

Hr.1 k. ti tcmlnntı ~ 47 llrndır. 1 1 

le ı. ( 438 - 10965) 

Ik h i.lc l O.> k ıı u t. h ı 1 c 
c. ' ır. P. z. rlıi,la ek lt l<"Sİ " ı 
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