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Arap dUnyasının 
hürriyet ve istiklali 
Bertin teşebbiislerinJttn ve 
vaitlerinılcn Araplar ifin 
Aokiki lıir fayda çıkacojıııa 
ilalimal uerttmigoruz. Hatta 
A rop diin!lasındoki fikir "e 
kanaat iliiilô/ının Mihuer 
için meş'um neticeler uer. 
nıesinden kc;rkarız bile ... 

__ _J 

Yıuaıı: Hü"'f\lin Cıthid YALÇIN 

8§ udüs müftüsü ile Ira
~ km eski Baş\·ekılı A1· 

man Hariciye Nazırı 
Von Ribbentrop'a yılbaşı müna
sebctiyJc gönderdikleri bır teb-

, 

rik tclgrafnamesinde bütiin A
rap memleketlerinin Mihver 
devletleri etrafında bulundukla
rını, Arap hürriyet ve istiklal 
davasının bu yolda. yürümekle 
tahakkuk edeceğine bütün A
rapların iman ettiklerini bildir
mişler. Alnuın Hariciye Nazırı 
da kenuilerine gönderdiğı ce-
''apta Mihverin Aı·aı1 hürnyct 

Rusyadaki 
Alman 
Ordusu 

~111111111111111111111111111111111111•--

ve ic:;tiklalini tanıdığını temin et
miştir. Bizzat Alman matbuat• 

iklim şartlarmı anlatarak 
acıklı ac•kh dert yanıyor 

Bu hnYadisi Almanca ::ıes;ri
yatında ha.her veren Alman 
radyosu '!'ürkçe . neşriyatında 
da bize Yakıruıar.kta.ki milletle
rin .Mihverin muzafferiyetlerini 
çok yakıodan takip etmekte Rusyanın Cote 
oıdukıaıını, bütün Ara.p a.~emi- d'A , .. h .. 1 1 nin Almanya. ile milltefilderı- zur u u ya a-
nin .zaf~ri sayesinde hiirriyct t k t k tt•k 
ve istiklaline kavuşacağını bıl- rını ar ı er e ı 
iliğini temin etmiştir. Londrn, 11 ta.n.) - Britantr 

Von Ribbc-ntıop'ıın bu Arap ''a: 
liderlerine kar~ samimi da\•- Alman hududundan alına.ol 
randığın<la, doğru söylediğin - haberlere göre, ~manlar şimdi 
de 6Üphe edemeyiz. Fakat Ku- şark cephesinde hüküm süreıı 1 

dW; müftüsii ile eski Irak Bnş- ı;artlar hakkında gazetelerin 1 
,.ekili bir devlet değildirler, hıç tlaha mufassal malumat verme- ı 
bir Arap devletini ve cemant1ni }(:rine müsaade etmekte<lirleı'. ı 
de 'temsil etmemektedirler. Al· Vfükischer Beobachtel." ı;a~e--
nıan Hariciye Nazınnııı ken- lesi, muhabirinden aldığı ~u taf-

1 dilerine çektiği telgraf ve o tel- .;ilatı neşretroektedir: 
gra.ftaki beyunat da ancak Von Şaıtlar 1914--1018 sipe,ı· harbi
Ri~ntrop'un şahsi Hkir ve uin en fena sartlarından daha 
ınilt.aleası mahiyetindedir. Bı- frnadır. Bir aydan beri bir gi.in 
naenaleyh bu telgrafı ve ona ve- bile istirahat etınek fırsatı bu
rilen cevabı Alman Reich'ınm ıamıyan alaylar vardır. Af.>kcrlt• 
politiknsı cliye ka'bul cmıegc rin ~ığına<'.ak yerleri olmadığı 
imkan göremiyoruz. Alman için kı!i)ın şiddetine maruz bulun I 
radyoı-mnun Türkçl! neşriyatın- ın.cıJüa.dırlar. .Askerler sııhna -
daJri teminata gelince, bunlar cak bir yer buldukları ;..a.rııan f 
da ancalc sübj(']{tif bir mütalea oı aya istif halinde dolmaktadır 1 

fC propaganda hududundal'f ileri lar. Fakat ı\maı"sef haşercledc 
gnçemez. Onun için, bu kadar- dolu olan bu sefil yerlc-rdc sn
cık bir temele istinat ede.?'ek rnan kimsevi ısıtmamaktaıiıı·. 
Almanynnm Arap dünyasının Hamburger Fremdenblatt ga
hürriyet Ye istiklalini tanımış :ıctcsi, (Glineşli Kırım) ba.'ihğı 
ve temin etmiş olduğuna hük- (Sonu sayfa 3 sütun 4 de) 

A M ER i KAN HAVA 
kuvvetleri Japon 
meydanla nna ilk 

baskını yaptı 
JAPONLAR HOLAN
DA HINDISTANINI 
İSTiLAYA 
BAŞLADILAR 

Malezya'da müdafa cep
esinin yarıldığı bildirıliyor 

Gen~ral \Vn~l 

[A. A. tclgraflaı mdan 
hllı.· sa <'rlilıni:ıtir.] mctmek bizce kabil değildir. 

Araplaı ın hüniyet ve istik
lallerine kavu~tuklarını görmek 
bizce de en biiyük bir emel oldu
ğu iG-in bLl yoldaki neşriyatı hu
su~i bir dikkat ile lakip etme
miz t:ı.biidır. DUşüncliiklerimi
zi halisane söylemek vazifesini 
takip ile diyeceğiz ki A.ı ap mil
letinin hiiıTiyet ve istiklale ka
vuşması icin çıkar yol Arapla-
1'1 :ı.z veya qok nisbette tem~il 
e<len yahut hiç etmeyen kiıns~
lcrin ecnebi memleketler pa.yı
ta htlarmd~ dolaşarak Iiıtuf \•e 
atıfet temenni etmelerinden 
ibaret dc::rildir. Hiç biı· devlet 
Arap aleminin hatırı ve kara 
gözleri için harp e<lip, feda· 
kaQık edip de bu hi.iı riyet 'e 
istiklali onlara hediye ol:mtk 
iakdim etmt'Z. Siyaset aleminde 
bövlc bir şeye intizar etmek 
nek safdeıımluk olur. Hele 
$al'klı bir milletin Garplı bir 
devletten böyle menfaatsiz ve 

tılar? Lehic;t:ımn misali hatır- Müttefik or<lu \e hava 
hırdan l~ıkh ıını? Avrupada böy kııvYotleıinin müşterek bir 
le tezahi!rler gösteren bir ~iya- tebliğine göre dün akşam bir 
setin Asyada ve Afrikada. A- .Anıerikan haya filosu, .Ja-
ranları hür ve müstakil bırak- pon tayyare meydanlarına 
ması bize cok müstab'at görü- ilk hava baskınını yapmış-
nür. Arap dünyasının hliITiyet tır. Yerde be.ş tayyare tah-
YC istikHiline kavuşacağını te- rip olunmuştur. Japonların 
min eden Mihver Libyadaxi ve Birmanyn iızerinde hava ta-
Trablusgarptaki Arapların an'\lzlan şiddetli olmuştur. 
hürriyet ye istiklalini tanımı~ HOLANDA 
mı.lır? İtalyanın harbe girme -ı 111ND1STANINDA 
sinin Sf!bepleı·inden biri Tunusu Japonlar. Holanda Hindis-
Fransadan almak uava."ı değil tanını istilaya başlamışlar-
miycli '! İt.alya Tunusu Frun- 1 dıı·. Bir Singapur telg-rafına 
Sı7.lardan hürriyet ve isıt.iklttle j göre Japonlar Boriıeonun 
~a,·uşturmak için mi koparma- şimal batısında petrol mcr-
gn.. 9:ılışı •ordu, yoksa Şimrı.li kezi olan Tarakan ve Cele-
A1rıkad3:. Amp!ard~n terekki:p 1 bes'in şimalindeki Minoka-
cdcn mustemlekpc:-ını g<:>nişkt· sanın üç noktasına asker çı-
mek için mi? • k~rmıslıu dw. J:i'clemenk gar-

1şte bu hakikatleri göz önün- nızonu anudan mukavemet 
de tuttugumıız içınclir ki Berlın göstermiştir. Japonlar, Fele-
teşebbiislerin<len ve vaidlerin- menk Hinuistanı topraklan 
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Eski başvekilin Mos
kovaya gitmek üzere 
bulundu!u söyleniyor 

---00--

1
Finlandiya ıimdiki 

1 
cepheyi hudut o -a· 

rak tanıyacak 
Londra.., 11 (a.a.) - Nevyork 

Daily Mail gar.etesinin muhabı
rı yazıyor: 

Rm,ya iJe Finlandiya arasın· 
da yakımla. bir mütareke yapı
lacağı haklı olarak tahmin e..iil
mektooir. Bn haberin esası, dip 
lomasi kayna.kJarından Nevyor
ıc:a gelen raporJard~r. Eski Fin
landiya baş' ekilı ve Moskova el 
çisi · Passikivi'nin Rus devlet 
merkezine gitmek \U.ere bulun
duğu ilave olunuyor. 

Daily Mail gazetesine göre 
yapılmakta olan mti7.akere le
şebbüslerı Fin1a.ndiyahlann, şim 
dilci cepheyi hudut olarak t.anı-

(Sonu çayfa 3 sütun 2 de) 

Afrika' da 

Sollum · mevzileri 
üzerinde İngiliz 
baskısı arttı 

Nil Kamplarında 

Mihver esirlerinin mik
tan 29 bini buldu 
'Muhtelif l:nyn<ddardan ge-

bütün evlere dağıtıı-1 
mıştır. lstanbul Valiliği\ 
henüz karnelerfni almt· 
yanlarla aldıkları halde 
karnelerinde yanlışlık 
görenlerin hemen ala-
kadar makamlara mü
racaatı için bir tebliğ 
neşretmektedir. Bu \ 
tebliği aşağıda bula-
caksımz 

\ ila;\',,....frn 
hır: 

' olmnnutr 

}~kınek karntı«•ıi p.uuır g\iıı\i 
tffrere dağıtdfn~~tır .• .\.loı~ayau
larJa kQrn ... ~nn<~ ~anl~tlk o-
tanlar ht'lnrn \r~>iı \thlmubık -
lan nahh ~ ııuidürW.rin~ mü nı.
~ıı t P.tn~Jiıtirlt•r. 

len hab€'t len· ;rore, !]imali Afri
kada İngiliZ ktıwetleıinin Sol
hım mev:ziletinc- karşı ba. ... kıla
ı·ı devam edıyor. .Age<labiada 
sıkı bit' devriye faaliyeti olmuş- ,-•••••••••llllıh 

tur. SOVYETL[R OREl · Bu :mınt a\.:;;,da Alman tayy~· [ 

rele-ıi, lngifü, torıhıluklarma ve VE HARKOFU 
Mannaı }ktekı hava meydanları 

=nu :ım :mn , •• r.muqi 
ıardır. 4 tngıh!!.. tayysıesi düşt1-f KU('ATMA" (.f!fN 
rlilmlist\iı-. y 1\ u i 

MihvE·r luwa km·wtleri Mal- .' 
t:a:· adasına ıt•krar t<1arnızları
nı aı·ttırnm;Jardır. 

Nil kamplruında toplanan 
'Mihvt'i· C$İı lN min miktarı 26 
bine yllks 1n.tştir. 

İtalyan Lehlıgınde deniliyor 
ki: 

"Sollum ,." Hali~1Hiaki mev
zilerimızc- karSJ atf"ıj Ye ha,·a fa
aliyetine şhi<1tfü ıJe,·aın edil
mP:ktedir. Batı fircnaıkte düş
manın, lwsifler yapan ?Jrhlı 
birlikleri puskurtıilmüstür. 

'rayyarl"leı imız diı:;munın ı·ep 
!he gerisınde otomobil kollar mı 
ve ordugahlarmı mitralyöz ate
şine tutmuslardır. 

8 Sonk:inunda. Agedabia i.i
zerindP: ccı <yan lilen muharebe
lerde 1'e§im i bir Cm-tk; tavva· 
resi dfö:iirülrnmt.ür. 1 

Sirte iizeı ine de yapılan bir ı 
hava akını neticc...;.inde. 4 kişı 
ölmüş, 5 kişi yaralanmıştır. Bi
nalar ha~ant uı:,rramı~br.,, 

taarruza gectıler 
ALMANLAR ÇOK 

ŞiDDETLİ 
MUKAVEMETTE 
fSRAR EDiYOR 

Berlin, muharebelerin 
çetin olduğunu gizlemiyor 

HARP VAZİYETİ ı==-
•~~~~~~~~~~~~~~~~-·-

Muvaffakiyetin Arr-ili -Harp en kıymetli ve en mühim mesai, ı 
ltar~taıl \'o.rnsilof 

[A. A . telgrr.fl;c.rınd ım 

hula • cdiln i tir.J 

DE GAULLE 
KITALARI-. 
r. 1IN İŞG~~ 
E .KLE 
ADALAR 

Eski vali hala 
gemide mahpus 
Vicb:r, 11 (a.a ) - De Ga.ulle 

kuv~tJeri ta.rafindau ~al edi· 
l n Sa.ınt Pil!!Te ve Miquclon a· 
dnlaı \ mc'5ele8inde hi bir eleği~ 
şikHlc olmamıştır. Her iki ada .. 
ıun valisi olan De Bournat Sa.i~ 
Piere :ı.çığında bir gemide, hala 
mahpus bulunmakta.dır. 

TUtUn 
piyasası 
I~ .....__....~ 
~Ticaret Vekaletil 

1~liğ edi~~J 
1 Satışlar stkı bjr şekilde 
ı kontrol edilecek ve spe· 

l k 4asyna 'meydan 

1 
verilmiyecek 

Ankara, 11 t a.a.} - Ticaret 
\"t·knletindcn tebl~ edilmiştir: 

den Arapi~ı ici~ ~ı_akil<i bir fa) .

1 

üzet inde büyük bir hava fa-
da çıkacagına ihtı.mal vereaııi· aliyetine teşeobbi.is etmişler. 
yoruz. Hatta, Arap dünvasın- dir. 

"" ~ ıvazsız bir iyilik görmesini zih
nimiz hic almaz. 

ikmal başarısıdır. Beslenen harp, 1ı milleti felakete sürükler 
1 

Yazan : Emekli General KEM A L Koç ER i 
Dün sabahki SoYYl't t('bli

ğine gör..,, blitün cephe1crJe 
Rus kıtaları, taarruzlarına 
devam etmişlerdiı. .Meskün 
birçok yerl('r i~tir<lnt olun • 
mu.~tur. 9 ~onkan.mda ·12 
dil man tayyareRi tahrip ~ 

Ege mıntakasmila tütün piya-
88.J:U bu ayın 15 inci per~1be 
glinli açılacaktır. 

Anadolu ajazısının \'e ı-adyo • 
mm tavassutu ile evvelce de 
rııiistnhsiUerimize bildirdiğimiz 
veçhile, piya.sa.nın en iyi şal'tlnr 

"'· Aı:aplar, hürı iyet ve i~tiklal
:t ):'rinı~ ancak kendi gayret ve fe-
·aakaı)ıklariyle, kendi mücadele 
ve liyalcatleriylc nRıl olacaklaı·
dır. Burasını zihinlerine iyice 
koyup ona göro bir ho.U:ı hare
ket talüp ettikkr!ni götiirsek 
muvafrak olacakları ernniyetile 
içimizde bir memnuniyet duya
biliriz. Başka tUrlü hareket ol
m~olsa bir Mkimiycti kaldınp 
yetine blşka birisini getirmek 
neticesbıt verir i bundan A
rapların ne ka.zana;Caklannı biz 
tahminden aciziz. F,ğer Mihver 
poHtHrn.sının takip ettiği siya.~et 
lıer milletin hakkına hürmet 
de\•lct.ler arasında müsavat ve 
fatiklfil prensiplerine istinat et
seydi Aı11.p milleti de, Alman
yay:ı. karşı bir d\işmanlık gös
t(!r.mcmek şartiy le, Almanya -
'1ın gaklbesi takdirinde umum 
sırnn:;.nda bir hürriyet ve istik
lfıl elde edebllirdi. Fakat Mih
ver A vrupada bir takım dC\' · 
ı tlcrin viir.udunu ortadan kal
du ı.yor. Jfani Arn~.wutluk ne 
oldu? CckosloYakya.ya ne yap-

dnki fikir ve kanaat ihtilMmm M~~y ADA 
onlar için m~'um neticeler veı _ Tokyo~!L <Yor~, Malezyııda 
mesinden korkarız bile. Çünkü 9 saat suren bır muharebe-
A.ran dünya.sının büyük bir den soma Ja~nlar, müda-
kısnu İne-iliz taraftarıdır. Bir 1 faa. kuvvetlerııu yarmışlar] 
kısmı Alm~n taraftan olursa ve cenuba doğru ilerlemeğe 
hem İng-iJizlerin hem Almanla- başlamışlardır. ~~gilizle -
rın şikayetçi bir vaziyete gir- (Sonu sayfa 3 sutun 6 da) 

meleri pek kabildir. ' .. 
Yeni bir dünya doğmak üzere 

bulunuyor. Gerek S08yetelcr e· b k . . 
içindeki gerek iWSyeteler ar.ısın 1 r nece e cısı 
daki nizamın behemehal deifü;- ~"""- . . ı 
mesi icap edecektir. Bu clhaİı ~ 
hanıleı;i tekerr~ edemez. ln- laboratuvar içinde 
sanlar ıdeal a.5kıyle olmasa bile 
yeryüzünde yaşama imkanı el- talaş yakan adam, 
de etmek gibi bir menfaat hi:s...c::i b 1. 
sevkiyle behemehal devamlı Çen er ıtaşı 
bir nizam ku~a çalışacak • b• b • • k tt 
lardır: .. Arapların da sair mil- ır ırıne a 1 
lctler ı:;bi bundan müstefit o- Dün gece saat 20.30 da Çeıı-
lacaklan tabiidir. Fak:ıt bazı berlit.aşta etrafı heyecana ve
yanlış adımlar vardır ki, en iyi ren garib bir yangın ihbarı ol
şanslan bile hükümsüz bırakabi- muş ve verilen haber üzerine 
lir. Dostlarımızın böyle müta.lc- derhal yangın mahalline gelen 
abırdan ictinap ettiklerini gör- itfaiye birşey olmadığını anlı-
meyi temenni eyleıiz. yarak geri dönmüştür. Hadise 

lföseyin Oahid YALÇIN <Sonu sayfa 3 cütun 5 de) 

Harp afeti Avrupada pat
lamış, fakat sirayet dai

resini gü.ıı geçtikte genişlctmi~
tir. Hedef, uzaklarda, Okyanuı:ı
lann ötesinde idi. Harp haya
tını yaşatan kuvvetler ve kay
naklar, kürenin her parçasına 
serpilmiş bulunuyordu. 

Fra.ru;anın c;öknıer-:iyle de
mokrasi daYasının kahramanı, 
Büyük Britanya, yalnız bruı1n!\ 
savaşmayı göze alınıştı. Birle
şik Amerika onu destekliyordu. 1 
Britanya adası, denizlerden ge-1 
çinir, ordusunu kuracak ve a
yakta tutacak me.mbaları da. 
hakikatte, denizler aşırı kolo
nilerinde ve donıinyonlarında 
idi. Bir yandan ,imparatorlu -
ğun dimağı ve kalbi sayılan a
da en şiddetli hava taarruzları
na maruz bırakılmış, öte yan
dru4 ikmal kanalları tehlikeli 
ibir duruma düşürülmek isten
miştir. 

Şarki ve şimali Afrjk" ~ ı .. 

malannın asıl ga~ tısi, can dama
rının korumnıısı jçin iç deııızler
de bir raddey'' kadar t'mniyetin 
elde eJilmeshlir. Burada ikmal, 
Kızıldenizuen va.hancılar atıl 
dıktan son1<1 ~iç olmamış1.Jr. 

fmnaratorluk ordusunun ana 
kuvYctleri adadadır bu ordwıun 
sila~, vasıta \'C lt'<'h.iıatının ma- ıl 
hallınde hazırlannımı.ı bir m<.'c
buriyettir: Mürettebat, d:ıriis
sınaalar oradadır. Ancak, bir ı 
çok ham maddelerin hariçten 
celbi icabC<ler. Brıtanya .:;akin
leri hayati ihtiya~Jarının çoğu. 

mı dcnizyollariylt~ turnin eder -
ler. O sebeple, deniz kervanlaı ı
ııın intizamla işlemesi. her ted
bire baş Yurularak, h:ıyat mn
klnesinin duraklamalardan ko
runması içm elzem bulunuyor
du. Atluntik meydan muharebe 
lcri imparatorluk h:ırp ve tica
ret filoları sa flannda geııiş ooş-

< Sonu ayfıı " ~ • • 

dilmiştir. • 
Kuibi:ef'den gc.-}en bir ha

bere gört•. K, linin c~·phesfo 
ıle Huslar, AJmnnlanı. nefes 
alıiırmıyorlar. Rus kuvvetle
ri, Kalinini rokta•. ge(!mi8 • 

!er ve şehrin b: u cenubuna 
,·armıslaruıı·. Bu kıtalar hAr 
gün bir parça daha ikrl!vor
lar. Almanlar, S0,-yct h·are
ketini geciktirmek m&?.tmdi· 
le inaclln nıuka l'eme--: etmek
tedir. 

Bir St.okholm tc:lg,rafı, Sov 
yetlerin merkez ve ccnııptn 
Orel ve Harkof'u kuşa ;mal 
ilzert' yeni bir taamıza 
ge<;tiklerini haber veriy,,,ıı: . 
Almanların bir ~ok nokfa • 
larda mukavemeti ge"~ct -
mekte oldukları, SovyeUerin 
Orelin doğusunda Novosili 

(Sonu sayfa 3 sUt ın 3 

içinde açılması ve böylece de· 
vam etmesi it:ın vakfüet JUzumh; 
le birleri almış ve müdahale 
makanizımı.ı>ı iyic-e hazırlım.ııı. 
bulunroa.kta.dır. 

.riJoakika, hi.i.kumct Milli ko· 
n nma fonunc1a lüzumu kad r 
parnyı piyn~da ınüdalıale için 
Ticaret Vekfıletiniıı emrine ver· 
miş. Milli bar.lcalaı unız da kre· 
dı vadisinde k<:.ndilcrine düşen 
vazifeyi üzcrlcrine alnuş.lardır. 

Vekfılot, miistahsilin l~kkı. 
oldu~nı.. takdir otti~i fiyatlar
la miib:ı.vaalarııı bı: 'amasına. 
ve devmma nc1.al'et eaecek icap 
ed('n ~ckilcle miidahafode bulu
nacak '~ :ı.): ı ı i ?.rrnınnda b·r spe
kül&ı:yon havn::ıın.ın fiyatlara ni· 
~romı k~ .. yb<::tt ırPernesine dik
kat cdtlcooktir. 



!ayfa : , 

HAZRETİ MUSA 
VE•••••••• 
üSRAölb 

[Nakil ve ikübaa hn.kklq mahfuzdur.] 

Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 65 
Onları görmi.lq olsaydı, mutlaka 
korkusundan bayılırdı. Sarayın 
ve memleketin ileri gelen adam 
Jariyle dolu olduğu halde, koca 
salonda. ses, sada yoktu. Her -
kE.S göz ucu ile Velit bin Mus'aba 
bakıyordu. Veziri azam Harun 
bin Şuaybın yirmi bin lirasını 
almağa muvaffak olan bu adamı 
takdirle temaşa ediyorlardı. 

Velit bin ~u~·ap. herkes tara
fından tal.dirle temnşa edıldiği
nin farkında değildi. Çüı:kü kes
i.in bakıfJannı Firavunun yü.:ü
ne dikmişti. B 0 kn tarafa bak
ınayordu. Firnvumın dudakları 
arasından dökiilecek sözleri bek· ı 
liyordu. 1 

Veziri a1::ı.m Hitmn bin Şuaybt 
da bususı makamımı. kurubnuş- 1 t11. Kendisini bilyük bir ces:ırct
le soy:ın Velit bin Mus'ahın yl\· 

1 
zünc hısımla bakıyordu. Acnba. 
Firavun ona ne yapacaktı! Ceza 
mı verocek, yoksa iltifat mı ede 1 
cekti? Ceza verdiği takdirde iş-• 
kcnce odasına mı gönderecek; 
celladlara m1 t&ı, ...... , .. ı-.,... ' • • 9 

İltifat etli!?? takdirde hizmeti
ne mi alacak; daha gmıis alç de 
soygunculuk yapması için ser-J 
best mi bırakacaktı? 

Harun bin Şuaybm gözleri ö
ni.ine böyle bir sürü sual sıralnn
nııştı. Zavallı adam hi<' h}t>iı::i:·e 
cevap bulamıyordu. Aksı gıbi 
Fırnvun da konuşmağa başl:u.ıu 
nuştı. Onun kanusmağa başla- 1 maması ile neticenin ne olacn. -

1 ğını keşfetmek kolaylaşırdı ... 
Vcziriizamın intizarı çok sur-

medi. Firavun> hafifçe öksürdü. 
Bu ökeilı'ük, onwı konuşmağa l 
ba.'}lıyacağına i~tti. .. ı 

Fjravun, bir kere daha vk -} 
sürdükten sonra sordu: 

- Adın ne babayiğit? 
- Velit ibin Mus'ap sultanım! f 
- Ne iş yaparsın? • 
_ BUyük kabristanın anÜha.- I 

fızıyımsultanım~ J 
- Bu vaz.ıfeye seni kim ta

yin etli? 
- Kendiliğin:Vlcn muhaCiz ol

dum sultanım! 
- Sana bu selahiyeti kim 

\•enli? 
- Siz verdiniz sultmum! 
Ffravwı, bu·dcnbirc ir.kik1i • 

Hafı:r.asını yokladı. Hiç kimseye 
bö::vle b'r se~·et verilmediği
ne· kana.at gctırcrek isticvaba 
de\.rnm etti : 

- Yalan söylQlllediğiııe emin . . ., 

- Yalan söylemediğini nasıl 
isbat edeceksin? 

Velit bin Mus'np, bu suale 
cev p vermedi. Aya~a ikalkıp 
koynundan deri parçasını gıkar
dı; sert adımlarla ilerliyerek 
Firavuna uzattı. 

Firavun, deri uarçasını açtı. 
Tt-krar tekrar okudu. Elindeki 
imzay ooktı. Bunun bizzat 
keneli imz:ısı olduğunu havretlc 
~ordu. Sonra tefekk...rc duka . 
senclPree evvelki hadiseyi ha-
tu l:ıdı. & kalını eline alarak: 1 

- E: et, diye söyieııdi. Bu se 
lahıyeti beıı v~rcEm. Gr.yet iyi 
h:ıtırlıyordu. Bu adLım, kndisini 
kahri.,tnu muhaüz!ığına tu·in 
etme.kle h klıdır. 

Firavun, deri parçasını Velit 
biıı Mus'aba i<lde etti : ı 

- Davayı kazandın ba:bayi-1 
ğit! Biz Vt!rdiğira.iz fcmuwı' 
geri al nlard::ı.n OOğiliz. Vazife-ı 
ni vnnına.öa devam et. 

Htu•un bin Şualı, tahammül 
edomiverck ayağa kalktı. Fira
vunun önUne gitti. Yer ve etek 
öntü: 

- A( buyurun sultanım, de
di. Kücük bir rica.da bulunaca · 
ğım. Yüksek himayenize güve
nerek hareket etmek sandetine 
.mazhar o!an Velit bm l\It;s'ap 
kulunuzun ölü snlıiplmndeıı ka 
oı iic~ti istemek hakkının me!i
ruiyetine inanıyoruru. Fakat 
"ilnlış hesa" yaparak br-n ('mek 
tar benrleniz.rlen fazla para al· 
mıştır. Fnzl nhnan mfktarm 
indesı hususunda tavassutunu -1 
%U rica ederim. 

Firavun, VeJit bin Mus'aba 
dönerek sordu : 

- Ulu '\~zırim kendisinden 
yaruınlı.1cla fnzL'l para alınd1ğını 
söyliiyor; bun bır itira%m var 
mı balmyiğit:' 

Vclit bin Mns'ap, düşiinmeğe 
iü:ı:um görmeden cevap verdi: 

- Evet sultanım! V ~riiza
mın söyledikkri gibi hesapta 
yanlışlık yardır. Fakat bu yan
lı,hk kendi bhl rinda yapılmış
tı~. Müsaade buyurursa.ruz arz 
ed yun. 

- Seni dinliyorum! 
- KcııdHeıinin vezir olduk -

lannı biliyordum; faknt veziriü
zam olduklarını bilmiyordum. f 
Verirler için tayin ettiğim üc · 
r.ct yinni bin liradır. Veziriazam 
hırdan bu ücretin iki 111isli alın· 
ması icabeder. Şimdi liitlıf bu
yurudıır da krJa.u borçlannı ve-

YENi 8AllAh 12 !kfnclk!nun iMi === 
HABERLE-~ .._. ____________ ___ ŞEHİR !Halk Doktoru J
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Yeni tercüme .......... ___ ........ • ...... _ .. ____ .............. , Esnaf cemiyetleri 
ettirilecek 1 Pamuk Ipligv i 1 Senelik 0lo;ıantı-

"Karlar eriyince nasıl 
yürümeli 

K ı~n en dehşetli alameti. 

kitaplar : • lara ayın 20 sinde 
Maarif Vekilliği geçen yıl ter : 1 • • • d•J • ) d b af 1 a Om a S 1 

nışanı kardır, tipidir, do
ludur, dondur. Bütün caddeler. 
yollar, sokaklar karla örtülün:
ce insan, işte o vakit kam kı§& 
riruiğini anlıyor. cüme ettiği kitaplıırdan başka. plıklerı tahsıs e ı en 1f er e takarrür etti 

ayrıca bir liste çıJmrara.k bun- kull 1 t nlar hakkın A 

Yerler knr ıtuttu mu, don baş. 
ladı mı, hastalıklar, .kamlar da; 
artar. Böyle bir durumda. aşa -
ğıdaki tarzda hareket etmek 
mfınasiptir zannederim. 

da göster~ilen kitapların tereü - anmıyan ar ve sa a - Esnaf cemiyetlerinin uınumı 
ki ..-1 .. - ta d k • b · ı k heyet toplantısına bu ayın 20 me ettirilmesini ta~.. v a ta 1 ata g e ç 1 ece sinden itibaren başlanacak ve 

siye etmiştir. Pepsi 13 ü bWan şubat nihayetine kadar devam bu kitapların altısı tercü.me edil 
rni.ş, Vekillikçe beğenilenler saA edecektir. Esnaf cemiyetleri ta-
tın alınmak suretilc ınükilat - rafından kongrelere verilmek ü 

1 - Çok yaşlılar, ihtiy.ırlar 
sakakta çok yürümemelidirler .. 
Çtinkü yan basmakla, bir çuku· 
l"a ayak atmakla (kalça kemi
ği) ile (uyluk kemiği) nin (oy
nak ye~ lruılabilir. Vücudumu 
zun en uzun kem· n.i olc:ın bacak 
kemiği cıı dar noktn.smdan (ki
lıt yerinden) lürıbr.,a artık ö
lünceye kadar topal kalır. Bu 
cihetle ihtiyarlnr, yalını kı:ır, 
don tu~ ycrlcı de değll, ala.tur 
hı. hamatnla.rnnızda, merdıven 
ve voku~ inişlerinde çok dikkat 
li Vt: tc-dbirli viİrÜmclıcliı~r . 

landırılrnıştır. zere hazırlanan yeni bütçeler 
· Vcltlllik neşrinden önce ince- ticnret müdürlüğünce tasdik o-
lenmek üzere gönderilen eserle- lunarak cemiyetlere gönderil • 
...ın üzerine, tercümesinin asla ıtıektedir. Yeni yıl için mevcut 
uygt nlu"'u ile dili muvfıl: gö ., : JI lk Snnclıb'l ·e Sümerhaııık mnesseseıe~inden tew.i ıedilen ıın· 5 ~2 ernaf ccınbutinin bütçesi 120 
m dü~.i tak<liıdc şöyle bır ka-ı: mut> iplikler~ ip.ligiJı ta.lısis cilil tği IŞdc ulliı.ıu!mıyarak ba~- : bin lirayı buimnktnchr. Bunun 
yıt kanulmasına müsan.de ctmıs S kab.nnn fuiJrlar hakkında de. hal takib ta beçileceği ,.o l\Iilli E ı!Q bin lir u ı esnaf yardım işle· 
tir. "Tercümesi Maarif Vekillı- : Konııunıı ünunu tile omı tsdil OO('n 4156 sayılı kanunun der- : ıine. lf> lıin liram ihiiynt tahsi
ği'lce tavsiye edilen kitaplar n· ; piş e) h•diği a~ ooalal' tatbik edile(.'eğini alflkadarlarm nıa~ ! ~::ı.ta, gel'i k:ılın 65 bin lira da 
rnsında bulunan bu eserin Türk 

1
: lfun:ı 1>Ulumnak iizcro tebliğ olunur. : cemiyetlerin diğer masraflarına 

C.,. ""etnı· \7el·ı·ııı·k '['crcu··me bü. - / r.ynlmaktadlr .• '-" ~· •••ac•• ... •t1••••••&---•at ... T iT••••--•••••&••- FSe•ll8--
J'.'().1U tarafından tetJdk cdiliip _.::_-------------------------------i------
de~er1i bulunmustur.' 

Bu yıl Vekillik daha geniş 
lir u~tcyi tn\"Siye etmeyi n:.üna
sıp ci-irmüştür. Bu kitaplaı,n 
belki hepsi bir yıl içinde tercü
me edilmez anc::ı.k seçime daha 
cok imkan bırakı!masmın daha 
vc1 imli olacağı düşünülerak 
b!)y]e geniş sayıda bir liste ter
tip olunmustur. Kitapçıları.?. bu 1 
cs<'.rleri ikinci bir dilden degıl a· 
sıi metinden tam olarak tercü
me e+'Q.""I!leleri lazımdır. Vekil -ı 
lik gi1cderilccck tercUrneleri .. a
sıllarilc kar~ılaşbrıp ona gore 
ka~ verecektir. 

AJmancadan : 
\\ asserınmı Gaspar Hauser 
Stefan Zweig Mary Stuart 
Sud rman Litattische NoveUe 1 
Max Brod Bradıcs.weg Zu gott 
Joseplı, Roth HiC'ls 
Feutcht Wangcr Jud, Süs 

lngiU.zcccleıı 
Dicker.s C."reat EY.pectations 
Thamas Hardy Tess of the d'u

bervilles 
Conrncl Typhon 

Under the Westem EyeCJ 
Alma.yer's Fa.lly 

Meredith Tragie Comedions 
Rıısça<1an : 

'folsloy İvan Illiç'in ölümü 
Gogol öm canlar 
Do~loycvski Suçla cezası 
'lurgcn\y~f Duman 
Saıqıwf Scedrin Masallar 

Fro ıısızoada ıı : 
Ba\zac Le pere Goriot 

Cesar Birotteau 
Comooie bumaine'detl kil 

çilk hikayeler 
Zola La faute de l'abbe Mauret 
Duha.mel Chronique de pas -

quici 1,2 
Romain Ronnnd Jean-Chris -

tophe 1,2 

Y roan gidincl 
----00--

Kavga bitmedi, bil· 
akjs yeni başladı 

Dün Sultanahmet 3 üncü sulh 1 
c~ nınhkeınesi, hakaret suçunl 
d<in TalUt isimli bir maznunu 
cczafandırmıştır. Fatihte asker
lik şubesi arkasında 21 numara 
da ot:uran bayan Penbe, bundan 
bir mliddet evvel Talatın dayı
sııı::ı \•et"eSiye bir elbise diktir • 
miş. ve kefil olarak ta. Talatın 
annesini göstermiştir. Taksit 
::amanı geçtiği halde Pembe 
borcwıu ödememiştir. Bunun ü- . 
zerine parasım tahsile gelen ter· 
zi istediği parayı alamayınca. 
derhal kefile müracaat etmiş -
tir, ondon mUsbct bir cevap a.
larnaymca. kefilin evinde buldu 
ğu bir şilteyi alarak gitmiştir . 
TalfLt e~indeki şilteden birinin 
gıttiğini görünce hiddetle bıı • 
yan Ptmtbenin evine gitmiş ve 
münasebetsiz sözler sarfederck 
haknrct etmistir. Talat dünkfi 
du~ması neticesinde 6 gün 
hapse ruahküm edilmişse de ct.'
zası tecil edilmiştir. 

Kalçasından yaralamış! 
Fatihte Sancaktar Hayrettin 

ınahrıllesiııde 6 numara.da otu • 
ran Harazat dün polise müra
caat etmiş, Koca Mustafapaşa 
caddesinden ge~crkcn seyyar 
EUtıcı Nacinih idare ettiği ara
basının sağ kalçasına çarparak 
yaraladığım söylemiştir. Su.çlu 
yaka!anmı::;tır. 

::::1 Yurtla Sabah J= 
Çeşme'deki k rkunç f cia 
iki genç 

nası 1 

-- -------
aşık zavalll kocayı 
boğmuşf~r? 

2 - Karlı.yerlerde, don tut
mu."} (asfhlt yolla.rda} he!e ke· 
nar ~allclerimizdc, dar SO· 
kaklnnmızda. yüriF; nler kay • 
m.:ı.mak i.çi:ıı ele bir baston al -
malıdırln.r. Bir ı-ör gibi 00.ston
llın,.'11 kı.la.vuz yapın.nlıdırlar. 
Bcl ynbınıcı bir soka,;a. giren
ler cok dikkat cimelklirler. Çün
ltü bu gibi yollarnnızdn. aTh~la-
1ın11zd:ı kos koca:ntan tru;Iar, çu 
kLtı'lar, evlekler, hcnd"'.kler ve 
ha_tti ağzı ıaeı1k bn:akılmış Kil -
yuhr hile buhma.bilir. lnsan dik 

tzmirden hildiıiüyor: l raııı durmadcın ve kan pıhWaş- kat etmezae, U'\.'T..ldarı burkulur. 
Bundan bir müdd~t evvel mn.d. ~ ta_ş dar

1
beHi olarak .~usu~e Bacakları Jnrılır kemLlderi ve 

Çe<>menin Ov.acık köyfüıde çok getinlmış: fı!~rnt m.-ıktulun ya- (diz: kapağı) çatlar. (Mafsal) la 
reci bir vak'a olmuş, 25 yaşla- taıken mı, yoksa nJakta dıu·ur- rı (oynak yerler:'i} sarsılır. (Çı
rında Rıdvan i:;minde genç bir ken mi boğıılmuş olduğu hak- kık) olur · 
delikanlınuı gece derin ve t.re~lı kında kat'i bu· şey ı:;öyleye- 3 - Karh yerlerde yürümek 

ı ı<'in lıerF.€'yden evvel sağlam a-
uykusunda iken eşi Vecaiıet i e mem. y.ıkkal» Jaıum ır. uıtubet, nem 
kadmın ~kı Hasaa. S3.ya.n ta· Maktul Rıdvanın cesedini Bağ alnııyaıı l5•;tikler dalıa ividir . 
rafından boğularak old!.irüldü- cesedd.en yere yüz gram ka· u. I~ pek s:ığlam olan (soşon) 
ğü iddia olunmuştu. kulesinde- muıı.yeııe ettiğ'imd..,; lar ru:.: k d F shhidırler. 

Bu kanlı ve korktwg a§!c fa- cht kırnnzı v siyah kan ak- ı 
ciasınm muhakemesine 17.ımir ıruş ılmaı11 müşah«lc cdilmi~ ol- 1 - B.·u,ncağ"ımz yerden emin 
ağır ceza mahkemesinde devam nıasına ı.::öre ıma.ktuliin iple. bo- 1 rılursaırız ltnyma.mak i•:in hiç 
cdilmigtir. Geçen celsede veri- ı;ruımu.k uretiyle henüz ölmcdeıı 

1 

~:-c;ı!1nıyan -karla!:ln . u.z.erinde 
len karar tatbik odilememiş, btı B -k I · r 'küf( ve vuıınnek daha •ttnmasıp .. ır. El· 
havanın bozuklııöıı "iizUndCn ı '.. . ag u e~ue ge m 1 

• \'erir ı~ kar t hakafnn cok ka-
-- J u.zcrın atılan onka..~ yaptıgı - ~ 

hadise m2hıalline gidip keşif ya- tesirlerin öliimii tacil ve mtaçı lm oluın m. 
nılmasına imkfin: bulunamamış- ettiılini kabul c.otmek ıazımdıı'. 5 - Kaılı, clonlu, ca.murlu 
l. Buna rağmen maıbkema ! IDoktorun ;tı izahatından y~rlerrle ylir!iyen!cr. yün ço:.ap 
salonu kesif bk dinleyici kütle- .~· ,..., ... ~'-im .• t lta «ıycricı-sc <lu11n. sılıbı olur. Çun-

sounı. .ney~~ ıut& e cnr.tye ı 1 . f k1 l · 
siyle dolmu tu. han • le keşif yapılnınsrna. lrn.- rn e.ı1s cıus aya_ l' .. a.p arımı gı~n 

Jandarmaların nczareliııde ~ · ~ ·ı ,1 ı sulnt ııynklaru ı'u!uz cclerleı·.Yun 
raı· vercren. cıunışnm._\o U) n ı kf b" d salona getirilen mazııunla.r sa- 17 . bırakı ustır. cor •p.ar · na an ır ereceyo 

kin göı·üıtüyorlardı. Sözü ev- sıne • l·auaı ı utubeltı>n .. nemde.o. ve 
\'ela anazuunhlzdaıı Vecalıet'iu Trabzonda 20 Unncı ~ ~oğuktar. mn!mfazn cdt:ılcr. 
vekillerinden avukat B::ıy Halid vurgunculuk snrundan ı kornrfar Ye a) akları gok sıcak 
Tevfik aldı, uxun uzadıya mü- ~r tutaı kır. 
dafaanamcsini yaptı, maktul tevkif edildi 6 Hergüıı, tıer saat ka.rlar,

1 
Rıdvamn boynullıda göl'iilen be- Tr-::rbzonua.n bildiriJdiğ·ine gö ı;a.muı·laı içinde ytirilm~c ffl\'C 

mısın. 

- Eminim sultaıum! ril'lersc b~n aciz kutunuzu ihya 1 1 
etım15 olurlar. =::::;,= S P O R ===ı = 

Acaba kör mO idi ? 
Diin Ak.sarayda Cevat paşa 

cadesinden geçmekte <>la.ıı Naz-ı 
mu.in idaresindeki çift beyğirlf 
,.e 3631 plakalı yük a.rabua yi
ne o esnada ca.ddeden geçmekte 
olnu Hı:ı.lile çarpmış ve muhtelif 
yel'lcrinden ylll'alamıştır. Suçlu 
valuı.lannus ve hakkında ta.kibıt
ia başlanniı~r. 

relerin iple yaptlan bir kcmen- re belediyen.in: koyduğu ıı: ı ht.'U) bur olanlar eY gelir gelmez a .. 
din husule getireceği yaralara fazla fiyatla. ty tı yapıırı fır vakkaJ)la.r1m \C J.<;}aj,;: ço:ı:anl!Uh 
benzemediğini ve rbunun herhan nncı!a.mı muhakcmeRine ~slive. iu ÇJkarmalı, u:.J:ını:ru:; çornpl,ırlaı 
gi bir kesici fıletle husule gel· tez3; mahkeruesind de\'aJl2 ~ ay~kldrını a.1.ı'~~ göatercrck k11 .. 

diğini söyledi ve dedi ki: dilmiı:ı) Miili Koruıuna füuıu-j rutmağ çalısmalı . Çünkq 
- Yalan söyiediğin 'anlaşılır-

sa 'ereceğim cesyı tahtmi· e
debiliyOl"mu&Un ! 

li'irnvun. bu cey:ıptan pek · - Raporu veren ve mahke- niyll! ilgili sucları yiizünden 1 çomplar yanıkca olur ve aynk· 
menize çl!ğmlan Çeşme hiiklı· yit:miden fe7.lıı Cırıncınm tevl .. i- Jaı ı ı't)mn.iiz.nı.'1 ~t'al'. 

- Evet eult:uıım ! 

memnun kaldı. Kahkahalarla } 
gülmekten kendini alamadı. Sa- Lig maç ar~ 
londakilcr de gayri :ihtiyari gül 

bu cihetin sonılmasını isterim. 
met doktoru S&fa. Adalı'dan fine kn..rar vecilnıiştir. 1 LoJ.....,a.,. Hekim 

Bunun üzerine ·bilgisine mü- Giresunde fındık satışları Limanda.ki musavi~ere - Ta.hmin ettiğin cezayı Jöy 
li \"e.bUirmisiıı ! 

- Ccllitl&r arkanada bekli
yor sultanım! heriıalde beni on
lara teslim edeceksiniz! 

- Bunu bildiğin halde niçin 
yalan söyl\i.Yorsun ? 

- Yalan söylttmek adetim de 
j!tldir sultanım! 

nıeğe mecbur l)ldular. Arkadaşı 
isticvap edilirken baygınlık an
lan ..,.eçiren; soğuk ölüm terle
ri döken Haman bile keyfinden 
kabına mğamiyacak hale geldi. 

Firavtm, küçük bir çocuk gi· 
bi ağlama.sına ramak knlmı~ o
lan vetiıii.7.ama : 

( Ar1'49! v<ır) 

HARP VAZiYETİ 

Muvaffakiyetin amili 
(a.,taıafı ı inci ayfada) lıı.rı \'e akınlarının devamı Bli· 

lUklar açmakla beraber, ikmal yük Okyanusta sevilmez bir 
arasız devanı etmi.~, son aylar- vaziyet doğur.muştur. 
da kayıplar katlanılır •bir duru· Asyanın şaı•k kıyılarını ve 
ma getirihniştir. sularını saran tehlikenin önlen-

Almaıı - Rus har.bi batla.yın- mcsi, hemen bütün demokrasi 
ca, doğu cenheelne de yardım cepheleri hayatiyeti için ilk 
karan Y~rilmişti. Emruyetli ve şarttır. 
işlek bir yol, trand&n ~or- Vaşington harp planının bu 
du. Nil ol"dusunu besleyen A· maksadı istihdaf ederek ıbu yılı 
merikaııın, doniz kervanları bu. 8, yelecek yıl da 10 milyon ton 
fsükıunettc intiJJamla i§leyebi- gemi inşa ettirmesinin sebebini 
Hrdi. A?'knnjel üzerinden de burada ara.v:ıbiliriz, Şiiphealı;, 
yollnmalar yapılru13tı. Fakat, bu t-0najda harp gemileri de 
Pasifik hiidi9Cleri ,bu yolda zor- ·dahildir . 
lukl.lr çıkarmak istidatlan gös- M.ilıverjn Avrupa ortakları· 
teı~rlcrdi. na gelince, onların U?.a:k deniz-

İttifnkın hatm sayılır bir ı rle ilgisi, ancak ha&m ikmal 
manzumesi de Çindir. Rus yar- yolları e~niyetini boımşJda 
chmı, yedi aydanberi dlJ.fmQB ve ifade edilebilir. Avrupa, ci"fla
va a.zalm13tı. Bir ''~itler. lngi- nı silfıhlaı1dıran müesseseleriyle 
lizlerin ele japoııları ok~ak bugünkü nizamının ilı:unıculan 
şıkkını tercih etmeleri dolayısı- Ye koruyueulanm ikudretlen
le, Birma.uya yolu verim temin 
edemez bir lınlıe giımişti. Şim- dinnektedir. Bu, bir tefavvuk
di d0t bir tal'fatau Japon • Si- tur, yarın için de bir kuvvettir. 
~·a.ın Ol'dusWlUU tchdklit diğer A\TUpa cephesini ,bu küre par
tara.fto.o "Mi güçlüklorin baş çasında topyekun bir harp için 
göateı'Wosi, gcciktiımelere yol de kurulmuş olduğu kabul edi
açabilir. lebilcn şebekeleriyle §!ll'kta, 
Denıokr~ ınü<lafaasma cenupta ve garpta büyük öl

moobur kaldığı oopbeleri, Ok- çüdcİkv~ dalına bcslem~ kolay
vanus ı--..:uralılazı bealerlcr. İk- dlr. ı buçuk yıldanbcrı, ordu
.?mı.lin ~P gidabilıu~i. kUre lnr, harp sahnelerine kaydırıl
p;\t"Çnkuun k.Rplıly u denizlerde dı Y6 fi'ü denemeler istikb~lin 
ıbh· awnir~t kaVAAJ yuntmaklar buhranlarının karşılanacaguu 
oı&n1di'l'l1lı:r. G<.ı çj ,Atlan tikte· jsbat etti: Bugünkü topyekun 
kı &'7ris~orc btı- dUl'J3n verilmiş harpte do muvaffakıyet, ikmal I 
gDltdb:; i't\kftt, Japon baskın- ieindeki basar1lara bağlıdır! 

Beşiktaş lstanbul Spru 
7- mağlup etti 

Fcnerbahçc stadında yapılan 
Besiktaş - !stanbul spor kar
s!laşmnsı heyecanlı oldu. İS
tan bulspor, Beşikta§ karglBlll
tla ağır bir mağlubiyete uğradı:. 
Maçın ikinci devresinde Be

siktaşlılar sahadan 7 • 1 sayı ile 
aynldılar. Maçların ta.f.sili.tı 

Yenı iaşe mOdOrQ 
lstanbul iaşe teskilah Beledi

yeclen a.yrılnıJş ve İstaııbW Mıu
tukı>. iaşe müdürlüğüne Vali mua 
vini Ahmet Knuk tayin edilmiş
tir. Ahmet Kınık ayni :&amanda 
Voli muavinliği vazifesini de ifa 
Citl ccektir. 

racaat edilen doktor Safa faeia Giresun, (Yeni Sablllı.) -ı 
hakkında şu izahatı verdi: Geçen hafta durgun deva.ın c- yiyecek verilec~k 

- Ölü Rıdvarun boynunda- den fındık eatışlru.ı bu hafta Panama b.uıdıraLı StrwRa \'n· 
ki telcmat bariz idi. Birinci iciude-:tekrar canlannuva, b3slıı.· 1 lHU'uuun Filistiu" gitmel: üzere' 
derecede bll v.aıziyet, nıütebaıiz mı~tır. lç fındık fob· u4 - 115 ı §eln uni~ geldiğini, fakat maki
bir boğmadır. Kuddamdan ca- kuruşa Jıaraı~tli talep vaki ol· nt>$tnm bozularak Jiınruım: ~da 
niplerc kadar çok ~ikv. bir mu~ ise lic bu fiyatla.rrı mal sa-

1 
Jrnldtğım ya.zınıslık. Vapurun 

surette ip izleri mevcuttu. Dar- tan kimse bulunnıam.ı!; tı.r. Pa- makine alrsrunınd&ki bozukluk 
be yoktu. Dal be bilihara ya- 7.ar ınalıaJlcl'inde ise kiiylünün ı lınlen tamir eclılememisti:r. Gc
pılnuş olsa gerektir . getlı di~i fındıklann kilosu 54 • ı micll' hulnuan 750 Musm•inin ia

Bu dat'be henüz kanın deve- 5. 5 .kuruşa kadar satılmaktadııı. 1 f:iP var.ıyetleri son z:ımanlnrda 
---------------------------- fzmirde kömür tevziatı 1 giiçl<>mıiş olduğundan sebtj.ıniz 

famir, (Yeni Snbah} . - Be- d·'kı al:lkadmlo.r keyfiyeti Ti -
lcdiye memurlarının kont.l'OIU cnı·ı·I VekJfotine biluiı·ıniı,J.erdi. 
al'tıcda halka kömür dağıtıl 1 )"eni gclert bıı· C!ll1İl'lı? \'!lpurdaki 
maktadır. Ayrıca fakir halka !:fuscvilt're Kızılay taraundan 
<1 ııarıısız odun köıııÜJ· verile • mıır.La:.:.ama.u yiyecek m dtlesi 

şudur: 

~~1~ş ·-ıs~::;:ı~:ıa~ Bu sonuncusu tuny dı'ktı·' çmdu takımlar şoyle kurulmuş-r- 9 ı __ , .... , 
tu: 1 

Beşiktaş: Mehmet Ali, Yani, ı 
Feyzi, Çaçi, Hüseyin, Riiat.. Evini randevu yeri haline getiren f 
Sabri, Şükrü, İbrahim, Şeref, Arak.si, baskının örtbas edilmesi 
Eşref. · 

ccktir. vı~Jlmesi allıkntlru-1 m bildiri! 
----~~ ıni~ir.. 

lstanbulspor: Fikret, Fariık, "'in ... ~avet verirken yakalandı, 
Hayri, Medih, RüştU, Muaaffa-, --s • -s 1akipçilik yasak r ' İsmet, Kadir, Mükerrem. Be- a d 1 İ y e y e t e S J İ m e d İ f d İ 
kir, Vakur. -oo- Veni Sabah 

Hakem: Şazi Tezcan. 
İlk siyah beyaz akınını İe· 

tanbulspor kesti. 
Siyah beyazlı foı'Vetler bir a

ralık !stanbulspor '!kalesini sıkı 
bir çember .içine aldılar. İbra
him sıkı şü.tle Be§iktapı ilk 
sayısını yaptı. Yaninin falsolu 
bir vuruşiyle topu kendi kale
sine sokması yüzünden maç be
rabere oldu. 

Top lbrahimin mükemmel 
bir şütüyle ık.ne defa İst.aııkl 
soor kalesine girdi. 

Birinci de\•re 1 - 2 Beşikta.
c:ın lehine bitti. lkiııci devrede 
tbra:him yakından savurduğu 
topu UçüncU defa rakip kaleye 
soktu. 

Sarf edilen bütün gayretlere 
rağmen İstanbulspor kale11in
den uzaklaşttnlamıyan top 
Şükrünün şütüyle dördilncü de
fa İstanbul.spor kalesine girdi. 
Bunu Hüseyin ve Şerefin yap
tıkları sayılar takip etti ve o
yun 1 - 7 Be~ikta§m galebesiy
le neticelendi. 

* Bundan evvel yapılan b1'§1-
la5malarda Vefa, Taksimi 
7 - O, Fenerbahçe - Siileyma
ni.y~yi 8 • O mailftp etti. 

DüR Beyoilunda enterE"Snn bir 
ıi.\"vct c.-Urmü ın~hudu yapıldı. A
ral;si lsnılııde bir ermeni kadını bü
Jiiİk Parmakkapıda tuttuiu Pansi -
:yond.:ı randevuculuk yapıyor şüphe
;,.i calip olan bu va~ ahllk za -
i:iıtasını kuşkııda bulunduruyordu. 
Vazifelerinde -yerinde bir tAbirl& -
kurt olm~ memurlar ArakSirün e
vini t.-u·:;ıssudu mecbur oldular. Bit'. 
de b:ıkhl.ır ki ev panslyonluktan; 
çıkı.yor biı-lakım genç kadın ve ~ 
kcklcr:iıı birl~e yed oluyor. LA:.. 
zımgden kanuni formalite 
yapıldı \'<! e\·in basılmnsuıa karar 
verildi, tştc asıl mesele bund:ın 
sonra bıışl:ıdı. Tertibat :ılındt v~ 

°'p.'lnsiyon" un tam civcivli bir za
manpıd:ı baskın yapıldı. V~Un 

ört bas edilmiyecck kadar ııçilı:: ve; 
fena oldugunu gören mamıı. Anıksl 
basladı memurlara ricaya: 

- 1eg:ı:ıstas benim bir gün8hım 
yoktur bunda. Zaten dertli bir ka
nynn. müsafirden haz edorum. As
lus eksı\li:ini göstermesin, gelirler 
benim dermide orta olurlnr.Kış ge
celeri vnkit bo~ geçer? Ara sıra ira
io falan alır, C:lcnlrlz. Ben bugüne 
kadar n:ımusumla yaşamıs bir ka
rıyım. Erkes beni tanır,,, 

Fnknt vntlyet maltlmdu. Zabıtn .. 

memurlnn zaınt yapmağa ı:aııw1ar. Ofislerde işi olan-
Araksı büsbütiln iıtili nldı, i~n lü:f- 1 l I 
la hollcdilemiye_c~lhi anlıy:ın "ma- ar muame eyi 
ma" bu sefer elilrneti rü vet tcklli' bı~zzat takip SP:Nf.LIK 

6 AYLJK 
S AVLU< 
f AVLllC 

--.....--
140:> Krı. 2700 Krı. 

ebnekte buldu : - 760 •• 1460 • 

- ~nmıu v:ngeçin iU tt:kaı-a 

kuruun ccz:ıyaı verilm~ndcn dedi 
ve sınt:ımk m:cınul'lara p:ını :1nre
li y~tL 

1kfnci bir fırsat daha zuhur etti
ğini gören; memurlar derhill bu tek 
lli1 k:ıbuı ;ıttil~r ve ~ vcrebilece-
i;lni sordular • 

Araksi: 

edecekler • 
Sbn znminlarda şehrinı:izdc 

iase, topnık, petrol ve tıcarc:t 
ofislm·ind'c:ki i~eri takip etmı•k: 

f üzere ba~ı ıdarebnnclcr- kurul . 

400 H 

15-0 .. 
800 .. 

100 .. 

TAKV!M 
Kaaırt 66 GÜN 12 AY 1 

le uğraşan takipçiler ç.rknıışt n•.. 1360 1357 l mus ve böylece ortaya bt. fşiet·· 1-------,. 12 
Billıasıa faşe ve tc"'Zıaı gibi '1İl.~· ~ hn .,._. }Cj Un. 

- trahmetli kocamdan kalan bir I' 
kaç gun,~um 'ar, Onları size vcri
rhn. 

Dedi, Memurlar par.ıl:ırın kağıt 
olmnsını, bunun taksimde lrolrıytıt;: 
yapacağım söylediler. Sfü~ keslldi 
\e mernurlar çıkıp gittiler. Paıanııı 
<ılınacaiı saatte cürmü meshut ter
tibatı da ıü.ınılll§h. Araksl blıi c:ıı 
ve diğerleri ikişer buçuk lı"rn olmak 
üzere :ıltmış lirayı mcmurl:ıra \•erk 
kcn yakolandı ve hem rnmlev\tcu
luk, hem de mcmurlnrn l uşvet tek
lif etmek suretılc iki curma birden 

memlclret için binnci derecede I U .ıuu. UUIHI 
ehemmiyetli olan işlerde taldı - 24 "i) 
çilct in is gürmcled yu~k cdB.· · 1!42 ~ 
nıtşl-ir. Bfüll!Il.la bu işlerin ~~ -
hiplt>ri muamelelerini hiz:r.ı:ı.t ta- PAZARTESi 

iş1cmiıs olıın mama Aroksi tutufan 
znbıtıo bJrliktc Beyoğlu c'•rmil mcş 
lrnt mnhkemeslne teslim edildi. 

kip e<lecl."k!Pr 't'eyu miTE.'&"FiEHL"l 
hih·:yetli adanımı göndt'rme:r 

ı sıırctilt" inlerini gördim:hilecck
krdir. 

Üsküdar Halk evinde 

Gll.ııeıt Öjite 

2.25 1.21 
1.25 l2.22 
Aklit-'TI 

12".0Q 
17.01 

Yataı 

1.3:7 
18 •• 77 

lkindf 

9.4~ ÜAllf 

14.47 Va.an 
tmHk 

12.39 
5.39 

E~anf 

\ı uıtı Diln Üsküdar Halkcvi tcuııii! 
kolu. haftalık toplantısını YuP • 
nuştır. Toplantıda salıııe m qe. 
lc:.i görii.süJn".iiştüı:. &.ılu1 ıı ı:ı 

~-=====,--=:==========• 
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bliviiltülmesi lşi blttıkteu :.<ııu·" 
1 ŞiÜasinin Şnfr C\'krril.,Rİ İ'4ir i ., ne: 11 

ı pet delik komedisi oyııaııacuk- 1 ~1 r d ,. 
t 1 

•. uı 4X ı. .. '11cz. 
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SABAH] 
Allah açık gözlere 
zeval vermesin ! .. tevzı tı -Bu i i hem n Sümerban a de retme!: 

lazım ır, bundan kazanılacak faide er 
b .. yük ve kıymetli olaca t r 

1 Yazan: HAT VRESKALA 

(Baştamfı l incid ) 
~hrini de çevirdikleri bildi
r.liyor. Berlln. soğuk yüz...in 
den muharebelerin çetin ol· 
duğunu gizlememektedir. 

z Aln nlaru ~oı-e 
ırat istihs:ıt:itın arttınl- ve masraf payı bırakılsa yirmi, Alman tebliğine göre, Sov 

E 

iki 

Lonclr3.ı 11 (a.a.) - Amiral· 
lık makamının tebliği: 

s·r gece bekcisi 
(Baı , fı l incide) 

şöyle cereyan etmiştir: Çcnber
füaşta kimyager İbrahim Ethe 
min laboratuvanııda gece bek
!;lsi havanın soğuması dolnyısi
le ısınmak için binaıun taşlıE;'ln 
da kağıt, talaş vesaire gibi şey
ler yakmışlır. Apartmanda. otu
ranlar pencereden laboratuva -
nn içinde alev sütunları yUkscl-

Amerikan , a a 
uvvet eri 

(Baştanıfı 1 nci sahifcdo) 
rin 28 inci tuğay komutanı
nın muharebe meyda.mnaa 
öld~'ii haba' vcnliyor. 

Singnpura giden yollnr, 
2'eri çekilen İngiliz kıtalru-ı 
ile doludur. 

RA.NGO...ID 

Yaz-an: A. C. SARAÇOGL~ 

ffli bir tavırla. sanki bU 
marifet anla:tıyormua giA 

bi) - Baktım ki sıramı bekle-
em akşam olaca, önü.müdekin« 

bır göğüs; yanımdakine bir kol; 
soluma.akille bir çapnıZ; etı'3f' 
takilcr çil yavrusu gibi dağıldı· 
lar. Ben de ekmeği kapınca. yal .. 
lalı, evin yolunu tuttum ... 

masını tcminen bir ''İs- yirmi Uç liradan nlmamız icap yetlerin tanklann yardımile 
t1hsal kurumu" nun tesis edile- eden mn.mfilô.tı otuz beş liradan yaptıkla.n miinferit tnarruz- ı 
ceğini "Yeni Sabah" da oku - nhnaktayız. Bu hareket dola.yı- lar püskUrtülmü.ıtiir. Alman 
dum. sHe evveJ.a devlet her ay için hava kuvvetleri Feodosia !.ı-

Akdeniz filosu başkumandn. -
nı, kumandası altında bulunan 
denizaIWarm Ywıan denizinde 
düşmanın büyük bir nakliye ge 
misi ile orta. tonajda. bir ia§e 
gemisini torpillediklerini bil -
dirmektedır. 

cliğiııi görmüşler ,.e herh~i 
bir kimyevi maddenin iştial et
tiğini zannederek derhal tel9 • 
fonla itfaiyeyi habcnlar etmiıs· 
lerdir. İtfaiye gelmiş, laboratıı. 
varın kapısı vunılmağa ba.şlan
ınış, fakat bekçi kapıyı a~mıya
mk: 

Dün sabah Rruıgonda kıwa 
tehlikesi işareti veıilmiştir. Bll 
isaretten sonra japon hava .kuv 
vetlcrt gelerek şehri bombardı
man etmislerdir. 

* - .Azizim gemisini kurtaran 
ılmntandır derler, sakanın eli· 
ne yirmi be§l.iği 'td'tta ettin mi 
dört ıkilo birdon ~eliyor. Bn şayanı temenni u:K rtmı" yanm milvon liraya yakın bir mani'" "'-ı • .. ,'1"nİ7in rark f a- J 

şü ok ki cbcrlikl Hgılı- z arar görüsor. • }"" · ;: '-ıd ' i t esisl C"ri ;Asker yüklii olan nakliye ge
mısı babrıımı tır. laşc gcm • ...,ı-

BİR JAPO:N GEı,IİSTh"E 
ıs.~J<::T.Li':m * <lir. rniıncnaleyh bu t..cşekkülo Ortnda müstahsil fRrkt fiv t! CO""b 'l etı.: •i l r .. 

znrar 'erebilecek ve zırai nıe- lllıilıteltirlerin elin" gcr-mekt<'TI· Dün Al nn b:ıtnrvnL·ut. 
sai c mani olma::.ına ve ile teş- se devlete kalsm, çok daha ha- <'""h"'r i,.i Jc b hman l.Rııin 
l.1 w edecek vaziset ve arnmilm. yırlı olur. grad şchriuhı askeri ~hem· 
gözden geçirilmed faydadan hn Bup:ıinkü t<'vziat seklinin de- mivC' i n'rı.·1 Ju>ficflcri ni wnı-
lı degildir. ffei~tirilmesi ?.aruri olduğu kadar d:!n bo"llba~dP ınn <'tmi ı;;l r-

Bıı kurum ic;:in ilk tetkik mev- 1aydalıdır ela. <1' ~ ' b r c:ıım • ıdü -
zuu iplıkçilik olmahdır. Btıgiinkti halile kalkınması fe .. iı:ıt.,~·,.,., 1 "'a ve b;r çok cj. 

İhtil·nrla müuı<Jelenin her \':l· matlUp otnn dokumarıhkfan. do • 1~11 f 111' .. · 1·alnrına tam isa • 
t.andnş için bir \ ecıbe olduğunu kumacılığı sau'at ittiha?. etmiş ~~~~ı~?ldu~ müşahnde e-
ı .:ıdyo ne.; riyabuda din! clığimra u.u..:.ı~ctf\ 
gibi bu~ta sayın HüS€yin en- t z0 ah s hipleriııe esasen ücret - · -------
hid gi' i yetişmesi ve eri ilme.,i imaliyeden far:b hirşey ka:l.nıa • ı 1 r 7 n da 
güç, buylik list..\d ılc "Yeni Sa- dıi;ına göre iplik yn yirmi lira """'--> 

balı.. edcilnıou mütecasir '"" \izeriaden verilmeli, yahut, do- J 
muhtekirler l·arşı ea agır ce- kumn.cılığıu jnkişnfı ile bizzat 
za.Iarııı tatbik edilmesi yolunda· 
ki temennilerini okuduk. dokuyuculann refah! kasdcdi • * livorsa tevziat işi "Siimer bank" 

Bazı ıı:ılii.yetlere ve bilhassa. a devıolunmalıdır. 
toılraklR nı zirenta elveriş}~ \'eı Rugiin Davastn koopcratıfe 
halltı Ö4 beri rençberiikle ka.yıtlı olmalarına Iıl.ğmcn he -
~tJC:rnl C\ J elmekte olnn mıntnka n\iz iplik tevziatından ıuüstclit 
IJ.rn jp! tevzi cylemch suretile olamıyan birkaç yüz tezgah 1 
vaki mı haret zirn.::ıt hevesir.i 
kırmak... iır. lıılikcilik lıakikn- 1 vardır ki bunların her biri beş 

P.ltı nüfusa malik ve bizzat do-ı 
ten incelenecek bir hal almıştır. J.nyabilecek durumdaclırlar. 

lplik tev~atındn.. gaye. biı.7.a.t 
d~·uyan tezgah sa1ripleı inin ve Sümeı:bo.nk, ipliği para mu • 
~ııl! alı:ı.rın Jmlkınmasıdır. He • knbHin.de değil, mnmflliı.tım al
def. dokuma~m teşvik. ve leşi mak ve bizzn.t nn'atkara ''eYa 
milidir. Fakat bugünl::ü şaı tlnr heveslilerine tatmin edici bir 
nltındn. nın.tıup neticenin istih- iicrcti imali)' tayin etmek su
s:ı.lıne imkan yoktur denebilir, retil. ~7.i t.ya :ıacak olu.1'8& bu 

İplik paketleri, sureti resmi· l günkii gayri t.ubii vaziyet ort:a-
~·ecıe VC' gö.riinürd kambıırn 1 
çıkmıa mnlfıl Mehmet dayı, ıı~at~ı elan kuJltabilir. Sonra bu miihim 
ma d.bla, Hatice teyze ve oğ 1. tedbir, iplik tevziatından müs-
fa,.ı asker de bulunun nincll'rı • tefit olnıak eıudilu i~ defrtir
mizle gel köylül r auına en- miş olan meslek sahiplerinin 
kıyor ve bunl r t.e?.g8.h. sah'bi mesleklerine, arazi sahiplerinin 
01nrıık kabul ediliyor. Fakat ~razileıinc, çiftçilerin ele sapan
haddi tında, muvazaa tnhtınn 1 lıırınn nvdeUeıini temin cdccclt
kurulmuş olan kimseler vardır. tir. Bu tedbir ayni zamanda clo-- 1 

Devletin sekiz Jira ifacl'indcn 1 

levziini faydan gördüğü ilılik kumacıhkln geçincnlE-Pi patron-
:Paketfo inin kısmı azamı muri- lan. masa olmaktan -kurtaracak, 1 
fetlilcr elite hemen yirmi, yimıi "ilitihsal kurumu' için. mahzur
be:~ lim hesabile muaınelo gj1r'- hı olan bugünkü iplikçilik sa1ta
ınekte ve yine basit den.ileook nntını k?kUnden devinneğe kafi , 
nıamulii.tı da asgaıi otuz, otuz: gelecektır. 
beş lira tutarile piyasaya .rz F---

1
-
1
---------

cdi1mukt di.r. in i er miitare 
Böylece yapılan yardımın -

ınüstchlikc ve memur gc~inen- k • f • 
leru bir faydası olmuyor. F'azl3. e IS } yar 
olaı da de\•! :. ızrar edili
Yor ve ayrıca büyük ellere spc-
lclilaByon iınkA.nlaı ı gösteriliyor' 

lhtikür garnitürile silslü iplik 
ınancası r.i ftçilerimiY.e apıtnln
ı-ını terk ttinn' , nalbandım , 
arabkcım, k,uyumcu h cı_ı .ı 
hı>Caal \'t'.' diğer esnafmıtz · l 
t-lude dokumacılığa karşı ık· 
1"; .. hiı jnhir.•l\fr: haşhı.mı.~hr. 

ld'C2eli ~iılide a.yda vas:ı.ti 
ol rrık l ırk Din ~ket iplik scld:~ 
lira ilz rlnden clıı.ğıtılmekte. rHC 

ele ma.n rua. otu otuz beş hra 
tut ıile tılmaktu• ır. 

Dokulucuya, beher paket ba
f!ln::ı on be Hrıı ücreti ima.tiye .. 

(l~Jli . ) 
maları ve bir miktar geri çekii
melerile bitecck·ti.r. 

Ne yoı'k. ıı (a.a.) - 1'€."V • 
york Timea ynzıyor: 

Bütün d\wya mem Gtle?"i i
çınde en acı bir muaımnn.: ı r
şısında bulun n memleket, Fin
laru.iadtr. Bfr ok '1C1 ~sell!lcr . 
le dolu cilan bu m,u mmannı.. ba-f 
zı iyi cihetleri de rdıt". 26 mut 
tefik devletin Rusya il Flıılan- l 
rla arasında ndil bir sulh teminf 
etın~leri 10.zımdır. -- 4 

c 

Bir fb:rr·kanuı ka· 
bukluk dairesinde 
aı be.deler oldu 
Trabzonda. çıkan "Halk,, re

fikimiz yazıyor: Son ı.,riinlerde 
§Chrimize civar kaz::ı \'"e köyler- l 
den bir miktar odun gelmekte 
ise de şehrin ihtıyacını tamaııni
le kn.rşılo.;ramadığından yaka- 1 

cak buhranı devam etmektedir. 
Fındık fa.brikalnnnın hepsinin 
çalışmaması bu ihtiyacı daha 
fözla arttmpğından çalışan f.ab 
rikalara müracaat crtmaktadır. 
Cuma gili:ıü Alipeşe Usta Öm r 
oğlu fabl'ikasında kabuk bu
lunduğunu haber ahın hnlk fab
rikaya koşmuşlar \•e bu yiizdcn ı 
fabrikanın ıkabukluğwıda kar
gaşalıklar çıknuştır. Yüzlerce I 
vat.aııdaşm birbirini itip kak- J 
nıası yü.ztinden düşenler, ha
fif yamlana:nlar olduğundan 
7.abıtnnın müdahalesini icap et
tirecek vaziyet h ıl olmıL:ıtur. 

Pszar günü gene ıayni falıri
kada. ayni hadise tekerrür Pt
ın.iBtir. fen:ı.leketc yetecek ka
dar odun ve kömür gelmesi tE>
anin edildiği takdirde bu gibi 
bnllcıfo ortndan kalktıcnğı tah
min edilebilir. 

Öğrendiğimize göre belediye 
reisi Muammer Ynrımbıyık ach
ı'in )'alkacak ihtiyacı Hzcr\nde 
dikkatle durmaktadır. Bilhas· 
sa fiyatların dii§ürillmesi üze
rinde clururkcn memlekete yete
cek kadar bol odun \'e kömürün 
gelme 'ııi de temin etmek icap 
ctmektooa .. 

Duff Cooper 
Londraya geliyor 

Loodrıı, 11 (a.a.) - Hüku • 
me~ ~ Coopcr'i Londraya 
gen _çagımııstır. Hariciye na . 
.urlıgın.uı tebliğmde dauiliyoc 
ki: "Vasingtonda verilen karar· 
laır ve gerıcr l Wavell'iıı tayini. 
daimi el i ve kabine azam ola
rak Singapura tayin edilmiş 0 • 

lan, Duff Cuoper'in uhdcsindek' 
•:azifeye nihayet. vermektedir .. : -

ııın kt...ıP1 !'>'Örülmemiş i~e de 
bu ~........uı o kadar htısara tı"l'a· 
nu~tır ki ta.lııjp edilmis ol~ası 
muhtemeldir. 

RJ Yuda~ i Al un 
f OilSU 

1 
(Baştara11 ı 11ci sahifccls) 

altında şöyle Ynzt}·or: 
"Suhunet sıfır attı 40 derece

dedir. Ovalarda buz gibi bir rliz. 
g<1l' esmektedir. Bu itib .. rla 
"Rusyanın Cote d'Azur'ü hak· 
kında hülyalarımızı terl~~tmck 
ınecburiyetinde kaldık. Jnşc kol
l~rı k~r fı.rtınaln.rı arnsınJa giic 
Jukle ılCTlıyor ve Karadenizdeki 
H.us filo::ounun birlıklcri sahil 
Y o J 1 a r ı n.ı boınbalıyorlnr. 
R u s bonıbardıman tayvur.e
ler~ gece göklerde uçmnkti vu 
fecu· vahtı Rus hlicum kıtaları 
r,ıperlerimizc taarruz et:ıncın.e -
dirler.., 

Nevyork, l1 (a.a.) - Nev -
yor.k '11ımes yazıyor: 

Birleşik Amerikanın harlı:> 
~!r~1esi_ ~\lmanyada herşcyi de: 
gışt1rmıştir. Rusyadaki hezimet 
lcr kadar bu yeni tehlike de Al
man propagnnd~aının anormal 
sessizliğini izah etmektedir Ye
ni tehlikeye karşı l-:oyma.k

0 

içh1 
evvelce tesbit edilen biıtiin plim 1 
la.rda değişiklikler yapmak ze.,,. 
rorcti hasıl olmuştur. Almanya 
sonuna kadnr nevmidane cnrpı- ı 
~caktır. Çünkü istediği şey bil ~ 
tun A vrupaya lıfı.kim olmak -1 
tır.,, 

Berlin. 11 (n.a.) - D. N. B. 
ajan bildiriyor: 

Nevyork Post gazetesi, "Va • 
şington'da resmi kaynaktan , 
bir haber neşretmiştir. Bu ha
bere g;;re Alman genel kurmayı 
güya yeni bir barıs taarruzuna ı 
ha.zırlanmaktadu·. Bu banş t:ı-

arııız.unun hedefi, Jrnpitaliat.l 
dünyayı kurtamıak için S6vyd
ler birliğine karşı serbest kal -
mak şartile Almanyaııın !ngil-1 
tere ve Amerika. ile birle. eı ek 
.Tnponya.ya ihanet etmesi olacak 
tır. Genel kurmayın bu plarn 
tatbik için Adolf Hitleri öldiır
ın!'ğe hazırlandığı bildirilmek -
ü!<lir. 

Bu haber, Berlin'in bütiın 

mahfillerinde bir kışkırtma si
yaseti giiden beynelmilel yahu
di ;ııfünrcsinin en buda:laca bır 
yalan• olarak telakki ediliyor. 

Almanyada ordu için şu he
diyeler toplanmıştır: 2.958.155 
kurk, kürklü caket vcsair yün-

zzaı:a 

A'!'neıi.ka.n bomlınrdımnn ta T. 

ynrclerinfo Da.vao Körfezinde 
tnr Japon zırhlısına t.run isal>! · · 
!er lmydcttildori resmen bildi
t ilmchtedir. 

- Fır.mm öı1findeki 1'-alabaıı· 
ı'Eı göriince ihtiyars.ız • biı kaç 
kilo fazla alıyorum. Ne ohu·, 
ne olmaz birader .. 

* - Böyle kelle gölürür gibi 

- Yangın filiın yok! Demek
le iktifa etmiştir. Buıuın üwri
ue zabıta memurları knpıyı zaı • 
lu açmak mecburjye.tinde knl ~
ımsl~r. içeri girdikleri zaman 
taşlığı duman igcrlsinde bul
ınu ılardır. Nilıavct iş anlaşıl • 
muş, siuirli bir adam olnu bekçi 
nolıs merkezine götürülerek ıfa 
desi alınmış \'el hkikata ba,slan 
lll!Ştır. 

Siy si azi ~t · u re~ ': 

EYOEXE 
Dün akşam, Eyünte, Ifapıçı 

Çeşmesi caddesinde 35. ~ n\ı
nınralı üt< katlı t..'Ski \'C ahsn.p 
evde otnran kiracıların yemek 
nişirmek üzere nlt knt odny.a 
ko du:kları maltl?.dan sıçrayan 
ateş, kaphımalan ve duvarlaı d:ı. 
ki bağdadileri tutuşturmuş, fa 1 

katı binanın etıafi aae ile ka~ı 
olduğundan y;mgın etrafa sira
~·:-t etmcdeıı gelL11 itfaiye tara
.fı.-ı.d:ın. söndürü!nıiıçtür. Kıs
men yanan ev sigor.tası.zdır. 

, .... -DAHfLl ,_ 
1 küçük haber1er ) 
* Londt·a - Bugunkı.i Pazar glun\ ı 

ôgledcn bır:ız sonrrı İngiliz ı:ıv t,ıy
yardel'i tglltC!renin cenubu gnrbt 
sabili OfJ/bndo dil. manın l:rlr boınbnr 
ciıman ttıyyaresini duşunnilş.k?rdir. 

* Zagreb - Son gul\lcrdc Y• ~an 
ı~arlar Spalato ile 7..nı;rcb arasında 
11imendufer münak&lHmı ciurdur -
muştur. 

* Parls - Basın, Frnruaz hüklı -
metınin işgal altındtıkl til\ "'ede 'd '"'f 
lcGesi olan De Brionun mUnıessiUcri 
kabul ederek "siz. meml etiıni~I 
kurtarabilecek. yegane ~nsctl mü -
dn!ıt ediyorsunuz,. ~nmda sl.lyfodi 
ğı sözleri clıemmiyetl" bcllrtmc ~e -
ılir. 

* Marsilyn - Ln Mıu lcier isimli 
Frnnsız geınisinin; hai.biıt Balcar a
a.ılnrı ci\•arında ynpılan nr:ışurına

ı .. r dün aksam ve dUn gece hiç bil' 
yeni netice -.·cımem.iştir. 1 * Bruksel - Beynelmilel Ollnt -
piyad komitesi ıcisı Kont Bnllle~ı 
Lıırtourun ccnıızc tör,.ııi bugiın, bl" 
ı;ok Alınan ve Bclcıkolı zevntm i~tı.- ı 

rtıkile yııpılmışhr. Kata!alt Olimpı
_,-nd lınyrağı ile örhılınuşıu. 

· ın::n tT'A:LYANT~AR 
ORDUSU 

F~t alcyhtaıı La P ı ola 
gazetesimn ba.şya.zarı M. Giro
lamo Vnlenti şunu yazıyor: 

"HUr İtalyanlardan mü-
rekkep bi rsefcr heyetinin teş
kili hususunda pl8..ııl..-u· lınz.trla
mnktadır. On bm ltnıyanm bu 
heyete yazılacağı sruııbnakta· -
clır. Hüı· ltalyım ~ef cri heyeti 
~imali Afıi:kaya g-önderile<:C'k· 
tir.,, 

, JAPO. ·ı:'A '" nıo 
KOl\"'FlijR.ı\N~l 

Japon hükirmeti sözcüsü ~ 
Toınolrazu Hori, rady<> ile söy
lediği bir m:tukta, toplanacak r 
olun Rio de Ja.neiro konfcı ruı
sında Amerikanuı hıç şüphe

siz olan cenubi Am(!l'i.li:aya 
karsı entrikalzx çe\•irmeğe ha
zırlandığuıı söylemll} ve şwıla- ı 
rı ila:ve etmiştir: j 

"Şimnlt Amcrik~mn, "Ameri
knhlnr arası., adını ~ıxliği poli
tika zclıiriııi güzel cümlelor aı. 1 tında gizleyen ve henüz tarnf sız 
olan milletleıi haıfüe süriınlcye -

olan bir dolar palitikasıııdn.u 
bfr sey d =il ir. 

ıSöu-ü, Amerikanın hıu1> ha
zırlıü-ı progro.mından balısetrnis j 
demiştir ki: 

"Her Şt\}'den önce AU var ki: 
bu ıwogram ane:ak kô.ğı.t iizcrin· 
dedir. Fakat 'baıuı tatbik c>l • 
ıne.k mümkfüı olsa bile, 45.000 
ts~ıııa:re Pasifik Uzerinde uca
maz. Bundan dol-.yı Rur.veiti.ıı: 

re.kamlc.rı karşuı.mda eneli · 
d\lymağa fü:r.mn yoktur. An -
cak, Amerikalıların uztm bir 
harbe hv..ırlandık!aı:ı sa.bit ol- , 
mustur. Bunun içindir ld, ja- 1 

ponya. gelişinı karşısında elleri 
ni Jrn v :urup duran ,. 

<;n Pynn eden h~di.seleı;-, Viy:ınohla-
* Lon6rn - Haber nlntdıgına .,,1.i

IC, Mnuthııusen tem rkur: lro!llpınd. 

lü giyim eşyası, 4.948.766 fani
la g;ömlek, suveter ve yiin yelek 
7.7 1.711 uzun ve kısa çorab 
10.-1.841 çift kürklü çizme ve 
lastik, 1.174.748 çift kayak ı 
3-138.505 aded k pnlı ba~lJk 
1'i0.241 c:;.ift kayak ayakk:ırnsı 
3.854.08,1 çift cl<li\·eu, 1.485.113 l 
yün ve kürklü b:ıttauiJ'~. 

rı d h:şet> i~ıde b t"P mı tır. Bu lmmp 
tR 700 f ı'1s! alevht n Ve yahudı .YD· ı 
pılnn zehirli f;::I.• tecrübele.ı:ı netkc
şu de olmi "l\ı', 

as:z 

* Pari=1 - 1 1 kU\·~ctleıi ttını
h mm :.lıtım bir go:-.:jın ünunılc 

be ,ııyen bn p<ili memuru. düıı 'L
ce, üç el ı tıvı;>1ver kur unu ile lilfüi • 
nilnHhtik. Silülı nt:.ın tiı; l•.ışı, kanıtı 

lıktnn !&f ııdc cder~k k;.ıçmı ır . 

&SN Mi 

- tTclü~la) ekmek alacağım 
- Sabahleyin gordünı elin 

d ıki kilo vardı. 
- (Yılışık, yı~ık) fazla ılı

tiy:ıt göz c,ıkarnıaz azızim. ... 

* Y ukanda geli5i giizel sı-
ralndığım döı1. muhave. 

renin dördünde de acıklı bir iç
timai ya.raınıı gizlicliı : Bir isi 
bileğinin lruvve.tine güvenip sı
ı a bclemege lüzum görmeden 
dkmak nldJğmı böbürlenıne \'e
silesi yanıyor, diğerleri d diğer 
ihcmşdırjlerin ekmek paylarını 
açık. ,..özlük edip almak suretile 
güva. ihtiyatlı davrandıklarını, 
uzağı gordüklerini an} tmnk is
tiyorlar. 

Halbuki Cenabıhnk gelirin 
aı lwsını kesmesin, yoksa hazı
r dnğhr dayanmaz. üç kilo 
aldın, be; kilo aldın, on 
kilo n 1 d ı n • fa t &ka-
sı gelmiyecekse her gün şahla
n n midelerimizin ihtiyacı kar
sısında an kilo ekmeğin na e
hemmiyeti kahı ? Kuruması, 
küflenmesi de caba.. .. 

1st:ınbul fırınlan lstanbullu
larm günlilk ihtiyar;laııru: kar
sil:ıynbilccek miktarda ekmek 
gık rır Ye bu mikt.:u.· şclınn 
ihtiyacım kat:Şllark~ı bım <ıcık 
gö?.lc.r ihtiyacının uç aört mısli 
clmı k alırla.ı"t:a clb(>t ekmek sı
kıntısı çeker.iz. 

En sonra gcldigi hnl& bile
ğinin 1 ~:vx.-etinde::ı hay~ ·5-
tifü.de eden, öııünd ki ! iyar 
karlını, çclim::ıiz ymTUyu çiğnf.'· 
yerek C!l öne geçmeyi özi" .1 o
na • c1k l!Öılülük s:ıynn iz~1z -
far aramızda b:r~dukc;n ve 
bunlara znbıtaıruzd ın G"HJ 
h Ik: 

- Çüı::ı'?! •• clereed ôi' fırın
lann önündo daha ço J i1c-
3itiz. 

O l 1 bir dev-".ı.r 'ı ıyoruz 
kı •'hu mıiz ıv•pc •. z jıe

püniz blı ımız ıç n dUstı::-w1 •n 
en i.lnmllü ı mrnı.sivle tatbiki 
l~"tmıDr. • 

N.ic;in beş kilo bfrden nlıvor-
..,un? Kıtlık dmıwı ıhtımalin
dcn mi? Hemen Tanrı · o gün it 
göstermesin. Yoks:ı yninız I.en: 
dini düsünerek ka11tı[;'ln o lıc~ ki 
lo ekmeği en yal·m komşun c
~nde.ıı1aJır, henı de bel1n gırtıa-
gım sı mrak ... 

Sonra dn rtrafında konu 
komsıın açlıkron inim inim in
lerk~n odJna kapwıp J..~yfinc 
b:ılcmıvn .acnbn hangi g-Onül 
han~i Ykdan razı oıui·? 

Diy söylendi. Beyhude. Bir 
ınah&lle kahvesine gireli. Bu 
knh ve nın evine v.a.kındı. 
Belki Nazlı, oradnıı gcÇe ·, ya
hut aşçı kndın nlı~ verişe çıkar 
tlınidiyle gözleti yolda bir hayli 
bekledi. Batta. burada dayısına 
nc1k!ı bir de mektup yaı..dJ. Bu 
to.c!(ttıpt.a evlenmek fünidiyle, 
h!ltta aırniyle gjrdiği köşltteı 

Çüı1 hii bir iki saat soru>a M c:ı.r1 
kızları için hazırladıklar1 pla -1 
nın tatbikatına. geçeceklerdi. Bu 
pJar.da A y :lı a bir yer ayır
mamı§lardı. Sıkılmasına sebep 
hu idi. Fa.katı bu ciheti Aspas -
yaya aıılatrnalt k J v mı? 
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yordu. Htittn tereddüdü göctin·j 
ce şiddetle cmretmcğ başladı . 

Ahmet arkasını dönl!ttk çnrna
çnr uzuu z::ım3.lldanberi tol}la
dı<rı paraları çıknrmıJ a çah tı, 
Bu sır ~ Şevket :Wr ŞUkrüye 
bir d A "Dasyn~ bıkarak lba. 
smı sa!hyar, köyliilevin böyle 
e ki çıkın oldllğunu anlatmak 
i tiy<n-.:lu. 

bü fui""tlm ... Asahi mi bey efen. 
dı? On yedi guruş yinmi pam ı. 
di. Geıi galan paracuklnrım 
noldıt? 

J'\azlıyQ. vurul nu. aklını 
lraybett~:d, bu ursuzluk i
Çind kıı n lrondiaine aaJi.. yiiz 
V<>ı ;n 'ğj halde büyük bir l<Us 
tnhlıkla onun yntal( odasına dal 
dığını ı tb ve tabii aı"lık ak
lı başına gcldiğin, son derece 
liiı-ınan old ğunu iUtv etti: 
. ıfw :ı.dı cıayı ı ı attıatmu 
~g-il, l' 'ultl\tll söylediği yw.lan
lıır1 bık ·iye etmekti. Mamnafih 
da~ıs;.ıru yavaş ys.v yunn.ı
~•nnk i fyordti. Kcndis!ini v 
~-~ L aphc olmayan . ihU~·, 
~kı a? tik afic& tı. ~ü 
nUn ev· · C!ön!lüğü 1.aman şir
«:Ati g en aama~ kıı.J'a.r -re-
1 cn deli:lanlı hfilt uyknda idi. 
tlr-nkat AJun«. kqııyı açar ac-
flllnz: • 
~ - C'i;J..mr gnı OOiı i OOld iyor .. 
ık n ~· ~~ iim!~ ~~ .luıl· 
h~ · . ...nrı , l'eDJ el-

4;"'<)" iui-g4mıi.i. f1t'll'J ka.tliil:li 

~~.r. <ııturuyoı·du: kendieini 

-l~r.: 
l:". • ..-~ r ~mı. v;;vtuıı '?' 

lb , . !>\ :ot: lıirtr'.ı. ~ -rr.ış, ı 
~ do. l'DtlJ f;tl::ıJmt~tı. 

- Ah Aspjtsyacı v m, geldiği
n\\ QOk iyi ettin. ~k canım sı
kılıy6rdu. Çünkü, n bileyinı ? .• 
Doğnmu ben artık ilıdyarlama· 
ğa başladım gnJiba~. 

- Ah knymeni. iht\ya;r-
laram? Yiımi yas.da. ihtiyar o
lur? Haydi v.snım... Senin pa-

likarya dab& uykudadır?· I 
- Evet.. Amma artık uyan

dıralım. Çtinkü bu'tlksnk yarın 
Eah.ııa kadar uyuyacak. 

- Ah, bıra'k yatsın. Daha. iyi 
değit? 

· - İyi &lllma yemek yiycce -
ğiz. Sen de bizimle kalacnksın .. 

Aspasya biraz nazlandıktan 
sonra ra.zJ oldu. ŞUkl'üyti yor- ' 
ganını çeker.<.'Jı zorla tıyandırc1ı
lar. Göilerini açar açma.z gonç 
Hum kmnı görerek Şükrü ao
vin~rek sı mLlı ve A pa y(lmn 
boynıma rıldı. Jt'ız kaşlarım 
ça!ara.k ve Şükıiiyü iterek geı i 
çekildi: 

- Ah, utanmaz adam ... Cit 
buradan. 
Şev et aralarına girdi ve ar

Jrnd ını ed be da\ et etti. Öğle 
olduğu için yemek düşünmek ?.a 
mnm geldiğini söyledi. Ahmet: 

- Dün ahşnmdnn yarım ok-

ka ekmekle itti ywnurta galdı \ 
Diy haber verdi. O zaman 

Şükrü bir hesap yaı>tı: 
- İki yumurta daha lazım, 

bil' okka ekmek, kaşftr peyniri, 
helva... En aşağı klrk kmı.ış~ .. 
Bende bozuk para yok Şevket. 
~ket ceplerini arayarak: 
- Tuh, dedi. Şimdi buradaki 

bakkallara dn bozdurruna·•ı1 .. 
Bende de yok.. Aspa.sya bir li~·nn 
varsa ver de ben sana öderim 
sonra ... 

.Aspasya küçük gantasından 
bir lira çıkcu.·ıp Ahmede uzattı. 
Ahmet bir k~ glindür yiizünii 
görmediği lirayı yokladı: 

- Bu gn para beğefendu? 
Şiikrü, Ahmedi kolw1dan çe

kerek dışarı çıknrdı. Bir ldi.ğı
da aJ.uuı.eak §l'yleri .}azdı ve Ah
medi bakkala gönderdi. Tekrar 
odaya giro'fü zaman Aspt>.sya 
kahlcak gibi gülüyordu. 

- İkinizde metelik yok. Bir 
kurus ~ok ... No.sıl erkek siz? 

Jiıyordu. "' k dud klarını 
bükerek arlı da.şııın: 

- Bu şey n Rum kızının 

halden anlamaması kabil mi? 
DPrhal ca.kmış. Ondan da sak-

lyacnk değiliz ya... Fakat ben 

1 okşam yeı:ıei;11ni Yo 1.iyafeti de 
Asp:Jsyadan çıkarırız ümidinde r 
id. ll. v da tırı: imiş. 

.t1. -spasya hayret içinde idi. 
--- Siz bu aksam ziyafet ya. 

t>aı·ak? ... Kimvcrecek paralan =ı 
- Orasını düşünmeye hcnUz 

lüzum görmedik: -bitnııyoruz . 
Y alruz bildığımi?. birşcy varsa 1 
pok kibar iki ecnebiyi bu akşam 
bizim eve davet etmemizdir. 

Aspru:,ya ceplerind~ oc~ para 
olmadığı halde iki ecnebiyi zi • 
yafete çağırmak clir'etine hay. 
ret odivor, bu sıkıntılı vaziyeti 
görmemek için gitmek istiyoı·
du. Şükrü Şevkete bir göz işa. 
reti yaptı : 

- Hayır, dedi. Matmazel As
pa.sya gitmesin. Biz" yardım et
melidir. Hiç olmnr.sn misafirle
ri -aihrlar, bizim yiikiimiizü lıa
fületir. 

!yi ama. 11asıl? .. ~panyo. Şev 
ketin ricrIBına dayaııamaclı ve 
kalmaya razi oldu. Stıcuklu. yu
murtalı öğle yen1eğinden so.o.rn ı 
akşam ziyafetine hazırlan~ak 
ica.p etti. , 

Macar kızlannı getırme~ on
lara bira, şarap, hnttiı. vot ik 
ram etmek, onların ve bu n<la 
kendi kaıınhıı;ının clovuruitoası 

1 
mukru.Tcrdi. P~nt nnsıl ve ne 1 
ile? fşte asıl lrnı·nrla tırı1acnk 
olan bu cihetti. Şevket birdt.n 
bire mühim ve parlak bir fi·kir 1 
bulmuş gibi Ahmedi çağırdı : 1 

::- Ahmet. sen dııyu.ndlln al- ı 
dışın paray1 saklarsın, değil 1 
mı? 

Ahlllet herkesten s Jdnwı!1 bu 
sırra Şi!vkotin vakıf oldu~unu 1 
anlayınca o kadar şaşırdı n~ o 
k dıır müteessir oldu ki adeta 
gözleri dolıt dolu olarak Sevke- 1 
tc yaklaştı: · 
- Nirden h ber aldın bcğlm? 
Diye sordu. ~evket boş atmış 

dolu tutmuştu. Gözile • hmcdin 
kuşağı;nı gös.terer·ek : 

- Yerleetirirkei1 gordum: Çı 
kar b kavım. l{aç paran ,.aı ? 

Saf ve hödük uşak o k.ufor 
sıkı sıkı sakladığı ptıı•ııhıı·ının or 
taya çıkmasından dolnyı az rla
hn ağhyacaktı. Vakıa Sevket 
bunları geriye vereceğini viı.d 
ecföro,., hattil.: faizilc ödiycceğini 
s6ylfiyordu. Ama bfr kere ,~ • 
kuruna bağlanan paralann ye
rinden ayrılmasını bir uğursuz. 
ltık addetmekte idi. Oıılan Çl· 

ka~!l;Ya bir türlü göulü l'a.Zl 
degılaı. Fakat ef cndisi cmı:edi-

Aluncl. uzun bir ameUyc<lcn 

sonra. bir elinde ııçkuı·u, bu· c-r· 
lh p r ı rla. döndü. Halin" a 
cınrtı mı ısteyen bir bnk1şla 
&vkctc ba.k;:u-ak getirdi; para- 1 
lo rı m.:s nın fü;tiinc bmı Tr'tı. ı 
~m·kct Hti adım attı. Şöyle elile 
hozuk paraları rnUSlldu yaydı · ı 
Hens;uin ~\.~ıü bu kirli ç:lar.
dan c;ıkan servette. it!i. Şükru I 
merakla :scr-.ıt:lin ~.<X'nnnınu 1 

anlamak içiıı elini U7-1.ttığı z;;ı. 

nıa.u Alım .. t : 
- Sen "lini rek; sen gnrı i • , 

ma. •. Aç g-oı.lu ••• 
Diye haykırdı:; Şevl:~t !.>11 l: :r 

kaç madeni par .• }, 4 mc · 

Bu ne? De Ii .!.I ı l bu Jca- I 
dnr mı? Da!ıka paran yok mu 
Ahmet? 

- Yoh efendum ... Hcpusu cm 
y~di ~ıruşla yjımi paıa ola· 
calı! .. 

- Buı d on ekiz kuru n 
para vaı . Baska? 

- Amanın, Allah ·, nm, 1 , b- 1 

Şe,·ket masnnın il~tlindeki pa 
ı·ahı ı tutunc Ahmcdin eline sı 
J· stırdı; Aspasya ile ŞUkrü kah 
knhnla~ln ~~:c~cn o lıiddetlc 
Ahmedı kapıdan dışarı atarak: 

- Ht'ydl, cehennem ol bura
dan. Al ~,aralarını dn bnBinn 
l'nl! 

Dedi: K~ini bir kanepeye 
attı. Bır lühza düşündü ve : 

- Çocu'.ılar, dedi. Bu L'ece 
zlyafetı m . laka vereceğiz. Bu
nan i~iıı ban ue ynJllP yapıp bi
ı ::., rakı. şaıap, hntta votlı:..:ı. ile 
~erıgin blı- cofı et ku.an.'\k azmin 
deyim. ?o.li:mfö lerimiz son der.c
c; muhterem, Jabar, zengin, n· 
;] kiıı m<':crcIU:. On hm iZı!Z ede

cek de.·cccc~ ... zc:1gin biı' sofrn 
Bumm C-al'!!.lini i m bul:cnğını 
Yemci· IC!· ben.don ... 

A,., ' "El Vi! ŞUkJ.ii Jı3 Tetl( 

~· .... ı. tin \ı·m.ı;ne bakıyo;Inrdı 
.Cu 111 ~c.,zc"i , ıl .: , a b : 
~~· ~d~n. 1.ı:.ını bulacl\:., yemekle 
rı n.ı@I tcılal'.ik etlccekti? 

- :&n l!lli:i.'e:l!ef bir ,ziv~ .... ,,. 
• • l.h.3 ,, ~ 

~ın ıc .ı.Jt;U.,:n ~ .ıc.ı.lsri m.iacn.. 
gı.'ll. Sen de ıçlt' in n ._.,,. 
bak. ~ • vfü!e 

Am~ 
mct;L-io iç','de. 

·m, 



L ~~!!~~S~m~ !'!!yel İ B R A H i 1! 
[Nakil ve ildik• luılcla mohf uztlur. ] 

:Kocn. M\U'nd, koc.>.. gövd~ 1 

'5
:vrulup d ruyo "'u. Her-

i zoğlu IJit• boyunduruk 
uş, hM1 mı sağa. doğru sU 
yere'.: gt1ip uma. alta al-

aga çalrnıyoruu. · 

bozmak isterdi. Onu ayaktan 
yenik dÜ§ürmek daha kolay o
labilirdi. 

Güreşin ~inci saatine doğ
rii Koca Murad bir çapl"QZ top 
ladı. Hergcleciyi dolu dizgin sür 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRlP, ROMATİZMA VE BÜTÜN 
AGRILARI DERHAL KESER 

'1.SO Program. ; 
7.33 Hafıf 

parçal:ır (pl ): 
7.45 Ajans 

hııbeder~ .; 
8.00 Hatif ,..~ 

parçnlıır 

8.15 Evin ~il 
a.30 Müzik 

~ 
Hiç o koskoca. Murad, boyun

u.rukla ve zorla alta. ahna'bilir 
miydi? 

nıi adım g-eri geri uçtuktan son . ;·ıhhiye VeJiiletiuin ruhsatını haizdir. :k-abuula güııoo 3 k~ nlıııabi Ur. 
dil .. Hergeleci bütün hı.ziyle yir-r-

ra birdenbire çaprazdan sıyrıl- _ _._.,. ___ ---------------------------------------------------
:2.30 Prngr~ • 

18.5() Fasıl hf144 
lS.30 Ajans 

haberled; 
19.45 Scrbeıöt!; 

10 dtt}lill:' 
hı,5J Knnpl(t 

şorkıl:ır ""'\ 
2015 R. gaz-
2Cl.'l.5 halk mr-' 

öğrenlyortı1 
21 00 Z. Talc,ı 
21.lO HUzzanl 

beyntı t:n9 
21.30 öğretmen 

~ Nihayet eı;eyce boğ(luktan 
~nm hasmım birdenbire silkip 
t'>ırakan Herge-Jeci, jJrinci bir 

Earlf et daho. ortaya. koydu .. 
uraw ~urukla. silkip 
avala~.:ımırak bırakmıştı. Bı· 

'İ~k1r 1. pa.z da si.izülüp :uu
~atl ı·..tçalarına inmişlı. 

l\luı atl, top ld.nmaunn paça
ı; rınm hasmın elin~ gı •:tıcilni 
goİüncc derhal tchl:kd~r.. kur
tulmak için dönerek kendisini 
yere attı. Atmasa mağlüp ola
~aktı. 

Hergeleci, durup clucurken 
hariknlnr yaratlyordu. Bcıyul)
uuı nk <'Öznıesinde bile hüner 
\'C U' talık vardı. Hasmına fır
s~ t \tırni)ordu. Mur-td, al!~ 
,jüser <ilişmez üstlin • .~~ııand1. 
Ve biı· iç kazık vurdu. O yetiH
miyormuş gibi bir de dı~ kazık ı 
\•urdu. \ 

.Murad sallı olduğu cihetle 
oirden ~lanıp kacabiliyordu.' 
Bu sebeple Hergeleci, hasmm,ı 
çifte ka7.lk vurmuştu. 

Murad ağG., r;iftc kazığı yeyin 
ce olduğu yerde mıhlanıp kal
dı. Şimdi kazıkları budamağ:ı 
çalıfiıyordu. 

Hergeleci, manevrasına. geti
rip iç kazığı sökerek birdenbire 
hasma gırtlak dolaması vı.ıra -
rak ard kazığı da basarak ter
sine yenmek jstiyordu. Nitekim 
bu manevrasını yaptı. Murad 
ağ. ya bır gırUa.k \'Urdu. Fa
kat Murad ağa: demir gibi diki
lip debrendi. HeI"geleclnin ma
ncvroBı boşa gitti. 

Murad nğa, durımıyordu . 
Alttan kalkmak istiyordu. İki 
tarafa ~ahlanıyor. Hasmın pa-
çalanna 1 atıyordu. 1 

Hergeleci, hasıml'l.l'ını alttan 
bağlamasını bildiği jçin Murad 
ağa, oyle kolay kolay yaka."lnl 1 
kurtnı·.tmazclı. Meğer ki bir ho
ş:ı gelmis olsundu. Nitekim bu, 1 
bosluk hasıl oldu . 1 

Hergeleci, kemanede iken 
hasmını GÖY~ bir havaltı.ndı11p 
yanladı \'C bu dO,h';Umadan isti
fade ederek birdenbire künteye 
geçti. Tam künteyc geçeceği 
sır.ıda Murad ağa 'da döneN'k 
tek paça. kaptı. 

Hcre-elecinin küntesi yerini 
bulmadı, boşa gitti. Üst~ de pa
çasını kapt.Jrdı. Mur::ı.d ağa, dt,r· 
bal tek paça ile kalktı. Herge 4 

leci de paçasını budayarak has-
mının elinden aldı. ı 

Fakat bütün bu manevralar 
Murad ağaya yaradı. Çünkü a- 1 
yağa kalkmak fırsatını bulmuş 
oldu. 

Murad, aya.ifa bu suretle kal 
kınca daha ziyade keyiflendi .. 
Çırpmnrak narasını salladı: 

- Hayda kızan be? 
Hergeleci de coştu. O da: 1 
-.Hayd .Murad ağa be!. 
Diye mukabele etti. Kora 

Muradın bu seferki killışı gti-ı 
1..eldi. Tam pehlıvaııc:ı. idi. 

Bu iki <:ift böyle boğuşup 1 
dururken Knr cı Ahmetlc Bü-

1 yük Yaşar d,t birbirlerini yi
yorlardı. J{ara .Ahmet , Y-a~ra 
dayaıımıstı. Ifoca Murad, nasıl 
Hergelccinin yakru;ını bırakmı
yorsa, Kara Ahmet te Büyiik 
Y.aşa-rın yakasını 'bırakmıyordu. I 
Zehir h>ibi glireşiyordu. 

Her iki tarafın giircşi de dört. 
s,utti geç.meğe ba.~ladı. Thi ta.- J 
rafın da gürefli Litirecc•lderi11e 
alametler yoktu. Koca Murad 1 
da dayaınyor, Ahmet de daya-
nıyordu. ı 

Murad, Herge-leciyi kat'iyen 
alta almak istemezdı. Çünkü 
onun altçılığımn çok tehlikeli 
olduğunu bilirdi. Binaenaleyh, 
Hc~elN'i alta. düşmiiş olsa bi-
le üzerine gitmezdi. . 

Murad, Hergeleci alta düşse 
bile aynğa kalk diye bağını dı. 
Bir de.fasında Hergeleci, ufak 
bir hareketle, alta düşmek li
.zım r:eimezkeıı kendiliğinden 
alta. düşüp yatmıştı. 

Murad ağa, derhal ~ğırdı: 
- Kalk be! Adam mı kandırı 

yorsun? 
Üzerine bile gitmemişti. Her

geleci de: 
- Ç-alış be! Daha ne istiyol"-

sun? 
Muıad. mukabele etmişti: 
- Ayağn kalk .. 
Murau, Hergelcciyi ayaktan 

dı ve gene birdenbire ba.c:mımm 
önüne d)reklenip oturdu. 

ıMw'lld, bu ani vaziyet kar
şısında hasmına. takılarak uç
tu. Hergelecinin üzerinden ka
yarak önüne düştü. 

Hergeleci, bir avcı ı.ağan gibi 
fermedc.. duruvordu. Hasmı ö
nüne konar k~ıımnz atıldı. Der
hal ki.inleye geçerek bekletme
den ve kendine gelmeden hava
landınp -askıya aklı . 

Gene bekletmeden askıdan a
ıtırdı. Koca Murad, nihayet kün 
teye gelmişti. Yenilmişti. 

Hergelecinin hareketi o dere
ce fıni olmuştu ki, seyredenler 
bile hayrete dü.smUstü. 

J{oca ~~furad, o1chığu yeı r!en 
kalktı. Hergeleci Ryakt.u Jm u
yordu. İki pehlfrnn kucaklaşıp 
Meydandan ayrıldılar .. 

Biiyük Ya.cıar, Koca. Muradın 
nasıl yenildiğini göı·müştü. İş 
fena idi. Dalıa hala o, Kara Ah
mctle uğraşıyordu . Meydandan 
da çıkaracağı belli değildi. 

Hergeleci ile :Muıatl, hemen 
hemen yakın bir yerde soyun • 
mu~lardı. J{oca ?.lurad neş'cli 
bir edam 'olduğund<ın böyle şey 
lere tecssi.ir duyına:.-·m. Pehli -
vanhktı bu ... Yenilebilirdi. 

Koca Murad, güleH•k Hergc-
Jeciye bağırıyordu: 

- İbram! alacağın olsun? 
Hergeleci de: 
- Murad ağn, vereceğim ol~ 

nı.ısın da ziyanı yok. 
Dive mukabele etti. Murad: 
-· Abc! bugün de çıkarama

dık seni meydandan be! 
- Çıkarırsınız ağa be!. Daha 

Büyük Yaşar var ya be! 
- Abe, o senin çömezi biJe 

çıkaramadı ortadan be! 
- Çivgar suya düştü desene 

ağa be! 
Abe çivgnr kalliılıklı be ! 

ciz de ilti kişisiniz be! . 
n:ve birbirlcı ine taş atblar .. 

KO<'n. Murnclm işi k::ı.lmıımıştı 
giyiııiyordn. Heı·geleci, güreşi 
beklemek mecburiyetinde idi. 
Ortadaki çiftlerclC'n hangisi ga
lip gelirse onunla baş güreşi a
yırcl edecekti. 

Olabilir Kara Ahmet, galip 
aclirdi. Hem neden gclmet>indi. 
Ô, Büyük Ya~ardan aşağı bi.
pehlivan dcği!fü. lı'akat Ahmet, 
daha yrni ve toy güreşçi idi . 
Büyük Yaşar ona nazaran daha. 
olgmı biı· pehlivandı. 

Kara Ahmet, clurmauan has
mına giriyordu. Yenmesine çalı 
şıyordu. Jlele ustasının Koca 
Muradı meydandan çıkarması 
ona daha ziyade hız vermişti. 

Ahmctl çok nara atardı. İki 
de bir çırpınıp: 

- Hayda Ya.'2nr be!. 
- Hayda be!. 
Diye hasmıııın ü.zeı·ine yuru

yoı du. Kara Ahmet, çok ce~ur 
'bi ı· r:iireşçi idi. 

Kara Ahmedin ne kadnr ce
sur bir güt·eşçi olduğunu Av -
rupalılar bile takdir etmiştir. 

Sıra gelmişken okuyueııları • 
m:ı. Kara Ahmetliu bir A vnıpa 1 

hatırasından bahsedeyim : 
Kara Ahmet, Avrupadn cihan 

pehlivanlığı miisabakalarına iş
tirak etmek üzere. Martinik a
dalı Angilyo adlı bir siyahi de 
gelmişti. 

Angilyo hemen, he~ıe'?-. yar~ 
ya.myam bir arapb. 1rı govdelı 
Jı:orkunç suratlı vahşi tabiatlı 
bır ndamdı. 

Anailyoya. alafranga giiı ~,:i, 
Fran~zlar zorla öğretınişleıd.i. 
\ e arap güreşi kavramıştı. 0-

1 mine geleni yeniyordu. Sonrn.
1 

gjreşte vahşi ve acaip hallerde 
bulunuyordu. 1 

Arap ilk evvela eş olarak Ka-1 
ra Ahmede düştü. Herkes Ti.irk ı 
pehlivanının bu arapla nasıl kar 
çıla.şacağını merak ediyordu . 

Arapla Kara Ahmet minder 
üzerine geldiler. Arbitr yani 
minder hakemi ortada bulunu4 

yor ve pehlivanları takdim etJi
yordu. 

Ar:ıp snlsal armı nkıtarak göz 
}\;Cin<' anadnn doğma dışarı fır
la.i.ııl diş1eruıi gıcırdatarak Ka· 
ra Ahmedin yüzüne atılacak 
bir vn.ziyette duruyordu. 

( A rk<uıı ııaı·) 

J 
................................................... ~ 

Deniz l1tazım satma~a komisyonu ilanla rı 1 
(CO metre 60 m/m eb'odmda bez bortum. 

23 > 70 > > > > 
40 > 80 > > , > 

150 > 85 > > > > 
85 > 90 > > ~ > 

YW..-nnda cins ve miktarı yazılı 6cs kalem bez h~tum 10/2. Kanun 942 
tuımı gllnü saat 15 de pauırlıkla alın:acaktır. 

tstckl.i.kırln belli gün ve saatte Kasımp:ı~ada bulunan komisyonda hımr 
bulunm:ıl:m. ~1'13> 

Memur Alınacak 
Bakırköy Barut Fabrikasından: 

n1ak, 
2 - Mecburi askerlik '.ıı fesinı if:ı et nı• bulunı'uık "c !a~ı :l~ den yu

ko&ı olmamak, 
3 - LAakal orta okul ııwnmu c •lı,ı:ık, 

4 - İmtihanda muvaffak olııııl,1rn sı.:ifı :sayılı barem kanunu mucibine" 
ücret veriJecei!i gibi hususi kanunla ,·eı ılmlş sıhhat sigortası ve teka(ıuı) e 
hakkı da varclır. 

5 - Hizmete alınacaklardan k:ıt>ıncl.ı UıTıuın MUdUrlUfün güstcrccl!gi 
her yerde en az üç sene hizmet cde<eriinc dııir notcrliktçn musaddak taah
hüt senedi alınacak \'e alfr:ıli sıhhı.)eleri çrlışmal:ıruı.a mani olup olmadıgı 
tam te~ckküllil askcl"İ hastnhaoclcrdcnhıı iı.clt> yapıltıcak mu:ıycne ile tevsik 
cdıle<!ektir. 

imtihan 26 Kfıııunusanl 942 pnwrtr ; ı.: mi s.ıat 10 da Bnkırköy Barut 
falııikasında yopıfac<ıktır. Talip olanlr ı ıı aşagıd.ı yazılı v~ikalarilc tcı:cü-1 

rnc; hal varakaları istidalarına bağlıyrı .ık 19 Kfınunusani 1942 günü akşam 
~aat 4 de kadar Bakırköy Barut fabı i'-nsı Müdurlü~ilne ı;crmcleri. Vesi
kalarını tam ibraz etmeyenlerin imtıhan.ı k:ıbul rdllıniyecekleri llftn oluı\ur. 

A - Hüviyet cüzdanı veya musadd:ı'k sureti, 
B - lkl ndet vesika fotoğrafı 

C - Polisten tasdikli jyi durum m:ız.batm:ı, 
D - Okul Gahadctnamesi veya mu.,.ıddnk sun·ü, 
E - Askerlik terhis vesikası veya musnddak surctl, 
~· - Evvelce ~·olıııtıkları yerlerden nldıklnrı lıonservjs!crin 

musaddak sureU. (238) 
ash vcy·ı 

lstanbul Maarif 1'/üdürliiğünden: 
Ma<ır.i! VekilUği Köy Enstitüleri için pazarlık usulü ile 2190 b:ıtt.ınlye 

nlınacaktır. Battaniycnln muhammen bedeli 24637 Ura 50 kuruş ve temi
nııtı 3695 llrn 63 kuruştur. tstcklHcr •'bu battaniyelere nit ş<ırtnamc ve nii
muneyı İstanbul Mnnrif l\lildürlUğ{indc gürebiliı'lcr. Pazarlığın 16/1/942 
cuma gilnil sant 15 de tst.ınbul M, ~\l"Ü Miiclürlligü binasında yapılacagı 
nan olunur. "305" 

Beled-:iy,_e_sı_· _ll_a_nl_a_rı_I 
12.33 Muhnyy• 

ıınrt.ııw ~~-
12.45 Ajam 

babe!'lerf 
13.00 Muhtelif 

saati 

Emlnönünde IIobyar mahalle.sinin or:ıbnc1lar sokzj;'lnd:ı kain 4 ~ G-6/1 t'ark1lar 
21.45 Senfont-' 
22.SO Aj:-ns 1ı 
22.45 D::ıns ınit 
22.55 Ynrırıld 

num:ıralt hanın hedim ve tnhassül edecek nnkoztnın satı~ ::ıçık nritırmnya 13.80 Knrısık ~. 
lronulmu~tur. Tnhmin bedeli 830 1irn 50 k"UruS ~ ilk teminatı 62 llrn 29 18,00 Progranıı 
kurur,tur. , • ,,. 118.03 Dans oıt. progr:ıni 

::;; .. ı-tn, nıe :ı;;ıhıl ve ınuanıı lat nııi ;u 1,ıg.. k, le ınci.., ı:öı ulcbilir. 1ha1c ------------~ 
ı.t:ı' ıı:ı42. przart.e i gılııu ::ıat 14 de fJainu ı-:ııciımenclc yapıkcaktır. 'i'ıı- Askerlik iş/erl 
lıpkı·ııı ılk tc>ııııııat makbuz \ eya ınc:.tııplyl"ilt' :h:ıle gunli muııyyen smıttc 
naııni Enc-iımRmlc bulunımılnrı. "i" ._ __________ ....... 

~ .................... ! ......................... ~ l Topkapı Maltepesindaki As. satmalm3 komisyonundan ! 
ı - Birlıkler için yetmiş l>"ş•hinkilo k11ru ot pnz:1rlıkln sntın a1ınacıık-

iır. 
' 2 ~ ih .. ıc i 19/1/942 paz.ırtesi C•il'ii snaı or.d.1 Topkapı l\laltcpcsi saıtn 

alTJ•ll kcımisyonıuıda yapılncaktır. Tnliplc-rin j('J)'lin:ıtlarile birlikte T-0pknp1 
1'..t;ıltcpe..,inctcki rnmir.yonumuw mürnr;ıaUnrı. ( 195) 

• • • 
1 - Birlikler fç1n 15 brn l:ilo zey in y; ğı p .. z:wl.kl.1 satın olunacak-

tır. 

2 - ihalesi ~2/1/1942 perşembe ~~mıl snnt onda Topkapı Mnltepcsi sa
tın .ılmn komısyonuııd:ı yapılıı e:ıktır. Taliplerin tcmmntlarilc birlikte ko-
r;ııifj onumuw miirnrnaUarı. (196) 

. - ~ 1 
ı - Birlikl.?r iç-in yirmi tnn ımde.} ağı paz.ırJıl;la s:ılın :ılınacaklır. 
2 - lhalesi 19/1/942 pııznı·tesi ltiinu sa:ıt c.ııda Topknpı Maltepcsi satın 

nl:na ı. om.isyonımd:ı ynpılnca'ktır. Tr.liplerin leminatlanle birlikte komisyo-ı 
nuınuzıı mıırac, ntıarı. (19i) , 

• • • 1 
ı - Birlıkl<'r ıı:in doksan ton kuı u J":ısulye \'e kırk ton sabuna fal ip 

cık•nadığmd:ın tekmr miinakasayn konulmuı;tur. 
2 - 14/1/9:\2 çnrş<ınıba günü sant onda ıhalcsi y;.pılacnğından taliple-

rin tenıııı .. tlariJc birlikte komisyonummı::ı miiracımUarı. (235) 

.. ........................................................... 1111! 

Beşiktaş Aıkerlik ııubeslndt~: 

Şuucmi:ıdc kayıtlı 2. sınıf 
.ııcle memuru Melunct • ·cc:ıtı < 
16) nın .cele !iUbemizc rn ır •• i 
medigl t.ıkdirde 1076 sayılı k 
gi,rc nm.ııncle yapılnc:ıı?ı. 

* Fatih Askerlik Şubesinden s 
P. As. Teğm. Al&ctUn o;. sı.d 

:nı (16188) şubeye mürr. :ıntl. 
Fatih Askerlik Şubesinden : 
P. Tcğm. Recep oğ. Nc01 

45359 ~ub~l"ı: milracaaM. 

* Eminônn yeril As. Ş.de" : 
l'İv:ıde Tı,;m. Osman oğlu H'.'I~ 

lınşarnn 326 ( 45164) P • . t\tı,m. 
met oı.ıtu H:ıkkı 326 (4804ı. ) P . .'1 

AH Rız::ı oelu tsmail 11.ıkk 
(39941) Top Tğm. Abdull. h 
Habil 325 (43066) Top. T~ın. 
oğlu Fuat Fevzi Şaka 315 <" 
'.Muhabere Algın. Ömer ogl ı ,• 
325 (46630) Deniz .Makine Y 
met Ali oglu Mustafa Snmi !J 

Bu .ub:ıyl::ırın çok :ıc,..ll 

Şubn·c mur:ıcaatL."\rı ınn ı ~ 

1 Askeri Fa~rikafar Satmalma KOffiİSJ0.1U Uanlan 
lstanbul Lenzım amiri.fi satma!ma komisyanundan 1 3fıoo ı;ıft cı·:ıt fotlni :lllUll'aktır. T;ıhınin.. ~Ukn bedeli "46000" liın 

,.. '~Yeni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

Sarın1 romorkfüiiniln tekne ve m:idn(' kısımları taıııir etlirilccektiı· . 
Pazarlıkla eksiltmesi 16/1/042 Cıımn gumı ~ant 14,30 da Top~1nı1ctle Lv . 
.Anılrllgi sntın alma komisyonunda y:-,pılr.cnktır. Teknenin ke~if bt.-deli 1455 1 
lir::ı Uk teminatı 109 lirn 12 kuruş gav<>.r:knın keşif bedeli 241l2 llrn ille lc
minatı 186 lirn 90 kumştur. Keşif ve -;artıııımt>Si komisyonda görühir. iste 
klilerin belli vakitle komiS)on .. t~lı~clcri. (494-800) 

I.v. Yollamasında bulunan 4 No.lu mn\"J\anın tekne ve güv<>rte: kısmı 
trur..ir ettirilecektir. Pazarlıkla ckfilltı.\t'Si il6/J/942 Cum:ı günü stıat 14 de 
Tophanede Lv. Amirliği sntın alm,1 kon ısyoııunda yapılacnktıı-. !K şif brocli 
17RO liradır. ilk teminatı 133 lira EOknnıştur. Keşif ve Şartnamesi koı'nls· ı 
yond:ı görülür. Tı:ıllplcrin hl'lli vakAtlc komısyon:ı gelmelcıi, (4!i5-JOI) 

• • • 
il.elet 

4 Dosy:ı dolabı 180 X 102 X ~C: 

5 Yaz.ı nıns<ısı. 120 X 85 X IJO 

l•1 .. ıı 3000 ~·ııt erat lotini 19/ l/!142 pıız ... rtesi gunu r<ıat 15 de Askeri Fabri
l><tldr mctkez rntın alma ltom:..yoımnC"a p<ıznrlıkla sr.tın alınacakbr. 

Kot ı w llinat 6900 lirrıdır. Şartn:.me 2.30 lira :ınu){nbilinde ko.micyon
thııı H'•ılır. bkklilcrlıı l>C'lll g~n \ e sn. tte komi.,yonfüı bulunmaları. "281" 1 

• • • 

1Ml adet 300 kıloluk grafıt pota 
100 adet 150 kilolıık grat!t pota alın;ıcalC 

Tahmin ı.>dılcn bedeli 24.000 Hm 0!;111 yukorda yazılı iki krıl<-m ~rııfit 
pot ılar Aı:kcri F:ıbriknhır UIY'llm ınuılurlügii merkez satın alnın komis
yoınınl"n 22/1/942 pf'rşeıııbe gtinli s:ınt 14 d<.' pnzarlıkl:ı ih::ıle cdıleccktir. 

__!!;, 
Ba~M~ malrta olan.it '760 
Birmci ''\yfada 1a11timi 5(ıO 
lkincl ,, ,, s:sf 
tJçiinciı ,, sol 

DahiJiye Mütehassıs. 

Dh·anyolu 

Yukarıda yazılı dol::ıp '\'e nıas:ıl:ır 13'ı194:! ı;:ııı gunü s:ı:ıt H de Toıılı:ı-ı 
T!eıle Lv. amirliği satın alm:ı konı\s;yonund:ı p:ıznrlıkla satıı\ nlııınc::ıktır, 
•rahmin bedeli 310 lira kııt'i' tenıin::ı~ı 46 lirn 50 kuruştur. fsteklikrin tc
minatlarıle belli vakitte komlsyonn gdmcleri. (489 - 2fi!l) Ş:ırtnnnıc p:ıracızdır. Kafi teınınntı 3600 liradır. "283" I••·--------(; .. ,. 

Bir aclet mutbah ocağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme:<İ 
14 1 H42 Çarşamba gUnU s::ıat 15.30 da. 'füpha~ede Lv. Amirli· 
ği satın alma komisyonunda yapılacıaktır. Tahmın bedeli 800 lira 
kat'i teminntı 120 liradır. Kataloğ· ve ~aı1.nnmcsi komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli ,·akiUc komisyona gelmeleri. 

(48i- 181)) 

Beher kilosuna 400 kuru~ tahmin edilen 400 kilo kah\"C>ren
gi sabunlu kösele alınacaktır . Pazarlıkla e~siltmesi 15 ı 9-12 
Perşembe günü snat 15 de Tophanede L,·. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. tsteklil<::-ıin kat'i tenıinntlariyle belli 
:;aatte komisyona gelmeleri. (488 - 182) 

• • • 
2000 kilo tartar bir ad,•t b.1skül alınacaktır. Ptızarlıkla 

eksiltmesi 14-/ 1 / 942 Çarııamba günü ~aat 15 de Tophanede Lv. 
.Amirliği satın alm!l komi3yonunda. yapıltleakt!r· İsteklilerin ka
talo.T ve kat'i teminatlariyle b€'11i saatte komısyona gelmeleri. 

iLE SABAH, ÖGLE ve AK ŞAl\1 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

b (485 - 179) 
e • ,. 

On :ıclct ıPuceddet kamyon nlınncuo;:t•r. Heps i bir markndn•1 olması şa
y.ını tercihtir. Bulunamadıgı surette 1''orıl, Şe••role, Fnrgo, Mak, Diamont, 
sll d"bcykt•r markalardan olacak ve her. kamyona nit yedek p<ıı-çnlıı.rı 
1.ıeınber \:eril<u•ktır. Pazarlıkla cksıltmef;i 14/1/942 çarşamba gilnil saat 
J.! de Tophnı'ıcd.., 1st. l.v. 5miı"li"i s:ıtm ,Jma kombyonundn y::ıpılacaktu-. 
Ş<.ı lrıa-r esı , c hm k.ımyon için verılmcsi muktezi yedek prııça listesi ko
misyo'lda giirülur. Trhmin bedeli 50.0UO Jirn ilk tı•min atı 375ıl liı ::ıdır. t stek
liıc ,n Jrntaloı: ve teıııınrtlorı le bellı ı; ... tte J.:oınısyuna gtlmclcrl. C476-141) .. . 

llehcr kllrı ıın.ı 22,5 kunıı; tahmin c-dilcn 20 ton nohud nlıııncaktıı·. P:ı
ıaı·iıklıı eksiltmesi 13/1/19-12 sah gunii ~r;ıt 14,30 da 'Loph:ıııcdc L\·. nıııiı 
ligı sııtın alma komisyonunda yupılac, ktır .• Kat'i temın~tı 675 Jıradır. Nü
munc j komio;yondn görulı.r. tstrkUlc!'ın belli ~aattc konıısyonn tPlmeltrı. 

(4i8 - 143) 
4 • • 

12,825 metre 80 nılllmetrelik Ş(.'l"İd kol:ın ır.utcahhid nnın \ 'e hes:ıhınıı 
a1ıııac.1ktır. Pazarlıkla cksiltı~e.si 13/1/1)42 F.alı guniı saat 14 de Tophaııcd~ 
Lv. fımirligı s..1tın alma komisyonunda yapılnl·aktJr. Nümun~i koınbyonda 
görulur. t stcklil'!l"in teklif C'decek1ert Jiy:ıt ii.7.E•riııdcn 'Ö 7,5 ili> tcmiııatlııri-
le belli saatte komisyona gelmeleri. (482 - Hi) 

• • • 
Tophanede snrnç evi kundurn kısn·ı tamir ettirilecektir. Mütcal\hit mım 

've hesabın:ı pazarlıkla eksilt.mcsi l:l/J / 9t2 salı günü snaı 15,30 da Toph<ı
n~e Lv. Amirliği s:ıtın alm:ı koınisyonul'cla yapılrıl·:-ıktır. Ke~if bc"?<Mi 2441 
liıa 41 kuruş ilk teminatı 133 lirıı 15 kuruştuı-. Kcşlr Vt' sartn:ımı:si koıııiı;-
yonda göıi.iHir. lsteklilcriıı lıl'lll f:ıar.R. r:onıisyoııa g~lmelt•ri. ( 4114 - l 7R) 

• • • 
Beher lulosun:ı 27,5 kuruş tahmin «<lılen 25 ton yeşil ın<'• ciınck olına

cal..-tır. Pazarlıkla ek!illtmesj 13/ 1/ !142 <ı:ı gun\i sant 15 de Tophnııerle Lv. 
Amirliği satın alma komısyoımndıı yapı ı.ıcaktır. Knt'l teminatı 1031 lirn ~r. 
k.r.·uştur. Nümunesi komisyoncln görulür. 1steklılcrin bcllı ' .kitle komisyo-
na gelmeleri. (48G - 180) 

••• 
Atlası ciheti n~k<'ı iyeden verilım'k lizcre i~l ndet ıılay sancağı ynptırıln 

caktır P::ızorlıklıı k.iltmcsi 15/1/94~ pCJ:<$C!11be gilniı s:ıat 15,30 da Topha-
ne 1c Lv. fı"lllrlıği satın alma komisyommda yapılacaktır. T.ıhmin bedeli 'ı ~ -
250 lira k:ıt'i teminatı 37 lirn 50 kuruştı.:r. Mnlzcmc niimunclori konılı:· S•hibl: A. Cem•leddln Suaı;oğlu 
vnndn gorülıir. tstckl!lcrin belli '\akitte knl"!'i ' a l c-'rri. (401 - 2Gl) 6Hıldıllı yer: (H. Bekir GOrgeylar vo 

. -
..,, . - .. , ~ . . -: .:; 

Neşriyat MUd!Jrü: M, Samı Karayel 
A. Ccmııleddln Sarııçoiılu m c.tbusı) 1 

Maçkada bir cinayet 
'l'rı b ... :on (Yeni Saba.hı 

Maçkay:ı bağh Mulaka. I< 
köylülcriııdcn Kerim oğlıJ 
eit Şahin bundun on gün 
vel b.ı.şı ta.ş)a ezilmek surt' 
öldürülmiiştü. 

Maçka adliyesi cesede fı 
meyit ameliyesi yapılmasın 
zum gönmüş ve ceset Maçil ·• 
'frabwna günılerilerck < 
nmeliyesi yapılmıştır. 

Cin:ıyetin failini ele gori 
için }foçka adliye.since i: 
melerc devam edilmekwcliı 
Tütün piyasası açıiı1 

hazırlıkları 
wnir , (Yeı1i Sabah} -

tün} piyasası pek yakında. D 
ca.ktır. İnl.ıisarlar 1daresi ) 
li Ürünler Şirk<ıti, hususi 
ket ve mi.iesS<'sclcrle A:uefV 
1ı nlıcılar son hazırlıklarını 
ma.mlamışlar<lır. Piyasanll' 
çıh1ığı gün hemen büyül~ 
iı.ldşa.f görüloceği tahmin < 
nıak La.dır. 

İz.rnirde ~ iyecek madd' 
ıeriı1iıı kcntrolü 

• 15'.mir, (Y€ni Sabah) -
yıı.t miirnlrnbc memurları r 
sadı- vivc , • s:ıtıql~rını t 
ve J:oal ıl tmio:ılı>rdir. }~t 
koymıy::ın bazı r:ıtıc1lar lıı-.1,. 
<la mu-ı.mC'l" vnpıhmı;:tır . .i'J\ 
ma: ı,_ı,"" ı:::t•• ınrfn. clcvnnı 

bir ' .' lrıı.: c • tllılu"l'• 


