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SIYAS AI;K GAZETESi 

ve is 
dukça v cereyanı mil
le.ller arası münase/Jetler 
sahasında müdafaa edecek 
bir mmızzam A lmnn ardusıı 
pay·dar kaldıkça Bitlerin 
hayatları çekilmesinin hiçbir 
/aydası ve manası olmaz. 
İkinci bır Bitler yarın de. 

fiilse übiir giin 6Cne sahnegtc. 
yükselir. 

__ _J 

}'azım: UUsoyin Oahid YAJ..çL'l 

N 
npoleon talihın yüz <:e
vıımektc olduğunu 

hisset meğe başladığı 
zamanlarda, kendisine şeı·cı li 
ıbJChr. Muharebelerde ga, ·t·t 

(' ur dn .. rmmak mutadı olchl
ğu halde lüzumsuz ve faydas~z 
y<'ı ~ hayntın1 tehlikeye atmaz· 
dı. Buna ıağmcn bir muharew 
ıl:ıede uzun mtiddet hitbir se:h 'P 
ve fayda olmadan, düşman gül
lelerinin srkı yağmuru altında 
pE'.rvasızca kalmış ,ftdcta i.ıl um lİ 
arar gioi davranmıştı. En yakın 
generallerinin ve mahrcmleri
nin gözünden knçmıyan bu ha -
rcK t nntKan·JJJlerı ara...::ında 
gizlid~n gizliye dedikodulru-a 

r 

-----------------
yeni devlet çiftlikleri kuruluyor. Ziraat aletlerinin 

imali maksadile büyük bir sermaye aynldı 
Ankara, l2 (Yeni Sabah) - ve geniş ölçli<le bir ziraat sefer- tam Ye mııUak bir mmraffakı

Bugilnlerdc hlikfımetçe Toprok berliği bapl::ı.mıştır. Zir:.uıt ve- yetlo çıkacağına Jıcrkes emin 
Mnhsulerini arttırmak i<1in esas- kaletlnin rehberlik ettiği bu se- olabilir. 
lı tedbirler alınmakta olduğu ft'ı-br.rlikte, toprağı v"'ı·imli, ik-

4 

öğı·cndij.{imi:oo göre, batı vi- 1 
mı ev\·ı•lce bildinnit:lik. Memle limi türlü mahsulün yetişmesi- layetlerlnde bir tetkik ge7jshı- j 
lekctimizdc umumi mahiyette ne miisaid olan yurdumuzun (Sonu ı;:ıyfıı s ıütun ! de) 

AFRIKADA ____ s ___ a_RU_S_Y ADA 1 

Pasifik'te 
Sirenaika'da Japo~ Ore , Rizev 
çok şiddetli Selep adaları- Viazma ve 
çarpışmalar na d!.. çıktılar Kursk Sovvat j 

_oıuy_or O~:~ :~~E=:~A tehdidi altmda 1 

yol nçınıştı. Nnpolcon kiını:;cJc 
bcllı etmeden şerefli bir ta.rzda 
mtıh. r yoluıın bulamadı. F'akn.t 
onun aradığı bu "kahram<.nca 
öl\im

11 
bir menkıbe hnlinde zi

hinlerde kal<iı. G,ı.liba bu hık:1-
ycnin tesiriyle olae.ık ki bir A
nıerilmn gnzctçsi Hitll'r ile N:ı.
poı on arasında' bulunan bcn
z rlıklcrl ve yapıl,m mtL'!i:a.yc -
selcri en ufak teföıTfüıtt.a bil~ 1 
kuvvetlcndırmek hcvsin dü~tU 1 
~k:;:::.yn ko koca btr romanı ALMANLAR 

Bu gazl'tenin salahiyetli M
cıiğı b1r kaynaktan veı den ma-1 

ra ında çetin KARELİDE 
1 

çarpışmalar .. ---0---
lfınmta göre, Alman gt>ıwl km - A tlantikten Ak
mayı zaferden ümit kesmıştir. 
Hal'be <kılın fazla. dcvnm etmı..... denize yeni deniz 
nin Almn.n askeri kuvvctfoi yok • • 

oluyor -[A. A. tclgr:ıflnrmd:m 

--o-

'ilayet bu şeklin 
tatbik tarihini 

öne aldı 

a 
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Bu liı.yihnnın r.na hatlarım ııa ail<.>lt>rin kileıit'finde bulu -
biitün dt:vlct mcınurlıtı ·11ın sa- ııım N z:ıkın beyı.nn.ımt'ye t.J:ıbi 
hip bulundukl. ıı ~mllık \e Rt r- ıutulmnsı hakfnnda bu· madd~ 
vet h:ıkkında lıükünwt<: bir bı'- ekl('nmesi nmhtnneldır. 
yanname vcır?11d\."1 -i lcs>kil <'l- * Adliye Ve.kal ti adli tcs -
rııC'ktedir. 'föhmin C"rlil<liğım-- gô· k.IR.t m"v"ut <Amnvım lmzakuı 
ı·c>, li\yiha siiı •. t.le Mt-<:lisc gö:ı- azaltmn.'k kaıanndedır. Bu mü
üc>rilceek \'C nıecli., kı~ t .. lili nr.fi b"tlc l>aY.l kazalaı ın ınahke
yapmacinn e,·vel J·nbul l"<lr•tfüc- mclere kil\ u~malaı ı nmkarrer-
' ektir. c'lil'. · 

t ... h ;.\\1ul Valiliği }(artl~ İk' * Milli korunma k:unımıırnn * Mer'iyet müddeti bitmiş o-
1e\lia1 i~ırllklarımn t:ı:ıili- htJilatı etrafında « hşınnfara !. n Tc~viki Sannyi kanuııUJJun 
ne lii:mnı ~örmüştür. \'ilii,. de,·am. edi\ or. yerini alacak büyük sanayi ka· 
yf"t o l•ılı•di)..., t~kil~tı :ı Haber r~ldığıımz.: göı c. ka14u- nunu Haşwkalet gönderihni -
gtindtmt .. .n ~·li, ~111tii:dii i ir. 
c,'2.lı~t: 1m.rıw d.uğıtnuuu W nz: m Ankar:ı, 12 ('rdt>tonla) -
llf'llM ht!ım1•.n t~maın1nnn~ Ut clise gelen e\•rak meyanın. 
\İdd~t-"1t"f' huhınıı)orlaı· . M / d •• Ankru'a mebubn Ahmet, tr.e-
• K rnt· fl•,'Zi.atımh h:U'.t )• n- Q QŞ QrQ Jı mebmm Turhan ~m:ıl Berket 

h ... hWfu olrnı; ı 'Uttiuutlin<> W! İRtnnbul rn busu G: lip Bniı-
la;.r;.ı dl\ wtfbirlı•r nlınnm;f ır. zam l ay ılı as l 1 iynr l\öknr'ın teşrii ınn.suniyet 

ri~nt':h rini lu·ııiiz abnna- kı inin ka.Jfürılma hakkınılst 
m~ o~~tt.t.ır dıin uahl~"t" mii- B k- ""'l f f B. f. ·kitlet. te.:...1-c J rı vıu dır. 
diir\ı" 1d,,rlrıt- anliı ıooat <·tıııi~- Q Ş Ve a e e * H~İyuk MıJ,,~1 c disi diin 
tir H.mJa~, .. ik'nılc• ~·ııpıtıııı Rı f t Canı~ in ı ;.,ıigiı\de top 
iıt1l.lillc. ttan oııı-a im nıt>h-.,·j ıanmıli ve: 
'' rilm.i ... fü·. Ankara : 12 ( Yeni 1 - 'riirkiye, FnnE::-ı iut1il -

J<J\·irnloM niıfusu fudıı ~İni· j 1< ıe Ü<' taraflı k~ı~ıhkl: ısrdım 
tM"t'mi \M Jınt d:" diıfor ha- Sabah ) memurların h 
1,1 hilek-:! Lzbt kame lf,'!<l.atik ıııua edeshıc merbut hususi an-

maaşlar ma yap51acak ı&hmanın tııthiki zımnında. s son 
eııewl. ı:ok t"!huı-k u1mnlc ulyl' zam hakkındaki la- !t.!nm 1940 t.vıhiı'lde Pruiate 

· tiıldfl ·~ıılır lı J\kınt'lıt 1:t1';- ımz: lanan ln e• i .mi ımmsJ11ın 
oot . ·•·~u.: AQ.h "'' tııı ı.,rihitı•r yiha tamamen ik'llal 1 t.ı8<lil in", 
~.'!in t'l'i"lli4~ktır. euilt(Iİ"' ve f.1o.li:t I '> •)ı;ı;') nJ!ıl• },.: 1.~ ..... 1 ... ı,,.. 

ö~n":'l. gRnw ~o. ·, '" Vekaletinden Başve..: ı , mnun 120 incı mu:'k -.mı tn-
l~i· ny,ı,L.ı m ha1Jr1lt lann ta- -ı ı11ll'. 
n mnmıını ~ .. ,m:~"'' .ıou~ ısi~ lı• kal ete gonderilmiş· ı 3 - B. maud"l<·ı in gliml''\ik 
1.c~rl.l"-m ıhth:l(ı ni··bt•tiıııh· tir. Layiha bir iki 1·~ndt:1crcıV1tltill<!ri heyetin-
kofa.~iU<la tı.ı'nı· .uınhiJıı~hıi güne kadar meclis c.c yrıpılan tadiUNin t:looikin0 
temin içia °k;ınır t hik t.,ri- ~ut kal un lfıyihahu-ıııın birinci 
h. ?:- ., • · ruztlanıesin alına-ıni • • suı: .. ~. r.nnır '\t•r- ıııfü.·;ı.k relerini yaı·mı~ııı·. 

ctmiyc ve Almanyayı t<ımam n 1 aJtı)arl geturmıfl~r ı-ıcrişan bir hale gctirmıye .:-e-
bcp olacağını anladıklanndıuı [..'~. A. tcl~aflaz:ındal\ 

hulfu:3 cdilmhUr.] 

Muhtelif me.nbalat·da.n tılıııa.n 
mahiınata göre, Ma1~zy dn. mu-ı 
haı'ebt lt>r devum ediyor. Japon 
sözclliıü, Japon i~galind<>.n sonra 

1 
MaJ<>zyaılaki sultan.farın bir ço
ğunun Japonya ite işbirliği yap.t 1 
cağını söylemiştir. 

Ruslaı· iki nıüs
tabkem mevkii 

işgal ettiler 
[A. A. tclgr:ıffarından 
hıilıh:ı edilın!ı:tiı·.J 

miı;1h-. caktır. J\t cJis ''al''fiambr giınü topla· 

l\-...,-...-.... --~:'"-=-:"":-:-::=::::~-'~~6!•~•~w:~=!!w~2!'F!![!!~~~~~~~11~a~cn_k_h_r_.~~-~-------~-
i§in içinden çıkımı:!< yolunu dii- hUiiisn cdlııai~lır.J 
şiinmiişlerclir. İstedikleri qercf- Şimali Afrikadnki muharebe-
lı sulha t•ngel o1arnk da Hitle- lere dair alınan haberlere göre, 
ıi gormiişlerdir. Çünkü o ba.~-t.a : Sirenaika ccı>hcsindc lrnşif kol
vc ha) atta oldukç, müttefikle- lan arasında çarpışmalar oıruuş 
rin Ahnnnyayn inanmalanna tur. İtalyan - Alman bava kuv· 
imklı n yoktur. Fakat HitJeri a- vctleri büyük bir fnaliyE-t gös
lclad bir suilm.ı;tle ortadan kal- terrni§ler, İtalyan tebliğine gö
dırmak pek çirkin ve sadakat re, İngilizlerin Gambut ve Age
yeminlerine mugayir olacağını dauindrud tayyare meydanlarına 
düşiiruniiş olacaklar ki ona Zt..~ hücum etmişlerdir. Mihver ha
valtiri kurtaı·acak bir "kahra- va kuvvetleri, Malta adasına. 
man öltimu,, temin etmek ça- tekrar hiicumdn bulunmuş -
r~ini nrmmşlnr. Bitler berta- lardır. 
raf c.-dıldiktcn soıırn, müttefik- Akdenizdeki lngiliz filotillası 
Jcd~ yapılacak iş şudur: Alman komutanı, Almanların Libyaya. 
'ra biitüıı :t.aptettiği memleket- gelen kuvvetleri korumak ii7.e
leri boşqllucak ve onların hlir- re bir c_:ok denizaltılarını Atlan· 
riyct ve i8tikfıllerini tanıyacak; tikten Akdcnize geürdiklel'ini, 
yalnu Husya ile lı~başa kalına- İngiliz deniz kuvvetlerinin iyi 

Malezyada Snl:ıngordıı şiddet 1 
U muharebeler oluyor. fnp-)liz 

1 kıtalan yeni mevzilere çekil -
mekte, .Taponlarla. temas halln- ı 
de bulunmaktadır. İngilizler c:e
kllirken Japonlnnn tazyiki sıkı 1 
olmuştur. l"ası1asız hücumlnı· ya ' 
pılmıştıı·. 1 

Japon tayyareleri Serenbamı 
ba.mbalamışlar<.hr. Hafif hasn.\• I 
o'imuştur. Muarada ufak bir gc- ı 
mi batırılmıştır. · 1 

Malezyıtnın sark ı;ahillerindc 

1 karaya çıkanlnn Japon kuvvet -
(Sonu u~fa 3 sütun 6 de) 

Sovyet tebliğine~ g,örl"_, R 11s 
kıtnlaı'l r,a.rpışınalara. devam et
rr.cktooirler. Rua iled hareketi 
durmamıştır.. Ri?.cv, Virumıa.. 
Orel \·c J{urskun Sovyct tehdidi 
altında bulunduğu T...ondrada.n 
bildiriliyor. Taarruz kuvvetleri 
ayni ?..amanda Donetzi aşmak -1 
ta dırlar. 

Yine I...ondrndan hrı ber verı 1-
diğinc göre, Karcli cephesinde 
bol kar ynğmnktadır. Finlilerin 
ruıudane mulmvemctlcrine rağ
men Sovyet taarruzu durduru
lumr.mışt.ır. Sovyetler, demityo· 
lu üzerinde iki kuvvetli miistnh
kem mevkii , ... ıdo etmişlerdir. Bu 
muhrebclerdc Sovyctlcr, dört 
~ıat kar ve buz Üz(•rinde dövüş-

(Sonıı aayf,. 3 ıütun7 de) yı talep t'decek. Bunun için de (Sonu sayfa 3 ıUtun 2 de) 
sebep yok değildir: Dünyayı ------------------..:..._----------~ ----------
Bolııevıltlik tehlikesinden kur
taımak. Bn şaıtın kabulü takdi
rinde Almanya Japonyaya kar-

yor ki Rio de Jaııeiro'da. top
lanacak Amerika Hariciye Nn
zırl:ırı konferansı Almanyanın 
h~ç de hoşuna gitnıi) or ve bu 
7.ihinleı ini o kadar meşgul edi
yor ki başka bir lakırdı n.ra.c1ın
dn bile ni;'lzlarından iideta bilf~
ih ti •rnr cenubi Amerika konfe
ransı fırlıyor. 

ı miitteı iklPrin yanında h:u'P 
t"tmc~c bile ı azıdır. 

Bili bır Amerikan gazetesi
nin bu masnlmdan 7.iyadc. Bcr
linin buna verdiği ehemmiyet 
ve ha.\.,., disi tekz.ip maksadiyle 
kosl\oca ııe.'iriyatta bulunN3.ıı: 
h;in j;Özc aldığı ?..ahmet hayra
fo düşüı dii. Alman askeri m;ı.h
fıll<•ı i ~~·le bir şey düşünebilir· 
Jer, diiıd.ineınezler, onu bir tara
fa bırakalım. Fakat düşilnscle.r 
hile lıt:r halde bu teti:iplerini 
!Nevyor,\<;tnki gazete ha.her ala
m:ız.~ Ondan rok daha CVYel 

"::\ .... !15' 

G&-.uipo suik:ıstten Jıaberdnr o· 
)urdu. Sonra, gftyn hnzırlanan 
nı et:ı. o kadar çocukça ve o 
kad.ır manasız ki bir kısım A
ml'rikan filmlcıini hatırlatıyor. 
Okudu~unu azıcık muhakeme 
et m oc ahşkın zihinlerden hiç 
biri bu hikayeye bir kıymet ve
remezdi. Berlin hüküınet mah
filleri işi ehemmiyetli görüp de 
tekzip lüzumunu hissetme.sclc-r
di bahse değecek bir farafmı 
görcmiycccktik. 

Bc:rlin Amerikan gazetesinin 
neşriyatını Cenubi Amerika 
devletleri üzerinde Birleşik A
merikanın bir tazyik ve tesir 
yan.malt arzusuna. han1lediyor. 
Bu da az O'arip bir iddia değil
dir Y.alnız bu türlü sözlcı de 
psikanaliz mernklılan kc."ldileri
ni bazı hükümlere ve neticelere 
götürecek bir takını işaretler 
müşahede edebilirler. Anlaşılı-

Ş';imcli Alman genel lrnrmayı
nıı eanssı:t yere atf olunduğu biz
ce ı:lh)hesiz bulunan şu tasav
vurun esa'>ıru l>ira?. düşünelim. 
Bu tasavvurun mamuu~ığ'ını 
bir kat daha isbat edecek bir 
delil olmak li7.ere, fiU noktAya 
i§urCl edilebilir lti, hazırlanmış 
denilen tertip muvaffak olsa bile Alman &-;kcri mahfilleri gene 
Almanya) ı istedikleri tarzda 
kurtnrınağa muvaffak olamaz
lar. Bugtin Führer'in §ahsına 
kar§ı ımül tefiklcr dünyas•nda 
bir dUsmolllık lıissi varsa bu 
onunla' vukua gclmiş ~a.hsi 
münasebetler dolayısiyle değil -
dir. Hitler Almanyada nsırlık 
bir cereyanı tcmsıl ediyor ve o
mı soıı geliı,ınc ı,aklini vm·iyor. 
Hitlcrin bir kahraman ölU:nünl' 
kavu§tuğu, yahut kavusturul
duğu faı·ze<lilsc bile Hitll.:ıi ya
ratan fikir \'C lıis cereyanı :mev
cut oldukça Ye bu cereyanı 
milletler arası miinasebetler s:ı. 
hasında mlidnf aa edecek bir 
muazzam Alman oıdusu pa.yı -
dar kaldıkça Bitlerin haJ ttan 
çekilmesinin hiçbir faydası ve 
manası olmaz. İkinci bir IDtler 
yann değilse öbür gün gene 
sahneye \iiks"lir. 

Posa ve T~lgrnf havalelerimizi 1 

art k evlerimize getirecekler 
~---·--~-.. ~~~~-~~--

Posta paketlerinin de sahipleı·ine 
yerle:rinde verilmesi etı·afında 

t e t ki k l er y a p ı 1 ı y o r 

Bahusus Alman ordusunun 1 
Rusyaya kar(P hücumunda ser
})(ı..st bırakılması iı-..teniyor. Al-1 
man oı dusu bunda muvnffak 
clduğıt takdirde .tabiidir ki fi le 
çıl<arncıığı vaziyet Hitlerin rii
yasın<lnn ba.~kıı. hir şey ohm
yacaktır. Ynııi bir kısım Ruti 
toprakları Almanya için bir 
ımüstemleke haliı.c getirilecek 
demektir. · 

Bu da bugiin geçiı,tirilen teh
likenin y:a;rııı dalın. büyiik bir 
kuvvetle tekrar canlanmasım 
teşvik eden bir funil olacaktır. 
Müttefililcr bCiylo bir sulha ra
zı olurlar mı? 

Mcsdenin üzerinde daha faz
la durın vı abes gördüğümüz 
için hatıro gel"n eu bir iki nolr
tn:sp ifiaretle iktifa. edeceğiz. l 

Hilselin Onhiıl YALÇIN 

Anka.rn, 12 <Yeni Sabah) 
Posta. \'C 'l' lgraf Umum Miidüı·
li1ğii, tclgmf ve posta hnva.lclc
rıle göndc:rikn ıınralaı1n sahip. ı 
krine evlerinde verilmesi ıl::ın 
yaptığı tctki~_atı bitirmiş ,.c şiın 1 
dilik bir t.ecrubc mahiyetinde ol ı 
mak ve yalnız Ankara, 1stanhul 
ve İzmiro mahsus olmak üze-re 
S liraya kadar olnn havaleleri ı 
e\·lerdc sahiplcıine teslim ctııı,·
yo karar vermiştir. Derhal tat- ı 
bik mevkiinc lrnnan bu usultl<:n 
fayda göriildiiğü takdiı de sckiJ ı 
Hradan fazla olan havaleleıin de 
:ı:h-e~erinde sahiplerine veril
mesi işi karnrla.şt.ınlacaktır. 
Diğer taraftan posta pakctlc

ıfoin de mahlalindcn sahipleri
ne verilmesi etrafında. tetkikat 
yapıJmal{tadır. 

(.SOnu 8a. 3 Sil. .4 W; >, 

~ - . -==--~HARP V AZ.YETP~; ._ __ 

S nga u •• m fa Si 
Siııgapur de ize karşı miist:ahkemdirt tahkim man· 

zumeieri, etraftak· adalar grupl rında ır ve 
müttefiklerin deniz ve ~ ''f. kuvvetleri göklerde 

1 
bir ateş barajı tesis edebilir 

-----ı~an: f~li Gene'aı n ,\Al Kor, ER lıl ___ ,._ ____ , 

P "<.JfW knnlı boğu~rna.

J,.:n, 8inı;a.puru istihdaf 
cdiyoı-. Japon baskınr1hırı, bu 
can d:ım~rma ck.,~h'll geniş -ııUa
mafarl,. yakltt~rmy.ı <',alışıyor
lar. B ı ı.eııva Rıçr ~~ ·ı .ın. Mıılez 
yada a. aı-ı~z- llt ı le-~ isin gn~ esi 
budur. 
Çin içlh J ıı:ı Pılipinler - .l3or

neo - Smnrttra. - \fa.lczya - Si
vMı - Çiıı Hindı knrnluriylc 
GCVr~!.,nmistir. Lu2011 - Hong 
Ifong ~eı:i•ii artık japon nmm 
daları ;ı;in ıışlek bir yoldur. Sin
g:ı.pur, bu japon gülib,ü şaı krt 
k.ıl':;J knp.tyan bir ımpaptıl'. 

Bütün 1\lalczyn ve Somatındn 
haldmiy{':t temin edildikten HOn 
ra Sın~·a.r•urun t~h ıkc~c dü~ü
riilın<'!-ii bal\if ant'\'7.UU ol bilir. 
Singapunın Manila<lan uzak

ııı:ı 2500, Hoııg - J ong'tnn u
Z<ıklığı dA 2650 kilometredir. 
B,11,lları, Singfiımr.a karşı ya
p l'"n harekfi.tta mi.itevas.'3ıt Ua
ler, dl'i?;cdi sıçrnma tahtaları -
dır. Deııizlcrd imdilik emni
yet ve seyrüscfe-r serbestisi ka
z:.man ja•lon;wı için uzun mE:r
halelPrdc ıınygısızca oynamak 
da mlimkün gibidir: 

Çin Hindinin i§gali1 Singnpur 
müdafüerini intibaha davet cde
bTı·di. Sin~apur istikametinde 
yollama.ln.ra, Singapur drafm -
claki faaliyetlere ,bu kunıldama
larla mütera.fik, bir hız -.:eıildi-
ği seziliyordu. ..Fnkat, Okya
nusln.rd:ı. nafiz bir silah, gökle
rini' cm.niyet altınd:ı buluııciu 

nuya kaC!iı' c.ı m;ul. Lt \Lr. Do - ı 
n. ııma, rolfüıü yn rhğı mi.id-
dctçc, :-ımgnpm· i jn drni '<. 

Juhore- h;.nalı miid fa:ı mın-ı 
trık. mı M:-Ue.zyı rlilindcn a

<e"nu S.">) f.;ı 2 1>lıtun 1 do) 
kt.ı-şı müdafaa dfü:imiilecekti. :r.uıax.-

~011 R~~·m lınkıki ıkn<'mcl~ıi, ~~ rNORVEÇTE r·~u .. HIM 
~A.Z mudnf h 1 mm malııydmı .,, 
Dü biitiin dcg ... urmiHh. J.ni - •----·---------• 
tıı.hkt-m bır .ırnknin dar bir ko- BİR SALT ALAMA 
rid,mı fıı:ıkır·ac.l~ı at•·ij} ·ı· altuı-
da dt"'niz<len 1.oıJP.1mı.U>ı hnkim- HAREKETi 
sv.dı. 'l'ahkiınatı v, t&.mi~tı 
ile öğcnC'.nıiyen bir kalen;n d ·. 
deniz. hedeflerini ur,:1klardn inti
~ar vaziveti ahnıvn ml:'l'bur elti· 
Vini hfü:İh<cler ortayı koymuş
tu. 

Singapur ise, son deni~ anlaş- ' 
malan suya düştliktt'n ı;onra, en 
asri silahlarla takviye edilmişti. 
Alman askeri edebiynL :bu boğa 

Vatanperverler 100 
kadar Alman taşıtını 

berhava ettiler 
----o--.;.. 

.zn 40,G, hatta ~5 santimetrelik Sekiz limanda bh 
toplar "erle..ştirildiğinden bft· 
histi. O halde Siııgnpurun kuv
vetli bir donanmadruı d:ı korku
su olamazdı. 

Singnpur tahkimatı ı;iiphc
siz, bir sırdır. Açık neşryata 
göre, S~pur, tlenizc karşı 
müsw.hkemdir. Tnhkjpı manztt 1 

mcler1 Tckong adnsınaa ve bu-; 
nun karşısında iKi yer(l , Ubln • 
adasında, Ohangi b11mun fa 
Lakruıg, john, Bııkum adnlar 
P'l'llpla.l'ındadırlar. Bu kuleler 
bir dUztineden fazladır ve h~ 
biri başlı başımı. ibirc.r müdafan 
manzumesidir. Malezya kıyıln-
nnda 5 kale göze çarpmak'tddı 
l{aleler ya adnlarda, yruı ~ 
1 1 l"PX~ru;ı~ d }aı 

çok tesisler de ha· 
~ara uğı·atılmıştırl 

Bern, 12 (a.a.) - - Buraya 
P-elen haberlere göı-c, Norveç
ta gayet mUbim bir baltalama 
hı.reketi olnıuştw·. İngiliz do
namnıwındıı.n ynrdım gören 
Noıv~ vatanperverleri, yiız 
kadar Alman ~tıııı bcrhn~ 
va etmişlerdir. Y:fü•..lerce Al
mam tayfası olmuş, c ~i ii
mruıdn çeşıtli tesinl41; hasaı i!. 
ufrramıştır. Bu hare:.tc-tler 
bUyUk bir dik'.\t tl ha ı n 

•'> V C'lDl l ~i :ı h' 
f l: c l.<'r J heı 
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[Nakil \e ikübıın lıakkkt nınhfu1.<lıır.] 

• • .. • • • -
Bİ EVE 

TAARRUZ 
DAVASI 

Yazan: Muharrem Zeki KORGU AL No. ,'j6 e aı:m•Rı;:--
i h Vekalet tarafından tasdik 

olunan listeyi bildiriyoruz: 
- Sizden yanlış ücı·et istedi· 

gine kı:ı.naa.t g: tırdim. Yirmi 
bin lirn daha. v ennenız ıcnp e
diyor. Borcunuzu derhal öde -
melisiniz. Ulu 'czirlmin bir lmb 
ristruı muh ıuna borçlu ı alma 
.s1 13ercli hanemlc m asıp 
oq{ildir. 

Harun bin Şuayb, itiraz e e
ıncdi. l 'nderı · okuya.ııık 
~ p · b n irn d h 'er· 
dL \ 1 ri tıt eye titre} c 
p. r:- Fıravunun . J: 
hoşuna gıtmi ti Ko salon , 
ç1 l k ka.hknh l.ırln inleyordu . 
Veziri:ı.znm, o adakilerin eğlen
ce i olmuştu. Fı.;vkalude hasis 
biı adanun böyl bol keııedcn 
lıaı ne vcrm.:si. gcı çekten ~ülü-

cek hır şeydı. Hii.m n, arka· 
dasının zc tÖ. ına ve cesaretine 
lıa) ran olmuştu. 

Fırnvun. adeta ins .. n s rrafı 
idı. Bir a mın yüziınc bakar 
bakmaı; ne oklugu u anlar-

. Velıt b Mu 'ab. daha ılk 
gorü tc sevmıs \'e beğenmışti . 
Onun zek" ından i tifade etme
m k ham k tini nnsıl gösteı e· 
bilırdi? 

- Aferin b:ıb :yiğıt, d i. Bi
zim Hanın bin Şuaybc iyi hir 
ders verdin. eminim ki artıl· ak
lım basına toplnmıştlr. Bir da
ha hesap ~anlı lığından balı el
ıniyeceğinc k niinı 

Iı'iravun, bu sözl. ri mah~us 
E:övlcmL<rt.i. İhtiyar vezirine, bu 
şikayeti ta.z.elememcsi için zmı
nan ihtarru bulunmu tu. Ha
run bin Şuayb, Firavunun ue 
dem h istedi ini anla ı : <l l'· 

lıal gidip yerine otul"muştu. 
Firavtm, V clıt bın ıus atla 

biraz d~ konuştuktan m n 
ı;a.lonu tcrkett.1. Herkes d ğıldı. 
Vclit bin Mus'a.bla Haman da 
atlanna binerek 'c beraberlenn 
de getirdikleri askerleri arkala
rına takarnk kabristana dönclü
ler. 

Haman, ınezarlığn döner dön
me7., altın knp1am lı kürsüsü
ne oturdu~ 

- Oh, oh! dedi. 1n an kendi 
mnkamında ne kadar ı-a.hat otu
ı U'\ or. Sarn.vd az daha catııvn 
aıkWU. 

Vclit bın Mus':ıp, ha:y retle 
ii<>rdu: 

- Saıaydan memnun kalma
m mı Haman! 
Haman, n frot etntl! gibi bir 

\·aziyet atar k cev a.p vereli: 
- Orada yu.lnız Firavun ko

ııuı.uyor. Ba kaStnın konw n:a· 
rnna imkan yok. Halbuki ben . 
c.nı .. n·n gevezelik yapmayı•lCa 

1 
duramam. Hem d vezirin şikü· 
y~ti, sonra. <:ıkanp yirn1i bin li· 
ı a vermesi çok tuhafıma glht. 
Scuıtlercc giihn k ihtiyacını duy 
duru; fakat gül mcdun. Dikk t 
ettim. Hiu'UI! hın Şuayb'de ağla
mak ihtiyacında idi: fakat ağ:ı
yamadı. Orada çirkin bir şey•' 
dalıa şahit. oldum;Fir vun aıi
lcn moruk; haklıyı hak ız, halt
ıızı haklı cıkarıvor. Vezir. ycr
flen göke Jtndar haklı idı. Biz de 
cehaınemin dibine kadar huksız 
Idık. Böyle ol u~rıı halde da' ayı 
bız kaznndık; haklı olan kaybet
ti. 

Vclit lıin Mus·ap, nrkaclaşını 
dinlerken katıla kalıla güli\ym·· 
du: 

- Ben sana "'bu ferman eli· 
ınizdc oldukça sırtımız :rere gcl 
ınez" demez miydim? E~ fer· 
mam ~kanp gosteııneseydim . 
l ımdi b:ıska y rde olac:ıktık. 

- Nered"" olwduk Vclit? 
- Ya ı kencc odnsmda, yn 

il llfıdm satırı altında, ya.but ce 
1 \.nnc.min en r fli bit ~erinde.. 
Yani tnm ortasında ... 

- Y ıne ıılnk saoık soylemeğ"' 

başladın V clıt ! 
- Bı kis gay t doğru söylü

yorum. Fir vunun nrkasmda d1 
kil cel atları gormedin mi ? 

- Evveli\. furk ctmcmistim . 
O n, ancak aziyet lehimize 
döndül.ten nrn gordüm. Hani, 
heriflerin yüzlerinde hiç merha
met yok. Aman, zaman dinle -
mez!cr. İnsanı tavuk boğazlal' 
gibi oozaz ayıve ir er. insan, 
oir defa e rine dıi CJ e gör
sün. 

- Biz onlann c1 ine düşm k 
lt>hlike;llni tamam n aUatt k. 
r.:imronun kulakl n ç nl ın • 
BiıYtin muUnku. cellatlara tcs • 
Hm edilecek. 

Haman, pek h klı olar k hny 
rcte kapıldı: 

- Şimronu h:ı.la u utmadın 
ını? 

Vclit bin l\fus'ap, di !erini gı
cırd:ı.tb: 

Su uyur düşman uyumaz! 
Bu sözü nklındnn çıkarma, Ha
man! itiraf ederim ki Şimron, 
bana esaslı bir fenalık ycpmndı. 
Fuknt sevdiğim kadın ile aram
da devrilmesi imkansız bir en· 
gel gibi kaldı. Ortııda Şimron 
oimasaydı, Serab, benim askımı 
hakaretle redd tınezcli. O vahşi 
lcadını lın la seviyorum ve öm • 
rüm oJdukc:a sevccei!im. Şim -
ronu da bütün ömrümce t:ıkip 
·!leceğim, nihayet ele gecirnıe-

fe muvaffak olup cellatların ö
nüne atacağım. 

- Fir vunun celliıtıarı senin 
sözünle ad m öldürmezler ki... 

- Şimronwı. öldürülmesini 
ccll 'ıtlara b ·n emretmiyccci!im, 
1<1mvuıı emredecek. Çünkil o. 
Firavunun baş düsmanıdır. Fi
ravunun zalim idaresine karşı 
isytuı etmiştir. İsyan etmekt~ 
hakkı varını veya yokmuş, bu, 
tamamen nv11 bir mesele ... Be
nim istediğim sadece sudur: 
Şımron, cellat önUnde diz çök 
meli, cefüı.t satırınn boynunu 
t.eslım etmelidir. Hattii b.ına 
).!İDP. Htifı:ıi nt..-......ı:;· + ... ı..cıh..ıo 
::>erah da ayni kilde can ver 
melidir. 

- Ya Ser h · dnn daha güzel. 
claha sevimli, dnhn. civelek bir 
kstdınla tanışıp evlenirsen... O 
z...~:ın ~erah'ı; dol yısiylc Şim
roıı'n aff etrncz misin? 

- Benim kit bımda. "uf., de· 
nilen bir kelime yol·tur. Kalbim 
de de mcı hmnetin "m,. sini :ıra· 
ınnk biiyük bir hatadır. Naza
rımd3 1 muknddes scy intikam 
clır! Seralı'clan, Simron''dan in
tik;ım :ılacağıın ! Onları yetişti
,.~, karşıma cıkn.rruı ccmnnt
len, bUtün Beni !sralldcn inti-
J n·ıı alacağım! Bana şerir diye
,.,.Jd r, alçak diyecekler, liinet 
ckuyacaklm-! Fakat b~ni inti· 
kam alrnnk Jcarnrırndan çevirc
ıniyccekl r! Bugünden itibaıcn 

• . ·-----Gll- . : . 
: Yardım sever Bayan· 1 
! l • larla K•z•1ayın müşte· 

rek faaliyeti çok • 
verin•li neticeler veriyor j 

Kahraman ordwnuza kış
lık J!i ecek e~ası temini 
maksadiyle Y aı dımsever 
Be yanlar Cemiyeti 1stan -
bul uiJc i 1 ' n zıl nıı teş
nki ,.e ıi ett. nı y nış
tık. Bu iki h yır Ccmiy ti
nin ınüfid.erc .m ,ai:.i çok 
verimli neticeler vcrnıeğe 

! bışlamıştır. Son bir ay ~.ar-
: fında knlır n:ın ordumuz 5 
5 için 5 bın parç:ı <ıon ve gömlek : 
: temin olunmuş ve bunlar a- "' 
! liikadarlara teslim olunmuır 
• ~ tur. 
: Son günler znrfında. 5000 
: takım daha ıç çamaşırı ha
: zırlanmıştır. Bunlar da: ya-

kın bir zamanda alakadarlar 
rn teslim edilecektir. 

İç çamasırlanndan başJaı... • 
400 çift yiln çorap, 173 çift : 
c l d i v e n , 14 çift ka· 5 
zak ve 16 çift fnnı1n da te- : 
min olunmuştur. ı ' .................................... / 
Belediye 

Koop atifi 
Umumi hey'et toplantlsı 

yapılıyor 
İstanbul Belediyesi memurlar 

kooperatifi 21 ikincikanunda 
fevkalade bir toplantı yapmağa. 
karar vermi§tir. Bu toplantıda 
kooperatifin yeni idare heyeti 
seçilecektir. 
Öğt endiğimize göre koopera-

lif azalarından bazıları, memur
lar koopc tııme vcıu mr c·ıa:il 
verilmesi hususw1da. umumt htr 
yete bir teklif yapacaklardır. 

--"'--

ı t u i'I' r 
Me k z muha oc 1 gi me • 

m 'U e ·ep 'Ioh merkez mu· 
b::ı.sebi:: .lı0 1 r. na memur 
guna, askeri ırıuh ebe aıemu· 
ru H .. kkı Güven ru keı ı muhn
scbc m;..m n kl me, Gumruk 
' l!lhisarl r \ c <al tı muhru>e
r..:. ı~ü lu'hı memuru Hnl?t 
Kcx: .Dahr ıye Vekuldi muhaso. 
be mü ı..Jh..,-; ü mcnuırluğuna. 
Adli ve Vekil.le ti muhnsebe Müd. 
İkinci mümeyyızı Mehmet A
tay Adliye \ ekülcti mı hasebe 
Mtid. b.rınci mtimeyyizl.ğine 
Adliye VekliLtı muhasc~ 
miıdtlrlüıfü memuru Ömer A
ntiak Mliye Ve ·atetı muhasebe 
rnüdürlü<"ıü ikinci mümPyyiz''ği· 
ne, merkez muhascbecilı~i me
muru Sait, Yc.~lbaş merkez 
muhasebecffği b"r.inci mi'mey
yizl'ğinc, .a · eri m h 'liii 
katibi Mü.<;li.'11 Kunt Ankara 
m~tepler muhasebecili • i katip
liğine, milli emlak rn .. rlürlüi{il 
memuru Hüseyin Ö~en milli 
cmlilk müdürliiğü ikinci mü
meyyizliğine. 

Tayinler 
Siyasnl bilgiler mali ~ubcsi 

mezunu Cihat İren stajiyerli· 
ğc, Sivasal bilgiler mnli §Ubesi 
mezunu Ragıp Çohncı stljiycr
liğe, hukuk fakültesi mezunu 
Yegane Koçak Adliye Vckfilcti 
muhasebe nıür\ürlüğü memur 
nnmzetliğine, yUksek iktısat ve 
ticaret melttebi mezunu S. füi-

ticaret mektebi mezunu Bilse· 
yin Kırbaş İstanbul hesnp mü· 
tchassıs muavinliğine, Yüksek 
iktısat ve ticaret mektebi me
zunu Tuğrul Altunoa mulıasc
bat U. müdürlüğü memur nam 
zetliğine, hukuk fakültesi mezu 
nu Müberra Sinanğolu Gümrük 
ve Inlı' ·u Vc\iıl ti m ı c
b m d r '{li b rmci ruwn(y
y1 ı, 1 Vekıllı.,ine, hukul• fakiıl
ted· mezunu Asım Giineı i mil
lt eml2k müdurlü.;.ü arazi te b.t 
,.e t vzi memuıiu~tma, yüksek 
i ti.ıs t ve tıcııret mektebi mc • 
zunu Al' Ha;>d;ır Eri kiıı lzmir 
h ap miiteh:ı.ssıs muavınli.~ıne, 
Dc\lct dem'ryolları yol 9ul>csi 
memuru İlhami lıarn.bulut 
ın · ı emliik müdürlüJü ar.ızi 
tr>sb t ve tevzi memurlu {una, ı 
Camıkkalc maliye tahsil k•tibi 
Mustnia Yalçın askeıi muhase
be ~ vezncdarlığına, bmır 
eski hcsa:p miıtchassısı O man 
Celebi lzmir hesap aniıtclıns -
sıs muavinliğine, Yozgat hu
f,illll muhasebe miidürlügündcn 
Vekalet emrinde Nafi Duran
soy Konv-a sulama tdaresi mu 
lı ·sobeciliğ"ne, açıktan adiye 
Gönenç merkez muhasebeciliği 
ikinci mümcyyizlii;i vekillığinc, 
İbrahim Göktürk M. I. Veka
leti h:ıva muh:ızebe müdurltiı?ü 
i inci mil ezzil.ği v killiğinc, 
Vecihe 'l'ozun .Başvekalet mu -
hasebe müdürlü<i"ü ikinci mü
mcyvizli,~i vcltill.i.,..öine, :lh.san 
Gürs('I • faarif Vekaleti muha
sebe müdwlüi;rü ikinci mümcy
yh:l'ği Vekilliğine, NeV\-nre Ba... 
ver Ziraat Vekaleti nıuhascbc 
müdürlüğü ikinci nıümeyyi1.ligi 
vaı illli!inc, Muknddcr Eruy~:ıl 
Nafıa Vekfücti inşaat kısmı 
tetkik memur Vekilliğine, Sefer 
Ur 1, Giimrülc ve inhisarı r 
Vekületi muharebe müdürluğü 
memur namzctliğinc tayin C!<lil
mi~lerdir. 
~~ 

Um um İ ey'et muran Kutlay 1Stanbul he- Rektör Ankara:lan 
sap mütehassıs muavlııliğine, 

toplantı arı yüksek ikbsat ve ticaret mek- g Ui 
Dün deri ve kösele itlı:ılit bir tebi mezun~ Fethi Başeğmez 

1 
Alakadar vckfıletlerle Ünivcı-

Kilidi kırarak ar· 
kadaşmın ev· e 

• • 
gır11 ış 

Altıncı asliye ceza mahke
mesinde dün bir hak ret ve e
l'C ttarruz davası n icel ndi· 
?ilmiştir. 

Vak'a rudur: 
Dün Halit ve Hamdi isminde 

iki arkadru; b rnbcrce gezme· 
ge gıtmı ~ ' ye ela l rt a 
isimli bir b::ıyanla tanı mı l r · 
dır. 

Her üçü birlılrte hir 1 ntn -
ya girmis e dir. Yemekten on
ın lfalıd ark"dası H rn i ' b 
:ynnla ved , cak ~ rılmı ·tıı . 
H mdi ıle 1 rtca ber b ı c bir 
miıdclet CJ'ı.:zdıkten onra Hali
din e\'de olmayısım fıı.,:Jt bile
rek evine gitmilı rdır.Hamdı ki 
lidi klnp ıceriye girmistır. Bu 

nada evine donm ktc oi n Ha. 
lid kapının kihdıni kırık nor -
m · ş derhal içerıye gırm . ve 
H mdi ile münakaşay b<!.Şln
mı9tır. Biraz sonra m··na rnşa 
at~nmis ve hiddetim yeneme-, 
yen Hamdi, Ha.hdi ııa aitılh 
döv:mü<rt:dr. H ljd p i3C ur.ı
cnnt etmiıı ,.e biraz som n cumıii 
mc hut mahkC'mesındc y ı ılan 
duruşmaları ncticcrinde H nıdi 
l -0y hapse mahkC '.Ti edıhnı tİt'. 

__.. ·~--- 1 

ınd 
• 
1 

Yeni bazı kayıtlara 
tabi tutulacak 

Ticart..--t Vekaleti bund. n on
ra ihraç edilecek olaTl i 'e · · 
tıül lu n tüıel fındıkların \' ı:>ıf
ları mmıycnc edildı ·t n r>n a 
ihrnc cdilm~i lüZ! unu ıtııl<l· 
ka 'JJcaı et Mı.i<lurlug lllıl' bı dır-

lhdas ccLlen bu y •ni usul 
miştir. 
ii7.crinc ihra" t ha kontr lluk
tn y ni nümıınelcr h 7.lrla 11•11. • 

tır. Bu ıdan sonrn ihra ed " k 
fmdi.l{faı· kontrol ılırken h 
mimmıeler esas tutul c. k ., 
1mnJarın haricind •c- Y" •i e
ne malı uller· d thral ta n it
sxı<lc cclılccektır. 
---~ 

likleri unıumi heyeti senelik lstannul hesap mütehassıslığı, sıteye ait muhtelif meseleler ct
içtimaını yapmıştır. İçtimada M. Iiğine, yüksek iktısat ve ti-ı rafında konuşmak Uzeı e Ankara 
h ti ·a k cnret mektebi mezunu Adnan A yn gitmiB bulunan Oniversit" 
.eye ı are raporu 0 unmuş l "" Cem Aksara"_·da tramvay n"u" -ve rapor hakkında ba.zı azala- zov stan..,ul hesap mütehassısı Rektörü n Bilsel şehrimıı.e ., ,,, 
rın miitalcnlnn dinlenmiştir. muavinliğine, yüksek iktısad ve avdet etmiştir. nakalatı sekteye uğradı 
Bundan sonra yeni idare heyeti Dün hşrun saat 10.ao da bil' 

~~~~~ıı~~ıı;::~· yı~~~f~~ Çalmam'ş ellerı" f kılmış ~~ ~::ı:s::ı~~alidt}h~-
gibi bu yıl da reis seçilmiştir. r--- 1 9 --.. , mı J bu yüwen tsta.ıbul 1 rafm-
Ma.hmut Cengiz, Alelto Dulo, Ra elan gcleu bütUn tran ·ayl t o-
ınulos M::ı.rkopulos ve Ka.mhi a-\ rada nrabauın Inrırd ı -.a-
~lı~~ tb~hi~ Akf:nr da müra- Kendini ~öyle müdafaa ediyordu: mana }•adar yolda beklem k 
kıplıge se<;ılmışlerdır. " V l A h• . b _ k .. • ıu~churiyetinde kalım lardıı· 

Çmxll ve kanaviçe b:rlikle1i - a la ı eıs ey, ogun ço ıçmış- Tranıva. miismlıd ın .ıil 
tcplantısı ti nl l d .. kk • d k k Jun yardınu Ec-ıycsinde b r h yli 

Diğer taraftan çuval \'C kn- m. a aşı aD U an an Çl ar eD uğra.~m3dan sonra a. aba 'k ı • . 

nav~çe i~halat. birlikleri B. Fch- terliklere ell~rim takılmıf olacak rılnus ve bu ı::uretle sektev • 
mının rıynscti altında toplana- " ı·.ıyan münakdliit t 'a- ı b ı.la· 
rak senelik heyeti umumiye iç- Etrafındi.ikilerinl alunnk, sersem görerek lc.ıpuun kenarında .iıı ı bir m1s'1r. 
timalannı yapmışlardır. Bu iç-ı ıanneden hakiki budalalar vnrdır. sopa UY.erinde osııı 12 çi!t lcrliiti Bir hırsız ma.-.küm o':iu 1 er dimi Firavunun en yakın a

damı addediyorum. 1leride ve-
zir olmnklı~'lm için hiç bir mu-ı 
ni yok! Hatta Firavpn ola
bileceğimi de aklım kesiyot·. t 
O zaman Sernh, buhar olup uç-ı 
sun~ Şimron, bir avuç kül hali-

timada heyeti umumiye raporu Bunlor, nçık göufiluklerinin defil ı:ı~ıru~. 
okunduktan sonra aza ve reis se de, bu adı verdıkleri gayri m~ Evde bulustul<lr. Dün 6 lllCJ iye Ce?. n h • 

· ı tı 1 ti'h p~·~ Bür 1 k€Illesi hır ihk uçu lan :n çımı yn.pı mış r. n n LU • lı&reketlcrinin her uımnn cczasuu Elı, 12 ~m terlik her §e:rin po.lı:ılı 
h;ınettin Tatavi reisAli lgen ile' rEkmi.,lcrdlr \'e c:elteccklcrdır. 1şıe rı d ı.~ nun M hmet Aliyi cezai f1 Jı,. -

l ·ı . " ';/ . oldu •u şu g ın c, , ... ydi bilcmcdın, m1ştır. Gooe Siıkecide tc P"ı· 
Salamon ela azalık ara scçı mış- ı,ıemduhhı Şnziyc de bu nçık goz- en lira ederdi .... a ..• Yolnız, bu m;ıı-
1 d. ,, Jıic yapan Kiız-ımın dükkaıııııdno er ır. leıdcn hem de clhnıu ııptnı sanan- •~-1 "Yni nUn .... t"'" •·ıl• .. Pm-•· d~r.. .o.u .. b .... ..,.. .. .... .,.... vo 4 sandal ~ c-alan lJfehm A1 11 ın 

ne. gelip kendisini rüzgılra ver
sin: Beni 1srail, glineş altındı, 
kar olup erisin! Elimden başka 
lU m kurtulamazlar! 

Haman. bir knhkaha savur
du: 

·- Çok pala\T cı gördüm an'.
mn, senden baskuuru görmc
clim! 

( Ar1:cısı ııar) 

Yeni otobüs hatları ı.ard:ındır. ru dc,&ildi. Sntıii ı iui ~ !'abah suçıı sa •it olmuştur. .Mehmet 
1 t k .. E\"Vclki gün iki kofndar diişün- YdPffiDJa karar \'crdllb-. Gece birnz At· .. h l t • lil 
stnbul Belediyesi çeren oy- dulcr, tncındılar, ene -.opolım, na- ı uç ny apse ma ı rnm ('< ı -

1 Ç 1 t 1 .. fe len· " " hulyalı geçti. Sabah oldu. Şnziyo.? · t• e am ıcayo. o o ıus se r r•l cd .. lirn de ll" b kuru edin-- nus Jr. 
k rl şt.ı t.:ı B ..... ~ .. ..- l Jr çi!t terliği kend" ne nyırdı. 11 B' k '-' 

ihdasını ara a muş r. u • •• 01 "· ruy" d•ı. ündüler. Memduh ır ev ısnıen yanuı 
ı . ı } ti kl ... "" ÇJ t tcrlıı'ü sarıp nn:ıladıltır. Cor-

hnsnsda azım ge en ıazı ı ar k.ır.-.rını \ "ıdı. ş zıycyc bil-''-'' E .. l 1~ d 1--'- dı .... .. uuv.ı. ı;ıyn giti.ılcr, ncr icydcn bih:ıbcr yııp c ... apıcıç e c sın 
yapllmlLAta r. .Bu P<ll'lnk kararın tatbıkinc hemen km·nf l\tustnfa ı ıninde birfsine ı 1 de ?,S numnı-alı evde yangın ık 

Dilsizler Cemiyeti ı;q:mek ıaz.ımdı. Tcfcn"Uol üzerinde \.m terli''i on be,ş liraya sattılar. mı tıı. El·in alt l{ tmcJ.ı o• ... n 
w•JasWar. Pldn hıızırlruıdı, Şımdıki Bir dilz.jrıe terli n krıyıblylc canı Hayriyeni!l dün g vık ! ı 

kongresi hdld,. ~r scy ı,yi ve yerinde ıdi. yanan llırnhim ,fıldır :fıldır :ırııw- mruıgn.ldan ı:;ı rıy:ın bır krlill m 
Egcr karar muva! :ıkiyctle başarı- yordu. Zm·nllı o gun sob:ıhlan iti- vnngına ~cb!:p olruu u . E iıı 

Türkİ'-'C Safrır, Dilsiz ve Kör- ı cıu d k crnelntz ""'" b" k ta h'·L " ., ırsa l'Up urur en '" ~ • ....... barcn btltı.in çarşının tcrlilc alıp ır ·ısnu ınamen ' \' j\ ı• 1 

HARP VAZiYETİ 
lcr Tesanüd Cemi} eti Umumi mct!:.iz bı.r kaç liro cölnmelt knbıl tıbileccl, dükh."fmlan aı asınd:ı me. sonra } tişen itf ıye .) 
merkez toplantısı •. ~ın 18 inci ,_ , ·· .. ı:. t:~ - cwcar:tı. kik dokudu. kan ter içinde knldı \ c 000 urmuS ur. 
P., .. .,.r gu·· nü saat 4 de inö- E d ,,. ı d ı C"r"'k"pıya """" " en .. ır u 1 nr. .. .,. u :ıihil;ı;ct ıı,;i ke,.rctmekt.c cccı1.ıııc- "Kurtuluş,, gelı'ycr 
nu.. Hl1 Ik evinde yarıb.cnktır Ce ld ı K r lb ı r 11 ı dukk ... 

cnıı{;tarafı ı inci sayfada) 
yırm udır. Sin pur, şimale 
l>' <leırı.iı lu ıle bllğlıdır. 

sıng. lhU", knrn ntesleı inden 
ma un ll ıluuınnlıdır. K la ~ıh • 
tinin müdafaasında bu mithiın
Jiı.enin t?.bul bulundanılmu~ ol: 
rı1aF1 tabiiılir. Japon kuvY tlerı 
kırslsında muharebeler vererek 
cemİba doğıı.ı çekilen Malezy, 
ordusumm kRt'i muharebeyi ne· 
relerde kabul edeceğini göı·ecc
t1ız. Ancak, bu m~daf~ 1!,1!1n· 
~lerinin kaleyı hıcs degılse 
karamn uzwı menzilli toplarının 
ıü.eşlerinden de kurtaıınalıdır· 

)ar. .. ta\ 
Kale tesislerinin ve mus ı-

ke.m limandan ve tezgihlanndan 
:istifade cd~ gemilerin hava ta
ar.r .ızlanndnn korunabilmeleri 
ı~ Singapur et.rafın~ yet.esi 
Sumatradald üsler IBla.lı ve tek 
bir mecburiyettir. O sebeple, 
Soınatra.daki üsler ısı· 1 ve tek-
ir edilmektedir. J p l r, gemi 
erinden ve Mal edind"k· 

Jeri üslerden uçur ca.kları filo-

r 

1 

1 

J 

ı 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

- r ı;c ı eı'. avo ı·n 1 n 1 • oa· uı. Zabıtnya haber \erildi. A ık 
mı.yet reislig·i, o criın lıütün iza- " d Sa n• k"da d Yunani tana br.şinC"i ı ;cı )fa· eı 1.ına un en -. zıyc, ... ... n a gözler: yakalandı, bir çift cvde:n, on 

1 rh Singat)Uı u tclıdı't c·.:ıec 1' wn ı·.011gr~.le bulum11:ısın1 ıica. "I ı h · di ş -• i yorı rnk "ardım ve ..... i"•ecek m 1•l ı i 
< ,. :u n· 'l;.'u " eme u gll' • • ıı ... yc rı ' çe- bir çift de sahlan diikkündnn gc- " " 

lcrdir Singanıır e•-"ın n-ıe etmektedı'r. cb:ı dil b! ... d ı-• a · blYotürcn Kurtuluş 'npunı b · a· 
• f'' ı.nu. llll • n z, li r .. a m... ...,. rpıne tırL1di ve satanl:ırla alan ndlly~"c 

ı.ecclt ha\'n filoln .. ile ve mu"'tte- •. kt b dl t ı ı·ı hah c:ebı iruizc dönecektır. l r-,.,. 1 ua ı, cgenmc , rugan er ı • enn vcl'ildi. ~ 
fik donanmanın müdahale kuv- ı- iiyaUarını sordu, istemedi, pnntur- tulus vukwd.ı altıncı sef 't mi 
vetlcrilc Singapur göklerinde ==;:::: S P Q R ı .. ıarın mukavemet dereceleri üze. Muhkemcde Şaziye bir Y ç<ıl· yapmak üzere Piı-cye ha. ek • 
bir at"a b:ıra +ı te . i daiın" bek- ı 1 . b" ünnk madığını söyledi, Memduha gelme~ dceclttir. :Kurtulus bu fcı nd' 

_,. J• ..... rinde lbrahimle uzun u· m a- baskın ~·ı.tı: 
lcnebllir. n kalenin pasif 1 t t ld N lzcme ı "" """ l\ıbzılny taı fından hazır! ı n 

Ankara • Stanbul ~ yn u u u. c :rmı 11 n ı..a• «- Vnll:ılıi reis"--, dedi, o "tm korumna tertipleri de bu n.teş uı·•· - ı ld d harbin ne" """'" .. yıyerek ve yardım nnıd1el<>ııl·~ 
B k 1 :r tıugu ' 1 1• ne 0 ı.r- çok içmi§tim. Burnumun ucu11u seddini kU\ \ e:.lenclirccektir. o s maç arı ederi ... nlnttı, söyledi, cevap al- ·unanist::md akrabn.Jnrı inıôu. 

Japonların da Singapura kar- ö ·· ·· d...ı.: nrtes· gun" il Arl d M &orccek halde dctildim. Öyle blr n·::mlnr<lan alınacak kolil rı 000· nuınuz uıu cıun 1 dı, k~lık v dl ~a a~ cm.- dilkkAna gjniigimi hatırlıyorum. 
sı dar~c1 iııi • kaı adan tevcih Beyoğlu Halkcvi sa!cmmda An d\lh nrkuda idi. Hiç bir Ş".Ye ka- Anla lan çıknrken terlikler cllmo türecektir. 
(.>dccekleı·inde şüphe yoktur. O- kara -l<rtanbul boks ekipltti ıısmadı ~e bir nraıık vitrinin önün Suçlu posta memurla· . . s· kft~ 1 d 1- bkıl nıs ol.acnk!> nun ıçın mgapur <Uo.uarın a arasında boks temııslan ynpı14· den çekilip gitti, Şaziye asılı &ör- rın n muhakemesi 
en hararetli defi ve tard mesai· caktır. Aııkara:yı H rbiye t~- düğil bot üzcmde de ıınlaşnma- Mcmduhun sabıknsı oldıq;u d~ 
sinin devam tmekte olduğu mu knnının temsil edeceği söylen- ymca: anl:ışılıY<JTdu. Çoctikçn mıızcrcti Bun<lan bir miiddet evv •l ha • 
l!akkaktır. mektcdir. cA kavnfırn, dedi, ı::enlnlc de dinletemeyen suçlu doh."UZ :ıy, ım. vale suhtckfırlığı yapan po.:.tn 

Bu gidiş] , bir nıbu n.sır için- Misafir boksörler cuma. günU nnluşmoyn irnkdn yok kl. .. Terlik varı Ifı!n tutnrak lursızlıfı kolaylaş nıemurlıı.nnıu macerasını tafsi • 
de iki ooğaz müdafaasına şahit sehritnize g-cleceklerdir. istedim, vermedin. pantu!lada an- tının 'f'e sn~ ortak olan Şaziye a~ len bildirmiştik. Dün bu mersk-

~ b - tcrl'kl ı t 1 ı lı d.,•...,n1n muhnkemesı'ne "stan olacağız! 1 Eskrim müsabakaları 

1 
ı:ısamadık. Botu satmaya yanaşma ny eş gun, 1 ·er sa ın ° 00 <ıı· ..... .ı 
d Bu kı ..r.-a ~-·· d.k .... - vat l\'lustat:ı da sekiz gCin h pse bnl nğır ceza mahkemesinde cle-

DÜZELTME - Dünkü Harp Bölge ESkrim Ajulığmdan: ın... :; 6
.... uı:ııı u -.u mahküm oldular. \'am edilmiştir. 

Vaziyeti başlı ·ı m\" if bir ter· 25 942 pazar günü Tak- dukkan dolastırocnksın.> l\ d Posta ve telgraf idare inin 
Sını. de D!>ücılık ,~lüb' ünde+---=~. Ş iye de dükkAndan nynlch. km uh tevkif edilı:Uktcn sonra 

tip hatası }Ü7.ünd n yanlı.5 çık· ,_..:li ve t~-=""-~ n-~:& * hapishaneye giderken soylculp du- avukatı Bürhruıeddiıı Tahsin da-
mışbr. Dom u (Harpte en kıy- lA: ıt;~uı.x.: ........... nıyordu: vaya şahsi hak nolrtasınd n mü 
metli ve n miihim me i ikmul eskrim mfur.ı.bakalan y<q>ılacak rı. ....... hud '---- mu·-H .. w-n.. d. h le etmek surctile mulıake· 

b +.- B üs:ı.baka.ların w>t>me- ......, ~ ~ .. ~..... ~ Yahu ..• Sarhoşsam, elim 1 lir 1 bul d 
b:&Pa.rısıdır. BcslcnmÇ\Ven arp ı.u. u m ~ •-tbik olunmuş, ş"..; ka·-# •A,._ , ........ ,..,__ .. _, __ ,_ b ı.aeae ıa?Jr unmuş v :n'n "" 6 94.2 k ... ..,..,,.. v..u.1 ..._ Oıası ...,.~c W.UüJ.lld""" - ne milleti fclii.k te "ürükler) ola- lcrinc 1 1/ cuma n §aDll ~ - - ..... tetkikat icrası irin ba bi 

~-,..+.- tutmuş, :Memduh da 4bıi &üuW:e yapayım?> '-' 
cakbr. özür diler, dUzeltiriz. sııo.t 18 de başlan~1.&1. gılnc bıreJnlımştJr. 
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Güreş Nlüsahabeleri 

arşıya 

Abe ! cambazlık mı? paylançoluk mu yapacak
smız be ? .. Abe ! b"r okka adamdan p ... hliv~n 
olur mu be?. Teheyyy ! Abe bu kızancağazlar 

da ne oluyor be ? 

YA Z A N: Af. Sami liarayel 

i'iz Nurullahı oku~ ucu· 
hrıma, Pariate Jupon
r;üre§tird 

0

01m zaman e-
!llllll b yunu tarif ve tusvir et· 
mi im. Filiz Nurullah dünyaya 
g leil alılivanlaı ı ı en irilerin-
d a en o kruı ı.rmda.n ir.ü .• 1 
Boy..ı, i ı metı e n se .. ız 
tim, oJ, \J.bt da ~ ı 

'l iir1m; de bu <' t l· • h\' ı -
luı· y 1,.mcn1iş u •" ıldir. Ben, 
Fatih 'ultruı Meh et de·. ine 
ait bır lehlivan ! ; in e Fıliz 

Nuru1I h çapmd bır 
to rastladım. 

F'uknt boyun, bo una ih ı n:-
ımel rd clde ett f•m b p~ · .• 
nın okJ;ası ha th da m u at 
yoktu. Bu pehli\ uın isJ.1 ı ınes
hur Tozk.oparnndu-. 1 cozkoı.-:ı • 
l'aru hemen l p.miz bıt iz. 
Hani &..ı .Kasım .m iı ~u11-
de ve Perapalıı telinin altında 
bulunan geniş ı halle .. 

Türkiyo amatör güreş şampi
yonu Kara Kemal, merhum 
Celal hıristiyanbrdan Artin ve 
Savı'a§, merhum Münir, ilh .... 

Biz ilk evvel Türldyedo a,. 
matör şa:nnh:oııluk mUsabalta-
1 ., ıv r c. R y ;ıu Mu
t ırıuı ~ • ..... Jin l • (ıni
ı,ıI ... v Muh' n bey) rnU. cıba • 
kal nmızı hımayc c<.liyc.rdu. 

'I .mıı"l ,ir mdt. cvvclü nma-
turlE>r giire ·:ordu. Ondnn ~on
rn profos; , lt.r, mevdana çı
kıp boy ol r ıiyorlarJJ. 

Hiç unutımun, ilk akşamı idi, 
a•n t irlt>r oyunuk. Profesyo -
n r d Filız Nurullah başta 

o ak üzere dı r bir tarafta 
so. unuyorl ı dı. B z cııka ve ça
lmı iç.iIYJ" ıdıK. Geııçlık bu ... O
tuz sekıilik, kırklık bazulnrımı
zn, bir m trc on <lortll•k, on beş 
lik bnzul:ırunıza bal· rak ken-
dıınızi dev ayıınsııı(]a göı iiyor • 
duk Soyıınaıık, s<•yunma yeri • 
nin boluııe çıktık. Bazularımızı 

Tozkop .tranın boyu ihı metre 1 

on yedidi . Tcllıı ırrimat To:&• 
koparnn hak unda muf,u ·al 
maluma1 eriyor. göğsiıı 1üzü şiı:;iıerek birbirimi-

·Tozk< ı'an, d vı inin en n m ze kabahnış lıindılcr gibi caka 
dar pcl anlarından idi. Bu ı ediyorduk Dm k1;;tı Fil;7. • ur•ı J. 
pehfü·aı yni zamaııdn ı:r.eshur lalı soyunduğu yerden M göv
kemank terden olup dünya ok desiyle hole dvgru ~ m·l ., up gel
atı~n rekornna sıhiptir. Ve hu di. Bi.r.i ;.:-örünce: 
!?'üne kad r onun tesis rltiği re-
koru hiçbir kim {' kırı ıııamış- - TC'hf"'!•'. Ab( hu 'kızanco.z-
tır. Okmeydanında atıf' ekoru- !ar el;:. ı•e o1ııyor be? diye söylen 
ııu tcsb t erten tmıtan y~p!lımf' di. Ve, bana okulaı ak: 
abidei i vardı. Yırmi ~ otuz - A bl:', ne y .... ı.J ıcaksınız 
sene cV1._elisıenin'ne kn~aıd· .men~t do· b''l' .. 
lan bu abid şım ı yerın e D' 
yeller e ,iyor.. Khnbiliı hangi 1~" sorm m . ını? Vali.ah, 
bahçıvanın kulübesine lnrıla• • hanım başım, l• ıh" Nt rulahm 
rak tenıel taşı oldu. göbeği hiZMında ıd•. 'f J, te-

Her ııe hal ise Tüı k spoı ta- pcnıden 'üaktyoı du. Dr.·:hnl bü-
;ı.himizdc ~ıliz Nurullah irili- ziildiim, ne sö.vleyecegımi şa-
gınde ı chlıvanlar mevcuttu. sııdım ne ,.1:.'ee"h. r, p hl" 
Fnknt Avrupadu, Amerikada · • ~ ~ ~ un · · <' 1-

bu nvardıı dev cfı.sse pehln ım- (Sonu sayfa 4 aUtun 3 de) 

lar oldut?tına <1mr bir kayıtla 
karşıl " madım. ( •) 

Filiz Nurullah'ı Avıupada 
t:clr bir pehlivan tutamaını.;;ur. 
Onu ıal: franga gürc:}lc yenme

Afi ada 
(~rafı 1 indde.) 

nin inıklnı mı vn rdı? * ınuvnffakyeUcr kazandıklarını, 
1talyan ha.rp filosunun Trnb!u-

B ·mdan otuz beş Sf'ne t'V· 
çel Artlit: ismin • bi'r 1 

rgaııız:.ıtôr Taksimde büyük 
ı>chlivıın müsabakaları teı tip 
etli. Bu adam a6l n !tnly ndı . I 
Avmpadan en neınd.ır b:ışpeh
livanlat· getirtti. Ve. 'l'lırk baş 
Pchliv::ı.nlnriyle k~ ılaşurdı. 
Avrup dan gelen ~hlivmılar a-1 
l'as.ı.lıda, zamanın uilıan pehli
vanı ay .ırmda olan Çaya ela ''aı. ı 
dı. Ca a. yüz yinni kilo ıdi. 
Fevkalade muntazam v rniite
nasip bir vücuda malikti. Yayı 
gibi bir pehlivandı. .Alafı anga 
gfu es· de pek m ik mm el brli· 
Yordu. Ben, bu ·güres:;leri baıµn 
dan aoıwna ılcadar takip ettim. 
Ra.tta, ta.kir> de değil ,ilk olarnk 
'l'ürki~ ... 'Cie yapılan amatör gü-1 
\-es m~:ı.kaların b ı sirkte l 
Uk olar ılc ben de giı dım. Ve. iiç 
ılört güı eş yat.pt.ım. Bu. nma-

sa gıdcn mal7.Rme ve taltviy~ 
kıtalnrmı himaye etmek için Us 
lerinden cıktığmı ve yolculuğun 
eu tehlikeli kısmında İngiliz do 
uaıımoronrhn çekinr.?ı ek malzeme 
lrnfilelcl'iııc refakat iı;ıini kru
vnzoı lere bırnktığını söylemiş- • 
Ur. 

lms nlftft glirc 

Almanlnr, rt'smi tebliğlerin • 
de şicltletli keşif faaliyeti oldu
ğanu Almnn tayyarelerhıln Sire 
naikn sahil yolunu bombardı -
mnn cttlklc.rini icld.ia ebnekte -
diller. Ayni tebliğe göre, aon
küııwıwı ıbirintlen onuna kadar 
Jugilizler, 19 u Akdenizda ve Af 
l'iknda olmnk iizere 42 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

lör gÜIWjlerlne dahil olan ar- Hiir l<mRRır. Orduiftn 
mdnŞ!ar t;JUnlardı: Kahireden verilen malumata 

Bahrive kaymakamı Ahmet göre, Suriyedeki sc.ı·best ıFran -
Petgeri, İzmir Ticm et Mektebi sız kuvvetlerinin bir kısmı, sc
~iyaziye ınuallimı merhum Ali kizincl 1ngilh~ ordusunda çalı!?· 

~e~·fi, Hattat Şc\•ket, merhum mak Uıere Libyaya gönderi! • 
:ınuhnrıir Mehmet Fetgeri, eski mi~tir. 

- 'l"ok. öyle deme. Şöyle kelli ı 
elli birinin m.isaf irlerimiııi man 
llUn cdt ceği gibi bizi de hayli ıu
laııdır mahrum kaldığımız e· 
~ ta:vuğa, dolma.ya Jrnvuıttu· 
tur. &'ıüim yapacağım i!i şu: 
Lır kRÇ ~ evvel Parmakkapı 
la.mfanda.ıı bir lokanta.da. öğle 
Yemeklerini yerdim. Bu iokan -
tanın .;ahlbl blı Rustu. Karısı 
da kaE ufa para alıyordu. Kadın 
elliye yaklBillllş a.mma ~ gözlU 
bir ~ i. Gençlere düşkün ol • 
üuğu ' ul8.IJIÜl.Y<>rdu. Bana bay-
gın ba gın bakıyor, parayı a· 
lırken .;Ulttyor, elinu sıkıyordu. 
liattA bir iki defa parayı soo· 
l'a, a.yr 1\ bir de v&l'ebileceğimi 
aiiyledı. .Amma o zamanlar da
:YJı:ı!a ~ tyi olduğu için böy 
le biı' ikramı kabule lüzwn g'ÖI'· 
111.(:Jniştlm. Şimdi gidip kadının 
~ güleceğim Ye beş kişilik 
~tllllek getireceğlm. 

- Mtımmue:l fikir ŞeVbt • 
~iğim. ~allahi dahisin amma. •• 
nUr baka.yım. Benim de aklı· 
tna bir şeyler geleli. Evet, bir 
~~~ kız karde3l ile i§i ip.. 
""'"'1İftiıa. 

- Ne o? Şeker ml &lııcak
.An? Bir.e ,eker değil, içki lfL· 
ı.ım. Yani bir bakkal veya şa· 
rapçının diikkliıımda itibaı ın, 
gözrlen olmak ieeb eder. 

- Doğrusu ömrümde past:r
nıa veya şarap kokan bir kızlıı 
miinasebette bulunduğumu ha • 
tırlamıyorum. Ben la\'anta ve-
~a pudra kokan kadından lıoş
lanınm. 

Aspasya alay etti: 
- Yal~ söylüyor. Ne zaman 

bir kadın bulacak, koklarsın da 
öyle peeinde gidersin? 
Şevket saatine baktı. Yeı'İn· 

elen fıraldı: 
- Durmaya gclmez, dedi. Va 

kit yakla.iıyor. Şimdi lokaııta-

da. kimseler yoktur. Ben gidiyo
rum. Sen de kalk içkinin bir ~
resine bak. 

Şevket merdivenlerden iner· 
k61l Şükrii de koştu. Merdiven 
bajmdan: 

- Buldum Şevket buldum. 
Sen gelmeden içkiler lwırlan· 
mış olacak merak etme. . . .. 

$iikr.I ~ sofrayı ha· 

I' 
. ' 1 

~~~--~-~--~----~=~aJ 
anları 

cezalandırmak 
Zir sef r .r r1öi 

(Ba t<ıı-afı ı nci ıKT.lıı'fcuoJ 
den c1önmiış olan Zroa.t Veki· 
~i B. Mu lis l!.."'rkmcn burada iki 
c.saruı nokta Ü" rinde ara~tır· 
m :.b.r ynprnıştır. \ ekıl, 600.0UO 
dönUm arnziye ıno.lik olan bu-
nun 150.000 dönümü muhtelif j Tahrnn, 12 (n.a.) - !ran Şa-
ziraat nr: hsulkti ile elt"li bulu- hı Muhammed Rıza, Rcutcr a-

1 nan Dalaman çiftliğini tetkik jansının muhabirine, İngiliz • 
etıni'j 'e burada devlet eliyle Iran muahedesinin yakında im
yapılaıı zira1.t sahasını gmi~let- 7.a edilece.'.;lni ve imzayı mUtca
mek emrini vermiştir. Ege hav I kıp orduda ıslahat yapılacağı· 
zasınıb müstahsil ile bnJ b §a nı söylemiı}tir. Şah elemiştir ki: 
verfü~k ve yüriiyecekleri yol- "Aokerlerimiz dünyanın ~n 
lan gösteren Ziraat Vekili, iyi askerleri arasındadır. Fakat. 
İznıil"e döndüğü zaman fahri- ordunun rnodenı malzemeye ve 
katörlerle zire.at fılctleri, ezcüm bilhassa nakil malzemesine ihi· 
le pulluk ve i.ic d miri imal et- tiyacı vardır. Subaylarımızın 
m"kri u ~rmcic ı 111 umu ve ise daha çoI~ tatbikat görmeleri 
kc:JJ IC'rine sc.rmayc h , • ,· ncia ı lfrzımdır.,, 
kısa bir zamanda yardımda bu- Rusya hakk!nda Şah; şunlaı ı 
lımat.:agmı üli ır.ı;ıı. 1..1. ~ ra,lt söylemiştir: 
Vekili Egu cyahadni taknd- Çarlık Rusyasmdun daima en 
düm eden günlerde biı·. (istihsali dişe ederdim. Faknt Sovyetıcr
a~ t.uınıa r.u~ u~u) .. tesıs OOıJme- le münasebetlerimiz i; idir. Ve 
sını emrctmıştı. ~1:utelıaı;ısıs ele-ı bu münarebetlerin daha iyi ol
n~anl~n muktedır c.llerın~ tev- masını şiddetle arzu ediyorum. 
dı edilen bu kurumun tatbıkatı- ------------
na gccmek hususunda bUtwı ka 
rarlaı· alınmısıtır. İstihsali ço
ğaltrtıak ıçın Ziraat Vekiilctin
ce inceltilmi[;j olan noktalar 
şunlardır: 

1 - Devletin yurdumuzun 
her tarafmda mevcut çiftlikle
rini \'C arazisini bir h<ırış yer 
bırakmayacak bir 3ekilde ek· 
mck VI' fennin bütUn incelikleri 
ile mümkün olduğu kadar çok 
mahsul almak, 

2 - Devlet çiftliklerini vakit 
zayi etmeksizin tevsi etmek, 

3 - VorjmJi topraklar üzerin
de yeni devlet çiftliklcıi kur
mak. 

Bu üç nokta üzerinde topla • 
ciıüımız esaslar, devletin kendi 
eli ve va.sıtalaıiyle işlettireccği 
çiftliklerde yaklaşmakta okuı 
ilkbahar mevsimitıdc hem yaz. 
hl, ekim, lıem de patates, mısır, 
diğer buııa benzer \'e halkımı -
zın b.."Slenmesine yarayacak o
lan topr-.ak mahsullerinin ekil
mesine fevkalade önem venle
cektir. 

Geçen mevsimin başında köy 
lüyü iki misli istihsale tcş\ ik e
den ve hunun için çok çalışmış 
olun vekiılet, ynz mnhsulleri için 
de iki. hatta mümkün olan ycı 
lerde 3 misli parola~ına sadık 
bir pt ogmrn hazırlrunıst1r. 

Köylüyü, tarlasını sürmek 
içln lüzumlu puJluk, uç demiri 
ve diğer ziraat makinelerinin 
ve tohumluğun geniş ölçüde te 
mini mukarrerdrr. Bu hususta 
esaslı tedbirler alınmıştır. Bu 
yıl gerek ekim ve gerekse mah
sulün makine ile biçimi, !bir an 
evvel ve zayi:ıtsız olarak har
man odiiip kaldırılm:ım için zı· 
rai komhiııalaı· idaresine mithirn 
vazifeler talıınıl edilmektedir. 

Bir çok yeni makineleı satın 
alınmıya karar verilmiş ve ilfm 
lan yapılmı~tır. Vekillet devlet 
çiftliklı"ı·iııdc ve köyJU elindeki 
toprnğı işletrnel·tc kullanacağı 
vn 'talan temin için IUzumlu 
par~wı l{<>ordinasyon Heyetin
den -a,hnıştır. Bu defa yapılan 
haml" l:Hğcı leri ile muknyese e
dilcmiyecck büyüklillrt:ee.ir. 

Ziraat mütehassıslanrun ve 
memleketin ziı ai vasıtalanıun 
beferbcr edildiği bu umumi is
tihsal sav.açımn icabıııda devle
tin diğ!.r vasıtalarının da yar
dımı ile ya.kın bir atide çok iyi 
neticeler vereceği :kanaati umu
midir. 

11.ğer taraftan yurdun l~r 
tarafına bol miktarda. yağnn 
kar, havaların da tedrici bir RC
kilde ısınması ile yavaş yavaş 
erimiş ve toprak kn.r sularını 
tamamen emmi§tir. Bu vaziyet 
yeni yıl mahsulu i<;ln büyilk fay 
dalar temin edecektir. 

( Baştaı-u fı 1 inciclc•) * Bir buçuk milyon Jirnhk 
hır had dahilinde 1talyaya taze 1 
ve tuzlu balık ihracı muknbilin· 
de bu memleketten hususi takas 
yohyle tıbbi ecza. ve kimyevi 
maddeler ve boyalı seramılt Ye 
cam sanayii mamulleri, clck
frik ampulleri. §npka. dolu film 
\•esaire ithal edilecektir. İthaliı.t 
aliıkalı ithalatçılar arnsında tev 
zie tabi tutulmayaca.kbr. Buıı 
lar İtalya ihracaUo.rı ile ser. 
best bir E?ekilde anlaşıp muka
vele yayabileceklerdir. 

* Tren nakliyatında yeni bir 
tarife tatbik etmek üzere ala
kalı vekaletlerin mümessillerin-! 
den mürekkep olarak kurulan 
k<.ını;syon faaliyete geçmistir. 

Bu komic:yon bazı hntlaı·d:ı
ki tren nakli.yatını tnhdid ve bn 
zı ıar mı da tm·si edecektir. Ko
misyomm ilk tarifesi bugünler· 
de mer'iyet mevkiine girecektir. 

* Adli e Vekaleti kara ve 
deniz ticaret kanwılarında yap· 
makta olduğu tadilatın mühim 
bir kısmını bitirmiştir. 

Vekalet bu son tadilatla borç
lar kanununun hül~ümleri ile 
kara ticareti kn.nunWldnki hti • 
kUmleri birleştirmişti1·. Deniz 
ticaret kanununda bazı ts.sbihlcr 
yapılmıştır. 

'rürk ceza kanununda yapıla· 
elik tadilat Meclisin kış tatilin
den sonraya bıralnlını~tır. 

* Ankarn Etibba OdaJ rı 
yüksek haysiyet divanı 13.1.942 
salı gfmU saat 15 te Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vck:flcti bi
nasında. toplanarak ruzname • 
sine dair meseleleri tetkik <:ylc-
yccektir. 

lzmirde dairelerin 
bütçeleri hazırlanıyor 
İzmir, (Hususi) - Vılfıyet 

mcclıs.inin şuhat devresi toplan 
tısı hazırlıklarma devam ooil
mektcdir. Nafıa ve maaıif mi.i
dürlükleri ih7.ari bütçelerini ha
zırlıvarak vilayete v<'nmişlcı· • 
dµ". DiiYer daireler de bu hafta 
nihayetine kadnr biitçeleıini hal 
zırlnmış ve vilivet makamımı 
vermiş olacaklardır. Vıliiyetin, 
aylık tahsilatı geçen senekin
den 200 bin lira fazladır. 

Meclisin mütevazin bir bUt
çe hazırlamak istiyeceği şüp. 
hcsizdir. 

(Ba.5tarafı 1 iııcid"') 
leıi, İngiliz kuvvetlerile çarpı~ -
maktadır. 

SİNGAPUftDA 
Jnpon tayyareleri, Singapur 

üzerine dün muhtelif nltmlar 

EVVELA YERE l'öR UCAK 
DÜŞMAN 

ALMANYA 
yapmışlardır. Bombalar atılrnı6· j Ame!'İka bahriwe 
sa da hasar yoktur. İngiliz :ıvcı J 
tayyareleri Japon tnyynroleriııe a z 1 r 1 b ö y 1 e 
lıticrun etmislerdir. Hava muha 
rebesi hakkında tafsilat alına • söylüyor 
uınmıştır. Vaşington, 12 (n.a.) - Bah· 

E!Rl\IAJ 'ADA 
Birmanyanın cenubunda Mal- riye Nıızırı Knox demi§tir Jd: 

mein ve Tnvoy Japon tayyar~le- "EvveUl yere vurulması ll
rinin taarruzuna UbTamıştır. 30 zım gelen düşman ne İtalya ve 
bomba atılmıştır. 1-lnsar yoktur. ne de japanyadır. Bu dlişmnn 
Jap .,. :ır ak 11 .ın c dn 26 Alm::ı.nv dır. 
tayyate knyb t.ı i tcrd r. Y.:Pıllacak bir tek muharebe. 

Amcn ika bahriye nazırlıf.ınm 
tcbli[foıe göre. orta Pac;ifiltt:3 fukat muh.ıfaza cdilcc;cl, uzun 
Samoa adnlarındnki droniz üs- 1 snhıllur vnrdıl'. 1ıeri postlan
leri gece ya.rısıııdan snma Ja .1

1 
ınızln Panama kıınalırun mu

pon gemileri tarafından bom • hafnzası lüzımdır.,, 
hardıman cdilmi.,tir. Dauiı is -j------------
1.asyonuna 14 mermi dii§müş • __ ,..,.. U A R) G 1 --.., ... 
Uir. 3 ki"'i ynralanmıştır. r n" 
Luzo~l;J!:~~T~~etli bir '--~k_ii...,Ç U_" k_h_a_fi_&_f ı_e_f _ıııııiiı 

topçu muhareh?si cereyan et - ı 
mektedir. Filipin adalarındaki * Lonch-a - Pcıuır - Pazartesi 

gc ·esi, bomuıırdıman servi ine mc ı

sup tnyyareler, Br ttcki Alm. n de-
Amerikan istihkfunlaıına Japon 
tayynrC'te .. i yeniden ı:;i~ 1ietli hi.i
cumlıı.rda bulunmuşlardır. 

• 
nlz üssunc tckr.tr htıc.um ctmı&lcı·dıı. * Vıyruın - ttnlyn mun;:ıJ,.ıl.ı 

Manaanın şimaıınde Subik 
i\örfczindeki Alangapo denizaltı 
iıssli Japon kıt.alan t.ara.fmdnn 1 ııa m nf. Vcnluri Alman postıı na ırı 

işgal olunmu[;jtur. ve ınnlyctı refakatinde Vıyımn)a 

1•:ELL.llb1 h. gclmiı,.tir. 1tnlyan ıınzırı Viynn:ılı şc h 
H1?1."l)lSTANINDA slyetlcrlc gorttsmu :1ilr. 

Japonların Felemenk Hin· 
distanına çıkardıkları kuvvet· j * Bcrli11 - M ra al Hermıın G6 
lerle jnpon p1raşütçüleri, Ii'e. ı·ıııgin do.,ııınunull 49 uncu yıldonu· 
l~meıık kıtaları ile karşılaşmış- mü mu11a ebeliylc Beıllll basını ınn· 
tır. Çok cıudı muhnrc1lcler olu· 

ıcşal h l.lund sitayışlı mcık.:ıleler yor. 
Bir Roma telgrafı, japonla • yazmaktadır. 

nn, Amerikanın ikinci müdafaa 
hattı olem Birmanynyn karşı 
hücuma geçtiklerini bildiriyor. 

Ayni kaynak, gavet bliyü1c 
japon mı.kliyc gemi kafilclerınin 
<.lonunmamn himnyesinde r,clen 

•mn kuvvetlerinin Holanda· 
ıeosuna, Selcp adalarınu 

\ c '.leni Gineye, yani lnglli?. • 
Amerikan mukavemetinin son 
lıattın:ı. karşı geniş bir ölçüde 
ikinci bir taarııız hareke1.ıne 
başladıklarını haber veriyor. 

OLDE 
Şimıtli Bunan cr.•rıhesinde 

ricat halindeki japon kuvvet • 
leri nihayet harbe icbar edilmiş
tır. 80UU junon telef olmuştur. 
1000 csiı· alınmıştır. 

Sll! ASI V AZil!E'f 

* Ag • m - Alftkad:ır 1>'r ıncnb. • 
f ıu bildırildicıne gore gcc;<.n y Zil 

J:;.:tdnr Hıl'\ at ordu..-uuun genel lm -
ıMy ba5l:ı:mlıfınd:ı bulun:ın g~n ıl 

/ıugusL - Mnric, işgnl etti i ıncvkıııı 
şcre!lnı ılıl!U <:ttiı;i iç.ıı te\ kif edil • 
n. ştr. ,. 
Al{BA Ki abevi 

Runkalar Cadd · 
ANKARA 

Her dilden lcitaı;, mecmua, ıı
zc c c rt.'ısiyc satı yc.rl. ıı · 
lLc:aııda ı it p sipnrlsl \'c ab:ınc 
lrntı ı edilir. Şubesi yol.tur. 
Telefon: 3377 

•• uzere: 

~ ·· ttefikler ko -
eyi oplaıuyor 

I..ondr., 12 (a.a.) - IIaı ptcn 
sonra Almanları ve Quisling'le
ri cczalaudınnnk üzere G.lına k 
tedbirlere ıkarar verecek ohn 
müttefiki r konseyinin top) n· 
tısında ~u memleketler temsil e
dilecektir: Belçika, Çe'ko !ova.k
y:ı. Hiir Fı• n =ı. ımilli !komitesi, 
Yunaniston, Liiksemburg, Fe
lt'n. k ,N ın•<•<\ Polon)!., Yu-
0 o ıvvıı. 

Biiviik Brıtanya. Biı l ık A· 
meıii-..a. Rusya \C Çın mu \ut 
ler t:u ı mdan Lmsil e-Jileeek 
tir. 

Rusya'da 
(Ba:-1tamfı J incid"') 

müı-. ba~kınlnı ynınnı.tır. Bu· 
1 .ı.dnki siperler iki defa cld 
ele g~miş ve ntlmyct So.·ycttcr 
taı afından i gol olunmuştur. 

Asya Rusynsındnn getiri\en 
sureti malısusadu talim gönniıç; 
ve. teçhiz C'dılmi<~ taze Rus kuv
'\ tleri şimdi Moskova cophesin' 
<le faalıyctt~ bulunmaktadırlar. 
Bu kıtalar kayak kullanma 'rn. 
uhsıktırlar. 

Afoımılarn göm 
Alman tebliöinde d 0 niliy,.n• 

Jd: 
"Şark cephesinin meı kuz lm

simindc ve Valdayı kcsimind ki 
çurpışmala.ı· devam ctmcktediı·. 
~plıeniıı diğer kesimlerinde mu 
him lıic bir mubaıebe yoktur. 
Bahriyenin uzun menzilli bi b&
taryası Douvreım boml;ıalaı n;; 
'e a1.ışın tc-siı·ı görült'bilmiı;f r. 

D 21iz ıltı gemileri Atlantikte 
l>ır İngiliz toı·pido muhribi b • 
hrım~lm· ''e Aka•mizdc diğer 
bir muhribi torpil1€misle1 für .,, 

DOKTOR~
HAFiZ CEMAL=;.~ 

Lokman Hekim 
Dahiliye Mıtt.clıll-5 

•• •• L. ' ' .. ,, - ..... • ... 

A:merikada 8 -10 ımlyonluk ,.mliim••••••••ı111a••••••••••••••••••, 
ordu haZlrh~ ilerliyor. Pasifık'e s o M E R 
gönderilecek kuvvetler talim' Bu akşam sineması 
görmüş ve tec.Mz cdılmiş kıta· 
lar olacaktır. Yeniden tank ta.hl ŞEREF suv· r... ESi 
rip taburları teşkil oclilmi~tir. l ...f-i. OLA ft K 

n!o KONFEI:.ANSI C HA R l ES O E R 
Birlc~k Amerik~nm Rio 

~rnr:rt:~~~i ~~~~l:s ~:.. ve 111,ı R G A R E T S n l l tl 11 " ~"ın 
mi meyanat mevcut olmadı - fi'I H U H $ • !'t H 
ğıudan salıilıiyelli muhfillel'de-ı İzleri lıatır!a.rd u iliumi~ ~ • 

ki -öı üıımelere ve basmm neşri- B A c K T R T 
y .. tına da•ıanruak ~ağıdaki hil 
kümleri gıkarmak mw11kündiıı·. 

Göı ünüı;e göre, Birlesik A· j 1.r1· 
mcrika lntin cümhuriyctleı iyle, Ba:;ko hır kcıdıııın .:e\·ci ynuınd:ı >' ~ n biı' koı lı n bl ı 
Bit leşik Devletler arasmdnki hayatını ta :-.ir ede b .. 5 uk a k c- ıhlır ı lı u 
diplomatik müuasebetlori kes· 1 ~ 
tirmek a.rzusımdadır. 

Keza Birleşik Anıcı ikrumı , • • •• • 

bu devletlere ait filoları kulla- GUSTAV FROHLICl..J 
narnk bir kafile usulii te.~isiııe ._... ·-ı 
çalıştığı da anla..;;ılıyor. • 
Riy~ k~n~er:msı lı:ıkkın~ Ja- CA 'ft.hJLJ A HORN 

pon sozcusu Amerıka bıtaı af lY 1 ıı.... 
ınem1ekctlerinlıı '.Birleşik Ame-

1 

G • ı • v • f 
rikanın dcsiselcrilc harbe siirük 1 z 1 a ıcnı:ıi~ecekle~ni umduğunu .sfry z 1 e 
lemıştır. D. N. B. Alman aJnn· 
sına göre, ~irle.:;ik A!llerika C<.'- F j L M 1 N DE 
nuhi Amerıkayı cmrı altına nl- a... · 
mağ'8. çalışmaktadır. ~ --

r-H A y Çev;~ B~Ç!:S~ 1 To~a No.~==A==Y=! =m ...... 111111 

Aı:ıpasya, misafirlerin kim ol
tluğunu bilmeksizin sofrayı ku
ruyor. Evi derleyip toplayordu. 
~ükıü ağzında pipo olduğu hal-' 
de Ahmet arkada yola çıktılar. 1 

Uşak alışmadığı gcjmlek ve kı
ravatla yüzü gözU kıpkırnım, ı 
C(;lldcrcye girmiş gibi eneli~ 

iomdc idi. Nasıl olsa bir pot in· ı 
ramk yiyeceği soı:alar ı diisüııii~ 
yor, bımlnrın -ıayısmı yinni be· 
şe iııdinnenin çaıoelcrini arıyor

du. Asmalımescidin köşesinde 

bır ::.ı1tba duruyoıdu. Arab,ıcı

va yalnız: 

dau indi. At bacı .zt>ııgin 1ngi
J,zlN·hı magazaya girdiğini g _ 
ı ünce beklemek icap ettiğiı i 
anlonustı. Arabu ile gel~n mü~
~·1•!lcıin ha 1i bunların ııc ~mi ol
dugwnı b<>lh cUiği için mni;~ııa 
mıı ın'iidih-ii ko~tu. Kaptdaıı kut' 
şıludı. Bnradn ga:\ ~t rnı.zik hır 

zırlamasını tenbilı etti. Ahmediı 
oda.sıııa götürdU. Ona bir göm
lek giydirdi. mrmızı bir kıra
vat taktı. Poturunun üstüne <'.S· j 
ki bir çizme geçirtti. Başına 

bir kasket oturttu. Ahmet ve
riien emirleri yerine getirdik 
den 'Sonra kendini aynada hay-
retle seyrederek: 

- Amanın efendi, masharn
ya. !;evirdin beni. Oyuna mı çı
hacağız kim?.. Şu gırmızı bez 
boynumu sıhıy ! 

- zarar yok; çıksın. Suratm 
'biraz kızarır. Lwm olan da o
dur. 

- Beyle ölürün be. 
- Ölmez.c;in; biraz sabret. 
- Nolacak şiındu? 
- Simdi sözlerimi iyi dinle: 

Ben bir İnziliz olacağım, s.en 

- Sahiden değil ulan, ya.lan
dan İngiliz. Sen de benimle be- ı 
raber İstanbııla seyahate gel
mişsin. Onun için hiç Tüıitç~ı 
bıl!Jliyorsun. 

- Türkçe bilmiyon mu? Na
mlı gonuşacnğın efendi? 

Konuşmayacaksın. Yalnız 

ben bir şey sorduğum zaman, 
yahut başkaları sann bir şey 
:.ıöylcyince "yes,, diyeceksin. 

1 

- Aman dimc, guleı ler... I 
- Neye giilerlcr? Sana mı,· 

bana mı? ı 
- Sağa da gulerler, ba,ğıı dn. 
- Sen beni dinle; ben ne 

söylüyorsam onu yapacaksın. 

Kapıdan çıkar çılonaz, konwı

:nak yok. Sana ben veya b~a
bl ne söylerse yalnız yes diye. de benim uşağım. 

- Tübeler olsun/ ı ccksin. Ne sor.ı.xlarsa \~c&.>ğin 

cevap ne idi bakayım? 

-Kes ... 
- Kes değil, ycs .. ye.s, ycs ... 
- Yes, ycs, ycs. .. 
- Eğer bir yanlışlık yapar-

san yirmi beş sop::ı yeı·siıı. Yes 
kt1imesini kafana sok, 

- Sohnrım efendim, ben bel
lones.inc b2lcrin emme çıhnrsa 
nideyim? 

- Öyie sok ki <Jıkmnsm. Yok
sa yirmi beş sopa. \'ar. Sokakta 
mağazndn kimse ile konuşmayn 
cakaın. Ne sorarlarsa yes diyc
.:cksin. Mağazn<la kalmca lflf 

1 

yok. Oı ada bi:;ı; gelinceye kadar 
LcMiyeceksiıı. Hele bizim evin 
adresini sorarlarsa ağzını açma. 
yacaksın. Açar dn bir IRf ısöy
lersen yiyeceğin sopa ellidir. 

- Aman rabbucum sen bili· 
yorsun! EHj sopa vcnimi ki! .. 

- Balık pazar gidecel·. l{cl
mi bakkalda ... 

Arahncı bu ecnebi nıüşt"l'•YC 
hemen ''baş üstüne!,, diyerc?< 
yet· gfü;tcrdi. Ahmet s· htc hıgi-J 
lızin kan-:ısnıa otuıdu. Aıaba 
bir kac· dakıka içhıı:lc h:elmis 
bakkaliye magazası öminde clur 
tlu. Şiikrü Alı.uıede bir i:.?arot 
c ti, Alınıct bir·iki kekeledikten 
f:Vnra: 

-Yes! dedi. 
SiiJ,r icl oma Alımct nraba 

duı·t~n:' vardt. Ya miicliir lngih..:
cc bıhyorsa? O zaınaıı 1taly n 
olmak li'ızımdı. .i1~akut "iil li 
bd. 1le tehlikeli bir hale m J rı., 
''crnı~ek ioin "R,. lıaı·ff-.. ini 
"•"".! .b. l"ff ""•• gı ı te u uz ederek ve k~-
kelıycı ck: 

- Sir.cl" vağ ... gli?r.!l Vt'.ıı? 
Diye sordu. MtidUr Fı ruısıv'ıı 

cevap verm k istedi; Şükıii İn· 
gıh:rne bir iki kelime ile mftdü, 
riın !ngilizc.e bilmediğini anl ı~ 
vınca: 

- Ben Eııgilig, dedi. 
- &et ılord! Çok güzel şn, 
raplarmuz far. l 

- Hn "!1.rap ... E-.·et; şarap va.ı~ 
Faknl eski şu.rap? J 

- En eski Avrupa. şan.pları1 
mız zuluımr. · 

-Veriuiz bana fay( i e .. EiJ 
ki Avrupa şaı ap .. Bir .. Bır \•ar\ 

(A k • va ) 



• 

YENi SAB~R Jkfncikiııuu 
_ ......... -

HERGELECİ i' RAHiM 
Güreş _ müsahabeleri 
(Ba~ t~r:ıfı 3 üncD sayfada) 

vemm mı 'liyecektim ?Gilreı;e mi' 

nuna eııne bağlamı§tı. Filiz di· 
Sildiği gibi hasmının ayaklarllll 
yerden -kesti \'e bilerek alta. dUs
tii. Çay~~ binblr çesit oyunlsrlle 
lınsmını ~evireceğim diye sa
vaştı. Altmışlık ihtiyarın ne en 
5P..:ıini, ne kolunu 'r ne de göv
deıcıini yerinden oynatamadı. Fi
lız Nurullalı, meşhur husnıını 
ays.ktan çaprazla topladı, ça
maşır sıkar gibi biikerek altm:ı 
81dı hic zahmet etmed tı. 
ne.f eslcruncden yeniverdi. 

Y:aEan: M. Sami Karayel 
~tık di3 ece1'-tim? Nutkum 

[Nakil ve ilctiltes luıTcltı mahfuzdur. ] tutuldu. O: 1 

:"' liarn .Alıı €:t, hasmına ycnil-ı 
~emek it· ..ı ''ar l<.1ıvvetiyl.; kcn.
aini zorh yordu. Biiyii.k Y ~r 
bıergclc rıin, l :umuru n :1uı 

t ederek r tadım cıkmr .. tizü
~uy~rdıı Laf dq.1il otwmu§ din
ıenıyoı u. 

Knıa. Mınıet, haşin ve kav
. "acı bjr adamdı. Büyük Yaşara 
. ikide ibirde nfira. savurarak: ·1 - Ha.yda Yaşar bel 

Djyo sesleniyor ve fürerine 
~ij.rüycrek tokat wrur gıöi en
lıcsiııc yükleniyordu. Bazan bu 

· 4eııse girisleri ve eneeye vurugr 
kr te~adUfen Büyük Yaşarın 
~,.annğma geliyordu. 

Bi.iyuk Yaşar, sinirleniyor, 
· o da mulı: ... bel ... d bulunu\ ordu. 
·Afil ·t, Yaşarın muk.-bde.ilııe 

da:ha şiddetle mukabele ediyor
du. Yani böyle giderse kavga 
~mak ihtimali vardı. Hcrgele
d Ahmedin böyle kavgacı gü
reşine kız::ırdı . Ve her vakit de 
böyle giireı-;memesi için tenbi
lıatta bulunurdu. 

1 Fakat huy canııı altındadır. 
. !Jınınct ne kadar kendini sakla-ı 
h gene bu hrıyundan Yazgcçme.z 
di. Muhakkak bil' kavga <'ıka-

l nrdı. Denebilir ki, Al1med ha
t;atında beş yüz güreş yapmış 
f ise muhakknk dört yiızii ka,·-
.fa. ile neticelenmiştir. 1 
~ Ahmet çok zeki bir pehlivan
. dı. Hasmınııı her türlü hare-
' ildi.tından istüade etmesini bilir-

r
ı di. :Mesela Pariste cıhan pehli
vanlığı rn ü.sabaknlarında başa 
ol PonslBı gi.ire.c:iıken zekfı~ı- ı 
nı kullandığı söylenir. Hattft 

1 bazı Avru'la mccmualaı ı bun -
dan bahsederler. 

Vak'a şöyledir: Ahmet km· 
vctli hasmını apra.zla oldu~u 

. ycı de bi.iküp mi<ğ'llıp etmek 
jçin kaşla göz arasında ne 
ıminder hakiminin ve ne de jiiri 

: heyetinin göremiyeceği bir tarz
t,1a hrummnn ayağının iizcrinc 

basarak öyle altına alıp ycn-
m.isti. 1 

Allah rahmet eylesin Ahmet 
'bu giiı ~hıi aı k~ daslaı ın::ı aıı
i'.ıit ,,,ı zanıaıı Pol Ponsıın :>ya
ğıra. b:ıstığ•nı şöyle Pnlatmış· 
tn: 

- A be, herif iri kıyund1 • Son 
rn h:ımam hohca·n kadar rnin · 
dfl' .. Minder hancinde ne nıa~-' 
lfıoiyct sayıyorlar ve ne de aldı- 1 
ğın yenici hir oyunu.. Herifo 
(;npraz topluyorum; bzlnrup 
yiirüdün nıü Pons, bir iki adım 
f:Onra minder haricine gidiyor 
ve mağlubiyetten kurt.uluyor .... 
Baktım d;:l olacak şey değil .. 
En son çaprazı topladığım za- 1 man bir homledc sfüerken 
Bağ ayağımhı. '1riıruıe görmeden 
ve kaşla göz arasında. Ponsun 

•tı'Ol ayağının üzerine km·ı:et
ıe· basıp olduğu yere çaktıktan 
'sonra onun geri hızlanmasına 
mw oldum ve derhal i>iikerek 

kalıbı kalıbına altıma aldım. 
Sır.tını yere vurdum. F'akat kı· 
zılca bir laya.met koptu. Bu ha
reketi kinınc gönnemi~lı. l..fı.ldn 
P;.! Pons ayağa kaHonış ayağı
m göstcreı ek bağınyordu. 

Ben, bir parça. Fi a.ntıl7.<'adan ı 
~&kıyordıırn. Pul Pons, şöyle 
ı;Öylilyor<l.u; 

- Fa.vuldtir .. Ayn~ım:ı basa- f 
rak oyunu yaptı .. 

Bf>Jl, hiç '1khrmadım.. Mey
tlanı t~rkettim. Zaten on bin • 
lorce seyirci benim galibiyeti
mi alkışlı.) orl:ırdı. 

Mlnder \~kkiıi, iüıi heyeti 
favuJi.i görmedikleri İ\;1?1 ~a~ ! 
galibiyetimi füm ettiler. ~\.kat 
Pol Pons, dah:ı hula rn<'ydanda 
'b~ıı'lvoı du. I\:iınkııne, dumdu
ma ... 

& rn. Ahmet, !.aldı idi. Ve 
Ltiylc yapması da zekasına <le
lwc-t eder. :Malfinı ya, ala.franga 
güı~in manasızlıkları doludur. 
Avuç kadar bir minder. lki a
'1ım ıattıklan sonrn minder :ha
l icine çıkılabilir. Minder hari
cine çıkılınca da gnlip bir o
yuna salı:p ol.-ı.n taraf oyunu 
toşalur .. Ci\nkü minder harici 
(l]m~azıdır. 

Bimıenalcvh, bir a.vuç min
der içinde bizim pchlivanlanmız 
darnlırlar. Geniş çavıdık mey
danlaroa güre.s yapnıağa. alış
rrutı olan Türk pehlivanları böy 
ıe hanıa.ı-u bohçası :kadar altı 
metre kare minderin içinde ne 
yannc::ıklanm bilmiyorlardı. 

Hcl;'. Ahmet gibi hızlı \'e d -
liijm.:>n giir<-şen bir peJ1lrvan 
ıiı~in alntrnnga minder bir 02ap 
jdi. 

Bizim pehlivanlar, çaptıazı 
ıtonladrkları 7.aman .hasmını ala

. i~rine ve yenile dü.5llrünceye 
ikadar sürmeğe QJıeıru~ardı. 

Cambaz alafrangacı giires-

- A be, camb:ızlık mı? 
paylançolıı:tı: mu yapacaksınız 
be? diyC' söyleniyordu. Nfüayet 
cevap w·rdim: 

- - GUrc-~ecğiz! 
Bt'n ı; fımı bitd.nnemiştim ··· I 

O. lıoJU < .duran bit- kahk, ha 
sdl\ ıdi \E: 

r)lcr, çapraz:ı girdiler mi zor
~1.11 ka<'mı<k için derhal h:dana· 
nk ll'indcr hm iı:!nc ctkıyor -
!ardı. nu l "l \akı ohuıra min
' der haki·.~iniıı yapacağ'ı ilk iı; 
Pcele acele di.idiik çalmak "" 
derhal pehlivanları durdurmak 
ve ayırmakbr. Güreşe fokrar 
minder ortasına gelerek başla
mak liizımdı • 

lşte Ahmet, hasmına. üs üs
te kuvvetli çapmzlnr topladığı 
halde Pol Pons, minder harici
ne kaQıyor ·ve yakasını kurtarı
yordu. Ahmet, bu hale meydan 
vermemek icin zekiisını istimal 
etmiş ve kıiıc1 bükme muvaf

- 'fü lıeyyy ! A be ~iiıc:11e
cek misiniz be? Heııten t:ıldır 
dınız mı be? Ayıptır be! Çık
mayın halka Jral&l be! dedikten 
sonra, koca bir matlak kadar o
hm elhıi -0muzuma bastırara1r: 

Bu güreşlerde KurtUereli ele 
bulunup müsabakalara ~irak 
etti. Kurtdereli de yaşlı idi. Elli 
ya3mda VardL Fakat çok ıknlıplı 
ve dinçti. Avrupruun en meşhur 

Ntıvralji, Kıı 1Jıl1h ve Bi.ifiiıı Ağrılarııuz1 deri al lleset 
kabında günde 3 kaşe alınabili;-, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniı 

fak olmu§tu. 
Okuyucularım pekala bilir

ler ki alafranga güreş biz Türk 
l ri hiç zevklendirmez. O, ne 
biçim güreştir .. Aman Allah! o
ııa. glire§ demek için bin [38.hit 
lazımdır. Belden aıınğı tutmnk 
yok .. Sonı"a onar dakikadan yir 
mi dakika güre§ .. Yirmi Llaki -
knrun son beş altı d, kika<ıı d:ı 
alt t:ı iisttc bir yat 8 \'C k ,ıl~ırı
lar .. Vallahi paylnncoluk hı !. 

Hiç Türk ruhu J.ıfı <• ı~a ~U
rcsi soyretmclde ır.t \'k aiıl' mı? 
Bak biz 'l'ürkler :cı bl'rt gi.b·cşi 
seve seve seyı ediyoı uz ve bu gü 
rc:.leı e ciddi olursa binlerce ki
ı;i ~eyirci toplanıyoruz. 

Fakat nlafranga güreşleı·i 
bt..-da\r~ ilan ediyorlar da seyrine 
bile gitmiyoruz .. Ben bile!. 

Olnıyucularımın nffııu dile • 
ıiın bçn, bile diyorum. 

Çünkii ben de ge:ı~ iken ala.· 
franga hıiireşi senelerce yap-
1Jm. 

Fnkat ne yalan söyliyeyim. 
c:olt avanakmışım.. Bm5una o 
mindere çalışmışım... Bereket 
versin ki yağ güresi yaptığım 
içiu seı·bcst güreşe daha <;ok 
mütemayil idim. 

Her ne hal ise gelelim Kara 
Al1mcc1e .. Kara Ahmet, büyük 
Yaşarın güre.şi bastırdığını ve 
nefes aldırmadığını hissettikçe 
işi daha ziyade ka\·gacılığa dök· 
mcğe basladı. 

Nihayet iş bazan yumruk fas
lına bile döküldü. Ya~. kavga 
çıkacn;1mı -anlaymca. hasmının 
göğsüne dayanarak a~tı ve ~ur
nacılara işaret <:.'iip susturdu. 

Seyirciler, sustular. lt,akal 
gOzledni Yaşara Qev.irdiler. Ah
met. Yaşarın üzcıine hücum e
clivonhı. Yasaı', hasmını ellerile · 
acl°rderek b&:ğlrdı: 

- Kavga ıüı edeceğiz, güreş 
mi?. Bu ne haldir? 

Dedikten sonra, Alunede clö
neı'ek: 

- Ahmet, doğru güreş.. 
Dedi. Hergeh .. 'Ci, sinirlenmif3 · 

ti. Olduğu yerden kisbet aya -

- Abe! Bir okka adamdan 
pehlkan olur mu be? diye alay 
etti. Kulakları çınlasın Kara 
I\'.cmal, fena halde sinirlenmiş 
ve UzillmüştU. 

!ste Filiz Nurullah, böyle 
bir Filiz Nurullah idi. Ve, o ,·a
kit altmış y~ında vardı. l<'Hk:ıt 
demir. gibi ıidi. Bir tek buru,,n
ğu ,kırı§!ğı yoktu. 

Filiz, o~ Çay.tile b r-
3ılaştı. Gen<; ve dinç Ç.ıya ya
nında çocuk gibi kalnıu;tı. Fili-1 
?.in cns~in<: bi1c yeti~emiyor -
du. Müthiş b:r güreş basladı. 
1htiyar Fili~ hn.smıııa bir eJen-j 
scdc yt:>ri i}plürüyor·dıı. Hiç u
nubnam Çaya, bir aralık has-

baş pehlivanlanıuıı ietiri.k etti- fM 
ği bu milsabakala.rda. Alman - RO 1 Jarın rneRhur Karlıza.ft'ı Bul- RADYO p GRAMI 
garJann -meşhur Dobriçi de bu 
müsabn~.aı8!3- ~rmiı:;l~rdi. K!ıı lı 

1
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zaft mnthıs bır pehln andı. · 
Dobriç de en ileıi gelen ı ıa ın- · !.::sv P. og · '1 f l>i fl3 ~ .. l ın 

ı'iar baslnıdnndı. •.33 11• ı.t c • ··~tı. 1 
1 * r ,ç:·l:w (pl.) 19 ro Fr 1 lı<Y<-ti 

Başk'l bir müsahcbcnulf· oku- ı.<Fı t\J. nr ıu .. lO .\ju'l 

yuculaı1mn bu güreşler hakkın h bcılc ri ı. t ı lı'ı l 
d t ı . t ı..008cnfnııı', l!J450yvn :-;, t'n , ı ~san ma uma vcı·cce- J 
g1m. pmı;al.ır h,ı\,•lmı 

~ l~ I::dıı ı;: .ıtı 20.IS Rtıcl~o 
( •) ~ıl"ltSl gt•ldi~i :tanwıı 'J'OI' ıı.30 ~cnfoııık • .ı:<>t<> i 

iwp:ırandan lınhsed~e•'ö-im. O- p.n .. ::.ılrr '.!ll.45 i\tıilik 
ııun p<"hlh·:ınlıldaı-ı ) iiJ:Jt•r<"t' ı ::ı.:w .' ·ı•ı;r.ıın 2l.ll0 Ziı:ınt 
sa~ ın i~t.;~ll «-clt'fiık derP<ıt"ife l:! .. i.i Tıı '•ı:e T.lk\ imi 
ı,:okhır . 1 • plfıl.br 2 · .10 :\'hıı.ı. 

l
~::!.45 t\ı:ııs :. .. ~o Kon~'>11n 

lı,ı tı ı ri ~J.45 Ttirk 
lJ lıll Tii 1 l' m.izi~ Memur Alınacak 

rliıld:ır .!'.'..' .SO Ajans h. 
l3.:ıo K. ı ı:;-ık .!.:.. ~5 C. 1bund 

11 ., ,.ı :t l ~~.j5 Y. ı·mki Bakırköy Barut Fabrikasındaıı: 
Askeri F:ıbıik:ılnrın 1stanbuld,ud fubriknl:ırındn istihdam edilmek üze-' ıs.oo Prn!!ı·nııı p··<>gr .. m 

re n~ğıdaki ı;arU:ır d:ıhllinde mii..ttbnk:ı ile memur nlmncnktır. 
l - 1.femurln kanununun 4 Ondlın:ıcldc'1nclc ynzılı cvsnrı haiz bulun-r===:=--====:"::"-======== 

rn~. 00 
2 - Mc-cburi nskcrlik vnzjfc<:ini ifa e:lnıiş buhınmak ve ynşı 35 elen yu- 10.0 kadınf 

ka;-ı olmnmnk, tt b k 1 

a - Uı:ıkaı orta okuı mezunu olmak, Hayre e ıra an 1 
4 - tmtihnndn muvaffak olanlara 36!;6 s. ;:\'Ilı l;ro.l'('m knmmu mudbincc l G A R r• p BiR 1 

ücret \"CrHecci{i gibi hususi knnunl. \ cı ilfl\i!; sıhhoı sıgortnsı \'C tekaüdiye P U ORA 
hakkı da vardır. • ı 

5 - Hizmete n!ınacaklnrdan kni:-.ındn Uınum Mudürlü~ün göstcrcc:q;i T E C R Ü B ES 1 
her yerde en nz üç sene lıt:mct edcceiiine d:ıir noterlikten musnddıık t:ınh-
hOt senedi alınnc.ık ve ahvali sılıhi)elcri çalııımalnrmn mfüıi olup olm:ıdıgı __. 
tam teşekküllü n kı'ri haııt:ıh:ınclerdcrlıirınc!e yapıbıc:ık mur.ycne ile tevsik ~ 
cdilcc~ktir. ı.,{'c~ 

1mtihnn 26 Kfmunusanı 9'12 p:ızr.rt(' i gUnu saat 10 da Bnkırköy Baı:ut, 
fabıiknsmda yapılacaktır. Talip o?nn1nrın oşnfıdn yazılı \'(~~ik:ılarifo wrcü
mc.ı hal vnraknl:ırı istid:ılarınn b<ı!llıynrak 19 Kfınumırnni 1942 giinü :ılq;:ım 
faat 4 de k:ıd. r B:ıku·köy Barut fnbıi'<nsı Müdurliigiine \'Crmclcrl. Vcsl
kal:ırını tnm ibrruı: etmeyenlerin imtihnnn kabul cdilmiycceklerl ili'n olunur. 

A - Hlivjyct cUz.daru veyn mus.-ıdd;k sureti, 
B - 1kı :ıdcl \'csikn fotoğrafı 

C - Pollıtel\ tasdikli iyi durum m, ?.l: .. t.ısı, 
:o - Okul ş:ıh.ıdctııamcsJ -veya ~nu. :ı<ld<ık sur€::U, 
E - Askerlı1ı: terhis vczilrnsı vayo mus:ıdd:ık suretl, 
F - Evv~ke ~alıştıkları ycrlcrd,.n :ıldıkl:ırı bmıs<>rvislcrin rısıı vcy'l 

mus:ıddnk S\lrı>fJ. (238) 

Sıvas Belediyesi Elektrik 
lllüdiirlüğünden: 

Bir Şef Aranıyor 
ğında meydana fırladı. Biitün Sh·as El .t .h 1d.ır~nin su ile mfüclıru-ri~ .-:ıntrnlliırda ''eya ~d.ir' 
göz1cr Kara. Ahmedin ustası tevzi ,;cbckesindc s<:f olarak ç3lı~abilccck.a bir elektrikçiye ihtiyaç vnrdır. ıJaha guzeı 

g~rllnebiteceğinizirı 
kat'i DELILt 

Hergeleciye diki1mi!]ti. Bu J,.lcl"Clen birjni \'ryn diğerini ifrıyn clıliyeUi olan zcvııtın mektup \'cy;ı 
lfoı gdeci, Ahmede hitaben: telgrnnu tSıv:w Bcl~iyc:ıi Ekktrlk :".h:·1iırliiğünc' miirncnntları ilfm olunuı·. 
- Ahme:t, doğru gUreş.. Şartlar ı:unt;ırdır: 
Diye sertlendi. Ahmet, W3tas1- 1 - Nafi. Vcknlctindcn en nz ılı;t nru dcrC'tC'dC chliyetnnmeyi halı. ol- Pudracılık.ta ~ayan. 

na i~.erle.mieti. :Mukabele etti: mak, h:ı.yrct 110n bir keşif .. 

BUGOU bll 
TECRUBE~i 

- U.8tn! Daha nasıl gUrcijc- 2 - Yülcst"k ve nlç:ık tcvettiir s·.'rtr.ıl H~:ı ~e>bek{·lcrinrlıı mı :ız tıı; sc· "Cildi güztile.slirtn, Yapınız. 
ceğim? o •la uoğl'U giireşsin '! nelik hizmeti bulunduğuna d:ılı' ws:ılk ibr...z ctml'lt, 1 'ona güıel bir cazibe ve yeni bir ht~ 

Hergeleci: 3 - Tüık tcb:ı:ısı ve •rılrk ır!ünd:ın ol,m~k, ·y~t v.cr~n uMur::. don~lc ve çir~in 
'-... a~ar do;;...11 .,,.;ı .. .,,..:,i 4 - A<:kerliltlc nlllknsı bulunmnm:ık bır cıldı, gençlığın tabu renldenla 

- .ı .; , ;,• 1:;.u,.../°yor.... ' .. 1 p d , Ril • , 
Haydi doğru güreş diyoıum sa- G - Aylık ucr<>t 100 - 120 lir:oılıı. S.ınfr:ıl şcflnin ilrnmetgiilı, tcnvır \"e •ıu er. u ra ,Yağmura, ~gıır a v_e, 
na! t~ıini id<'t"•"'Ye nittir. -.2$6 ~ halta terleme ye ra~men bılc Nbıt1 kalır ve artık parlak burun bırakm1Z, 

Diye ihtarda bulundu \'e gii- j Bu cevher (Krem& köpiit\i) namı al·' 
rcş tekrar başladı. HergPl:!ci, s· s Al k tında beratı istihsal edilmiş ve yalnıi 
çok merd ve munsif bir adam ır aa tçı ınaca ,. Tokalan Pudruında bulunmaktadır.' 
dı. Hnk~inas olan Hf:ı h" teci, 1 U 1 1 · 
güreşleı incic bile llaima <lüd.ts- • b El hl .k T .. C DDEN M H M B R TEKLi~ 
ti.)i lnuhn.faza ederdi. Hiç bir Jstaıı ul e rı ' ran111ay ve Tunel Yüziinüziln bir tarJıııa krtml 
ha.<s.mına kabaca ve gc.ıd~J.ırca J /ı I / • TT 11.ı ••d •• ı •• v •• d ı \3pütü uyeainde istihzar edilen: 
hareket ettiği görtilmezdi. Ş e nıe erı vmunı J.r.ill UF llf/UD en: •,1okalon Pudraıını ve di~er t•• 

G.. . .. . . .. . rafına her hangi bir pudrayı ıürilnüır.ı 
ureş, bundan sonra çok sür- td:ırcmız Ay:ı7.p:ışa ntolye.mıc imtihanın ı;ostercccfı ehliyete eö- ~ay~t "Krema köpüklü pudra" ile 

medi. Ahmet, alln düşmüşti.i. re Guncle 3 Um iıcrd vcrllmel: suretiyle bir ı;nntçı alınac:ıktır. Asker- rnudralanmıı taraf diferinden daha, 
)1 a~r, snrmalamıstı. Ahmet, 1ikle nlfık .- . bulunmayan isteklilerin nu!us hUviyct cilzdanı, hüsniih:ıl güzel daha taze ve dalla cazip r<lj 
sarm 3dan döneyim derken iki k.ı;:ıdı, sr.ğlık rrıporu, iki fotoğl'at ve rlmdiye kadar çalıt;tıkları mi.ıcs- -r~n~eue '!'ok.alon pudranıxa verdi• 
elile yere destek ya.pma?n nıec scselcrckn rlını'i oldukları hizmet mild:!ctl \·esik:ılnrı ile birlikte 17/l/942 tınız para ıade olunacaktır. 
bur obnuştu. Y"1m dönerken t:lrihlndc ~ .. t ıo da idarenin Metro hmıı zemin kntındnlıi Znt fı.lcri ve 
hasmının 1.oıiylc bir eli katmak s•cıı mudu lu""'ı•c mı.irncn:::tıorı li12.u-nu bildJriJir. c345:s. 

tan lrnrtulmu3 ve iki eliyle a<:ı- ==================================:===-=== lıp düşmemek için destel{knmiş 
l'-ıtih Biııbiı diı'ek mahalL.oi 

Evi yıkarken düştü 

1 Devlet Demiryolları İlanları 
Muh:ın•men bedeli (108000) lira olan 1200 l\'!3 fınnl:ınm·.s kd' 

2!l/l/!l42 < :-r.:.. ıbn giluü sant 15 do !,::ıp::ılı z:ırf u u1ü ne Ankor:ıd • 
l:i'l. ında toplnn..ın ıııerkc;ı: 9 uncu ko~isyonca satın alım•cnktır, 

Bu ic:c girmc'c i tiycnlel"İ11 (G650) 1iı :ılık ımıvnkknt teminat ile 1' 
ı.un tnyın cttigi \1..1 ıkal;ın ve tckl;iJ ... rini ayni gün s::ıat 14 de k:ıd:ır ::ıdı 
~:oınisyon r<>ı H:,!ne vermelcı i ı:ı.,ı ııdır 

Ş:ıı·tnnınel r p::ırrısız olar k Aı.l , ı, . l\Ialı<:me clı>irc inden, H::ı~ el 
fr.tl:ı Tcsellum \·c Sc\'k ŞC' li .ndcn tc.n ın oltınur. (315) 

lstanbul Lnazım amirfif i satınarma kqmisyonundan --------Beher kilosuna 400 kmııs tahmin edilen 4.-00 kilo kah''(' 
gi sabunlu kösele alınacaktıı:' • Pazarlıkla eksiltmesi 15 1 · 
Perşembe giinü saat 15 de Tophanede Lv. Amil'liği satın wı 
komL<ıyonunrla yapılacaktır. İsteklilerin kat'i teminatlariyle ~ 
saatte komisyona gelmeleri. (4~8 -182) 

• • • 
S. ı ıın roı. oı kom nün tdmc \"C ın .. kinc kı. ıı. l.n ı t:ı ııir cltirılcı.>t. • 

I':l'.::ırlıkl:ı c-k ııtme;i 16/1/942 Cumn niinii sn::ıt 14,311 cl:ı Top:ı:ınC"dc:' 
i\mlrlığı s.ıtııı nlma koınlsyomınd.ı y, pıl:ıc:ıktır. Tc',ıwnin ke if bcdı> ı. 
liru ilk t<'min:ıtı 109 lira 12 kuruş gU,·ertenin J,c.;.ıı bedeli 2402 lır. ı 
mln:ıtı 186 lira 90 kuruştur. Kc;if ve ~artnnırc ı komis)'c ıda göri•Jıır 
tc"i;>lilel'ln belli vnltittc komlı;yon:ı g•'lmelcrl. ( 194 - 300) 

• 9 • 

Lv. Yollamasında bulunan 4 No.lu 11,' '· 11111 tt J.ı c 'c ı • ı. 
faır.ir ettirilecektir. Pazarlıkla el. iltı l• i lG/1/042 C'uın. .ıım ~:ı.ıt 

Tophnnedc Lv . .Amirliği satın nlm·ı ~ r•.ıı:yıınuncl.1 y.ıpıl.ı ·• ktıı. K<.' 
17il0 liradır. 11k temlnatı 133 lira ff! .u · ı tur. Kt: it \ c :- ıı1ıı ınf i 
yond:ı gılruhir. Taliplerin lıf'llı \ a'c t tL komi<:yon:ı l•lnwl<>ri. ( 4<1 .... 

Bir adet mutbalı ocaJ'.;rı alına· ıktu·. l'aufr'.l.t 
14/1/942 ÇaI'§amba giinii sıuıt 15.30 da. Tophnn ·J ls :\ 
ği satJn alma komisyonunda yapıl.tccıktır. 'l'ahmiıı bulelı , 0( 
kat'i teminatı l 20 liradır. Irılt.a loğ ve ~aıtnarncısi lromı.,,~ ı 
görülliı·. ·İsteklilerin belli rnkıttc konıi:ıymm g"l'lıneled. 

(487- 181)) . ~ . 
Beher kilosuna 400 kuru~ t.;hı, in rnılcn 1500 kilo sarı sııbuP.llı 

ahn<ıca}.tır. Pazm·Iıkla eksiltmesi 15/1/H-I~ ~r~cmbc günü saat 15 de 
hnucdc Lv. funlrliği sntın nlma komi scımt'dıı y:ıpıl::ıc:ıktır. t tcl,Jilcı i 
ll !::ı:ıttc komiı::yonp g~lmelcri. ( 49.2 - 26~) 

• • • 
Beher kilosun:ı 400 kurus ttılı • iı~ dilen 15 ton kilrlar snrı s;:ıbuııW 

sde olıruıc::ıktır. razarlıkfa eksiltme. l lfl/l/942 pcı· ınbc günU :;:ı;ıt J5 
Tophanroc tsl Lv. fimfrliiH satın nlm:ı komisyonunda yapılacaktır. t·I 
lerin teklif edcçekl<>ri mikt:ı:- üzerinden tı": nlnaılnrilc hclli vakitte ıco..rı 
na gcJmcler:l. (493 - 263) 

• • • 
Beher giyimine 

0

90 kttrUJ fahmi:ı cc.lıl"n 6000 giyim öluı7 nalı alır. 
tır. MOte:ıhhlt nam ve hesabına paznrlıkla cksiltnıcııi 10/1/912 pa 
günil ı::ıat 14 de Tophanede l.v. amirliıı;I s.ıhn alma koınisyonuııdn ) • 
caktır. 1lk teminatı 405 liradır. T.-.llplet'n belli valdttc komi yonn :.•' ' 
ri. Nümuncleri komisyonda Röriilfü·. (490 260) 

• • • 
100 kilo :ıloı; kunclura çivifi :ılın:;.coıl-lır. l\fiıtcohhlt nnm \ c I ." 

pazorhkln ekıdltmcsi 14/1/9"2 t:ırı::ımbn gunü ıı;ıat 14,30 da Top! a11<'(!e 

dmlrlıil satın alma komi.syonund.1 ynpıl. cak:ır. Nümunc:si l.omlsyo ı fJ 
rülilr. İsteklilerin teklif edccokleı-i f y t t\7.cr!ndcn % 7,5 temin;:ı ı. ı ıl 
J1 va.kitw komı.yonn gelmeleri. ('177 - 142) 

• • • 
Behel'ine !2,5 JroruJ t:ıhmin edilen U.O gramlık 400,GOO kulu ton 

lıiı konserve~ yaptınlacUtır. Pazarlıkln ekı:iltmesl 15/1/942 pcr~ 
gUnQ saı1t 14.31> da Tophanede tst. Lv. Aınlrllii sntın.alma ltomisyommcl3 
ptlo<:tlktır. ilk teminatı 8751) liiadır. Şr.rtnnmesi komisyonda giırUlUr. tN 
lilerin fobrlkalarıru heyete mwıyene cttırmek ilzcre eksiltme Qününd.,fl 
az b8i giln evvel tat. Lv. Anıhli~inc bir dilekçe ile müracaat C'tmclcrl 
ihale cfüıU de verecekleri ambalaj snmhk niimuncr.ını de komi yo!la 1 
nıclürl ıarttır, Aksi takdirde nıiinsıka;:ıya iştir alt cdcmczlcır. { 48 ı - l~ 

• • • 
500 ton an 'veya innlk v<:rilerck m:ıknrn:ı ve sehrlyc yı:ptırııııc 

Paı.arlıkla eksiltme.si 15/l/e-i2 ~r;cmbc güni\ ı:a:ıl 14 de Tophı:n•"t 
Lv. llmirlfi.t satın alma ltomisonunda y:ıpdacaktır, 'rahmin bcdt ii :ıı 
lira ilk ton1iruıt1 376-0 liradır. Şartn<ımcm.i koıni;:;yonda ~ttrüliir, ı. 11ııllt'C 

llp olanlar eksiltme tarihinden cm ı:z be~ gUn m~·oı fnbrik:ıl~rm•rı ttJ 
lı?iz olduklarınQ dair bir bcıyct tnraiımlan muayeneGi için flmi, ıiı!O ~ 
dilekçe Ue müracaat etm.;sı f'!Tttı:-. Aksı halde nıünııknş;ıy, lştirlli: 
mc.zler, (418 - lU) 

• • • 
U knlen1 dli m~&.>i ahn~cnkır. Aı;ık ekGiUmosl ~/l/~ curnıı 

nU :m:ıt H.SO dR TophQlledc Lv. :lmirllll :;.o;tın ıı.lıcn komlqooWldn yrS 
cni1.tı1', Ilepalnlıı tahmlıı bidell 730 llra 78 kuı·Ui ilk temin.atı Sf llfll.ı 
kurustur. Şartnamcııl 1-:o.Au~oıufa s&-IUUr, 'rallplerln wıs vakit~ )tel" 

ti. Bu şekle geliş alaturka<la 
biı· mağlubiyet idi. Münakasa //;inı 

Diyarbakır C, Müddeiurnumiiiğinden: 
j~atipsinan sokak 35 numarada • • • 
oturan yıkıcı Halil BaŞ<kmir, Askeri fırınl:.ırda blriltmiş olan asoo JeUo ooılihOs ka~ar satıı::cıJir 

yona cılrneleri. (479 - 144) 

Bilyiik Y~r, hasmının des
teğe gt!lişini görünce dC'ı·hcıl gü
ı·eşi bıraktı. Ve sarmayı çöze -
rek kalktı. Galibiyet temcnna
mm bastı. 

Ahmet, dinlemiyo,.du. Kalka
rak hasmına hücum cıtti. Yaşar, 
hasmını itiyordu ve: 

( A r1;11sı va1·) 

1. Biı·inı k.ıntın U41 Jcn 31 :Mayı 11-12 mali scnu _g;ıy,_•ı;inc lmd:ır Diy .. r
b.ıl.ır Ceza\•. Tc..,kü e>\ııı':ı altı n~l k tkınek ıl lyncı nsgilr.İ llOOOO il;:nmi 
100000 kılo clmnk uzcrc 9'.i rnndımnnlı fobrfka unundan mamul ekmek 
ş.ı, tnnmc:"i mur-ibıncc yevmi ihtiy:::c.ı ı;ıirc Ceza evinde muayene Ye tescl
füm cıiilme>k lı10rc muhammen bedeli l!J940 Jil'a mtinakns:ısı kaimlı zm f 
usuliylc C. M. 11. lik makamında t~ckkul cdcnk komiı;;\f)nda 27/l/'J42 &:ı
lı günli sNıt 10 cl.ı ıhnlt'si y:ıpıl.ıcr.ktır. Tnlip ol. nlar 1420 lira 50 lmru IUk 
muvnkknt tc ninrt makbuzları ile bu ckı1ıcği vcr<>bilc<"\'gine dnir icabC'den \ r.
sikal.ın ,. .. ic .lıf 1ı1t-ktubuııdtı cltı"<' in lulo~nun laıl' kıııuşa vcrd.ıilccr:.:i- ı 

nin hem y-uZı ve Jwn1 de htık ve :lltntis.i:T. ol:ırck ayni Ctin ve saat 10 na k;ı -

·1,ijı'!r,ı·'!i/Jlil:l:Jıı/ı;l;ı~ııJı.rılııı T~ ıyeahı, ,ri rosu ,~:«!~~:~:':.: n::: .:~.'~~~;t~'· "·:~~" ,, ''""" ""' ... ,., c'C-1 

~il ,,~ Deniz levazım satınalma komisyonu ııanı.rı 
10 · 30 ton ınlktnrmd:ı D<'kovil ı:ıyı, 1'r:l\ erı; cıv.ıhı ve s:ıire satın nlın:ı-' Teııebaşıuda Dram 

Bu nkşam mat 2,30 da 
YAŞADIGD!f'.l DEVJR 

~~ 1 
ElindC' bu knbll rı.ılzcın<' m~vc t olrmhrın ve daha fnzln ta!silnt al

mak istiycnkrm l'i/2. K:inun/942 ı:ıfl11U.1e lrnd:u- Kıısımpn~nda kfün konıis-
yorıunrnzu her gtln mtlracrıotlnrı. (86) 

<lun Sara~hnn<'dc bir evin yıkını 
işiyl~ uğra·;n ken nıii\'azcnesini rll2.:lrlıkla arttırması 19/l/U~ po:.:n1et!al ıtınU saat 14,80 da Tophan~ J 
kaybedert•k diişmüştür. llnlil amlrll!l s;.tın alma kaml.--yonundn y~p.Wırutu·. Tahmin bed~U 70 ~· 
muhtelif yerlerindt:n yara.landı- ısteklilcrin mal bedeli ile ~ıa ~kitte komfsyona iıelmeleri. (.J&7 -

~~ındnn Cerrahpn~a ha~tahane4 
--- ~ 

:;int• kaldırılmıştır. ..---.. --.. ------.. - .. ----------~ 
Cür'etkar bir serseri 
A\'ram is!mli gayet kurnmı 

bir y•ıukcsici >·akalanmı. tıl'. Av 
l'am Bc>yoırJunda gezmekte o!an 
hir kaç ba. ·nnın peşint~ takılarak 
takip etmcğc başlamıştır. Bu 
vaziyet karşısında bayanlar t~ 
miz ,.e r.ık giyinmiş kendileri 

Astarı Fatrikalar Satmalma Kemlsy11u iliulan 
8, 4 - 4 X O, 2 - O, 4B X O, 08 - O, 11 matre eb'adıntfa 

1400 • 1800 nıetre mlk.lbı Dltbud&k veya 
• KııraaAao kalaeı alınacak .. 

Tohınln edilen bedeli <135.00()> lira olan )'Ulan'M1a ;,szılı 1800 .. P 
metre ınlkabt ~budak veya Kraatno kalam Aakerl l'nbrikabr Uınuın ; 
dilılüğil merkez 11&tın alma komilıyontınca SO/ı/11&2 emna cOnil san' ıl 
p:ıznrhkln ihale edilecektir.. ŞartnamccG> llnı m, kNultur. K~~'1 tctıl 
d6000> llnıdll'. N- ·t (322) -

~ . . 
6000 metra mlk~bı ce"ia t.cUnruiju 

' Topkapı Maltepasindeki As. satınalrna komisyonundan 
• • • 

Komisyonda mevcut evs:ıfınn uymın olurnk bir adet elektrikle mCiteb::ır
rlıt su tulumbru;ı ıılın:ıc:ıktır. 

JI~ tanı~mak istediğini 7.annet • 
mi61Cr ve adımlarını sıklaşhra-
1 nk lmçınmnğa batllamışlardır. 
Bu şekilde Taksim tramvay du 
ı ak mahalline kadar gitmişler • 
dir. Ora<la kendilerinin emin bu 
İlmcluğu,İıu zannederek tramvay 
beklc>meğc başlamışlnrdır. Bu 
esnacL.'\ .gayet samimi bir tebes
sümle yanlarına yaklaşan Av • 
r,1m birden bire içlerinden biri· 
nin <'.mıtnsını kaparak kaçmıştır. 
Bayanların feryadı Uzerine usta 
ynnl-esici ynk"l adli .; 

Tahmin edilen bedeli behC!I' met.re :mikübınrı n Um cilan 6000111 
milı.libı ceviz tomruğu alınacaktır •. 200 motre ~ptım cıalı olmnmale il". 
re p:ır~ pm-cn da alınabilir. Knt'i teminnh 35500 llradır. Şartname.ı} 
lira 50 kuruştur. ıstel:lilerin l0/1/~4:J!atllıli ~1 darlı snat 16 (1.'1 

kcri Fabrikalar Umum Müdürliijtil. mukcz a:ıtın alına ~urı.clJI r' 
lunm:ılnrı, · (340) __ • ~ - . • • • 

l - Kom b::tZlı birliklcrln ihUyncı idn iki partide oltmış bin kilo ay 
tJ!,cğl küspesi sabn ahıı:ıcnktır. 

2 - 1balcsi ~t1/M2 salı gilnfi sı:ıf, ond..'ı y:ıpılncoJdır. Ta1iplcrin temi-
uU:ırile komisyonumuza tnür.ıcnatbn. 

tsteklilcrln 15/2. K!ınun/942 gllnOntı kadar Kasımpıı~uda bulunan ko-
misyona tcklincrlnl vermeleri. (173) ı 

Sahibi: A. Cemalec: r Saraço.olu Ne§rıyot MiJdürO: M. S:ımı Kııır;ıyel 

G ıı~ ••• A Cf!mnledd'rı Saoogçofjlu mı:.tbnı>"• teslim 

6000 çtft Erat fotl ni alırı:ıcak
0 

Tahmin edilen bedeli «46.000> Hm olmı ytilmrıtln y:ı;:ıü ı:tı:1ı ~ 
to\.inl Askeri Fnbrilrnl:ır Umum MilclOrllı!il Merl;;Cl: 8<11.xn :ili:r.ı kc • 
nwıcn 19/1/942 pazartesi gtinü s:ıat 15da 1'8Z11rlıkln Uıa c 

mr ....... ,, ' ı- tf'tn.'nat <"~ :81' 


