
~~----~!llim9'--.:!~--------" fs §UBAT 1942 

(PAZARI 
4üncü Yd No. 1356 

iDARE YERi 
NunKJSl'.IJIUdye: No. 1'1 
~ Yeni Sabah ıırt.nbul 

Telefon: %0795 

Her Yerde 5 Kuruı 
GONLUK SlYASI HJ\LlC GA"ZETESl 

r 

Fransa'yı 
asıl 

yıkanlar 
m 

Deloncle'un ne ~ıit bir 
siyaset adamı olduğıı kafi 
dcrrccde anlaşılmışlır za11-

nede1 iz. işte bu adam im 
gün Alman işgali altındaki 
Fransa'Ja Sosyal İnkılôp 
PGrfisi l.uruyor ! 

ZİRAAT VEKİLİ 
Zirai seferberlik hakkında 
tetkikler yapmak maksadile 

~ 

Yurt icinde seyyahate cıkıyor . ' ' ı . A~kara, 14 <Yeni Sabah)- Zira&l Vekili B. Muhlis Erkme-
nı.ıı, .;:ıraat sef~.~ berliğ:ini yakıııd·m te~lük etmek, gerek Başveka- ı 
l .... ı.. \C gerek C umhurıyet Halk Partısi Genel Sekreterliği ve 
ger{;>k Ziraat Vekaleti tarafından verilen direktiflerin ne dereceye ( 

___ __,J j kadnr tatbik edilmiş ve edü-. 
1 mckte olduğunu görmek maksrı.- ı 

Y~rıın ~ Hüseyin Gabi~ ~ AlÇIN /1 dile önümüzdeki hafta içinde ı 
Eskişehirden başlayarak Arifi-
ye, Sapanca, Ada.pazarı, izmit 

D elontle, TrJ·dieu, Heo-- 1 nieı Tfü k nıım:ıhhası- ve la valisinde bir tetkik seyaba. 
tine cıkn.caktır. Vekilin bu se-j 

nı ziyan.t e Vt miina- 1 
sebelleri ilPrletm~kte dPv:ım ı! ya ıatine Toprak Mahsulleri Ofi-

diyorlardı. Venlerek hazine ~h~~~~~~~~ri~:-~~ ~:~~ 
bonoları yazılmıs 'e M. Beuat 'a ol:ınmaktadır. Vekil, icap ettiği 
tevdi ulunmu~tu. Aylı.r ı;e<,;i) or, tal:.iirde eks•k kalan tedbirler 
Fransız matbuatı 'füı k da.vaı:;ı- J iı) ıı mahallinde emil'ler vermek, 
nı istediğim.iz t,>ibi ıııfü .tl:t< t•de- ' maizeme ve tohumluk gibi un-
ıniyordu. 20 Haziranda Hegnier' surlhnn tedarikindeki müşkül· 
telefe~ ederek ilk tak~ılin °-1 lel l sümtlc bertaraf etmek ni· 
denmesini rica etti. TeıliJ eye. :,:etindedir. 
Temmuz iptidasında başlanması ı -------------
mukarrer iken :->efü· Rifat Pa.- A m er •. ka' da 
şa, DeloncJe ve şürekal:iının im-
.zalamadnn veı dikleri taahhüt
ııaııneyc 15 Temmuz ltay<lını 
koydurtmu~tu. Şimdi vaktin -
den evv('l pHalaı a kavuşm:lk 
istiyorlardı. Fakat gazP-telerın 
neşriyatı taahhüt ~ılln ~kle 
·lzytlla<lığı için hu ıica}a red ce
vabı \'t;rildi. 

Dr. Göbe.ts 

Dr. Ciöbels· 
• 

Bir makale 
neşretti 

Delonc!e ile Regıııt·r Türk 
mur.ahhasmı ~ıyareı OOE"'kk i-;
volsky'nin Fr,1J1sız Ba~vckili 
nezdinde ttşebbfü.;t.e bulundu
ğunu, Türltiye lehine ve Rusya 
aleyMne neşriyat yapmak üze-
re Almanfonn F'ı ansız gazete- --00--
lerim~ pa.r~ verdik1' !ini söyl(::- ..,."""'""M"fW'/VVVVVVW'Nl\'VVYVVVl/VWWV'l'N#YWI 

Yeniden muazzam 
harp istibsalatı 

masarif atı 
kabul etti 

Vaşington, H (a.a.) - Ayan 
meclisi Amerika deniz insaa.t ı 
tezgılhlarırun istih.cınllerini ~ıt
tırrnak maksadiyle yeniden yüz 1 

(Sonu sayfa 3 sütun 6 da) 

r 

S. GRIPPS'IN 

SON NUTKU 

TÜRKİYE DE 
can sıkıntısı 
tevlit etmiş 

Times gazetesi 
Nntloın, bir i'Ok 

memleketlerin ha
yati menfa11tlerinhı 
Rn:'>,\ l.}a t._~linıi ın.1-

nasına gel<.Uğini 
Y<l'1.lyor 

Lc.,ndra, H (a.a.) - Tass 
ajansının Lnndra muhabirı 
bildiriyor: 

'l'imeı:> gazetesi, Stafford 
Crippsin nutkunun Türk b.ı· 
sırıında uyandırdığı akislerıleıı 
bahsederek ~yle diyor: 

Bu nutukta Türkiyenin en 
.ıiynıie alakasını çeken kısım, 
Ru::-;yaya avantajlar verilme· 
sin~ ve Bedinin Rus orduları 
tarafından işgal edih:nesinc 
ait olan parc:adır. Türk umu
mi efkarı, Rusyanın o·enh~le-
1.tıeEıine ait meselelerde her za
man büyük bir hassasiyet gcs 
terıniştir. Türk gazet~lerinin 
ihtiyath yazılarında, Staiford 
Crippsin Rusyaya tam ser
bestlik istemiş olmasından do 
ğcın can sıkıntısını okumak 
milmkündi.ir. Böyle bir şeyin, 
Ti.lrkiye dP. dcıhH olmak Ü7.ere 
bir çok Avrupa memleketlel'l 
içhı hayati menfaatlerini Rus 
vanın eline teslim etmek ma
İıa.::ıJna gelmek ihtimali var
dll". 

\... 

1 

Tevzi Ofisi 
Projesi son bir tetkik 
saf hasından geçiriliyor 
'Ofis, gada ve mensucat maddelerini idare edecek 

Pasif ik'te 1 

---·o---

Sumat.ra'ya Japon 
paraşütcüleri indi 

--00--

Birmanya'da 

Japon tazyiki 
gittikçe aı-tıyor 

--O-

Kuvvetli Çin tak· 
vtye kıtalar• Bir· 
manya yolunda 

[A. A. tclgra!lnrınd:ın 
hiilasa f.'dilmişti.ı:] 

Bir Batavya. tebliği japonl;.u·ın 
~iddetli bir hava bombardıına -
mnc~n sonra l':11matramn Palen
b:rng şehri ci .•arırıa çok miktar
da. r :ıı aşlit.di iııdiı'mişlcrdir. 

{Sonu sııyf<ı ·' siU·ıın lı dl)) 

Ankara, 14. tYeni Sab:ıh) -ı-- -------
Tir;aıet Vckfı.leti, tevzi ofisi pro- s • 'J 
jclfJ'i iizerinde ~on tadilatı yap- ıngapur Q 
hııs huhınma.ktatiır. Alakadaı· \'C 
lcilforimizden rıliirekkep olan Ko 
ordirıasyon heyetine bugüıılt'rdc 
$C\ kcdilme~i beklenilen bu prn
je He teşkil edilecek olan tev:t.i 
ofisi, belli ba::,;h gıda ''e ııHı.ı~su· 
cat maddelerinin tek <>hlen ida
resi gibi çok miihim bir "azifeyi 
derul1de c .. Jeccktir. Proj,·nin e
saslcu·ı cok ınahr<:-m tutulmakla 
berabı·ı· sızan lrnberkre göre, tet· 
zi ofisi pek muhtemc·l ' ol::n·ıd;: ı· 
İaçc Milisteşarlığına bağlı bir tc~ 
kılat mahiye:tin<lc olacak, ia::c 
lıeyeUeri, ithalat \re ihr·ncat bir-

1 li.idı•ri ile sıkı tem as temin ede
ceidir. Bu teşkilatın kurulması 
)Çin M~lir;den kanun Hi.yiha~ı 
geçiı ileeek, Milll Korunma kanıt 
nuna istinaden Vekiller Heyeti 
karRrile faaliyete g~ebilecek
tir. 

---,o---

Japonlar şehre 3 
kHonıetre yaklastı 

---00--

Loııdra 

Şehrin akıbetini 
vahim görüyorlar 

--00--

Japon kuvvetleri 
su hazineleri.ne 
taarruz ediyor 

[A. A. tc.Jgraflrtrı.tW.ırli 
... ~ __ ,~., ~ __ ~ -~ hül<i&1 ctlilmiştfr.] 

ZL&JUH_....._......... 4--4SY._. } J d b'ldi ·ıı·~· Jom ra an ı n < ıgıne gö-

M AN ş DENl·7 re, Singapurdaki vnziyct vahiıw. . LI dir. Büyiik Britanya kuvvetleri 

H b d l 
yeniden ~ekilmişlel'dir. Japo11 

a f İ n e n kmTetleri yeni takviyelel' SÜrÜ• 
(S~ı1u sayfa 3 sütun 6 aır) 

miş .. ~aş~·t•kiI M._ ~arthou tf'l~- Kışın bize endişe ver-
şa du._cm:ıuş. Harı(:Jye Na1.m Pı- ı d'.... . 't' f l' F 
chon, Regnj rY çağ t 1" 'k işi: ıgınt ı ıra ede ım. akat 
ha~r veımiş. D<>loı~cl.e, !srnls· j bu bizi dev;rememiş, 
ky nm Fı:an.cilz m0clı~ı meb~ısa- kudretimizi artttrmışttr 

• 

· sonra f i ""'..,.......-..-ıı"""~"" 

t ın9iltere ~ Almanya 
ı , . . . il Atlantik sahili 

--.1_ ...:.:H:..:.A . .:...:R~P~.V....:A.:..:Z:::..:İ:....:Y~E~T:...:İ~l,--
nında pı·opaganda yaptırılıgını, 1 • 
Ti.irk tahvilatı h8..milleı· konıitc-ı .AN.No.·J.M.'IMNVWWVoJl.\NV<A'W\..A'IMMAN•Ml·v"""" 

J enı hır tleı,ız ~boyunca müdafaı L i b yad •• 
onuş.u 
•• ll!HI 

si riyasdfot: Cochcry'yi g-et;ir· (Y<m.s-ı ."1 ii.nı·ii(le) 1 
mek mak:·mdivle Poincare nez- ------------
dinde de bir it"Şt"bbtlilte bulun-

1
1 beydi murahhasa.sının verdiği 

duğunu s(;ylüyordn. Türk mu- paı adan kendilerine hisse ay- ' 
rahhası hatıra: defterine ~u 1 rılma<lığından dolayı şikayet 
fıkrayı yazıyor: "Btı ~oz.leı ın · etmi~ler. Halbuki Regnier ile 1 
cidd.iyetinP. ne deı·ec('ye kadar olun anlaşmada bütlın Fransız 
inanmalı, bılmt-m · ."-caba ta~h- matbuatı dahil bulunuyordu. De f 
hUtleıfoi tamamen yapam~dık- londc ve ark.adaşlı·mnın Fı<tnsız 
Jarından \e y,ıp;ım :y:ıcakların· gazt·tccilerini aldatımf.') ve unh
dan dolayı kC'ndHerin.e. bjr nıa- ruı hi~elerini kendi ceplerine 
.zeret mi haıırlı~ f•rl:ır? Dehınc- atmış oldukları meydana çıkı- 1 
fo'un ı;özle-riııı hfr, ıtinıaıiım kal- yordu. · 

bulıranı lıar.-.ısın-ı tedbirleri alıyor 

JJlihverin gTzli ikmal yolu a{:ılı kaldıkça 11arınki daını kalacak? -o--

Jı . Majino hattından çıka· 
-

nı tdı. Sö~ ledikierm~ bf•iki k('n· Möı::;yö Mortlllct para kabul 1 

disi de in:ınnrn.ğa ~alı. ·ıyor ! .. , etme~•en bazı gıı.ıeteler için ni-

durum ıakkında bir şey söglemeh nıümkün değildir rılan malzeme ile 1000 
B eş aylık bir hazırlıktan ~ J I".ığer taraftan, Nil ordusu, 1 Ti m es 1 kilometreden uzun 

sonra başlayan Libya ha.- = Yazan: = orı-:ı şnrkt.an gelen ku\'Vetlerle 1 f 1 bir müdafaa hattı 
rekf..tının, artık, Nilin uzak em- Emeklı' Gal:\eraı· Kemal Koç üstünliiğünü mu~afaza ediyc:r- ı . niy~tini elde ettireceği sanılmış- 1 Vll er du. Esasen Auchm Leck o?'Ju-ı IHAdisenin lngiliz şere· vücude getirildi 
1.t. H.esmi demeçler, ümit verici 1 suntiil iki misli bir faikiyeti ha.- f (

11 
Berlin, H (a.a.) - _\skeı·i bil! 

i<li. Uerçi, Mihver ordusu da lmv · iz olJnğu söyleniyordu. Ccnhe tne vur~lmuş en ağır J..a.uuakta11 billlir·ı'lı''l:oı·.· 
G€-rçek, "<mi komutanın me- · ı· ı d b ld ğ ·' J vet1<.1r rumışb. Fakat, Libya top- J 1 gt>risinde bir tehdit yuvası ku· . ar e O U unu f 8011 avlar zarfınd" Ma.J'iı10 h"" 

suiiyet nıcvkiini ele almasından h r .J "" ...... rnklurına ayak basanlar, Akde.. ı ran. asını ordus.unun esir t..'1.li.1- vaz•yor tındaki malzemeden bu·· ,'l·ı·k bı'" 
sonra, YP.ziyette salah belirmfa- h ı ' .J ~ niz ateş çenberinden yakayı sı- mesl, a.c;ım zayıatını kabartı- ln•;mı ile istihkamların b:ı:.:ı pm·., 

l d tir. Rommel orclusu muharebı~- h 'ıran ar, yani eniz savll~'?ların- Y•Jı', cep enin kudretlenmesh~e Lonrlra, 14: la.a.} - Alınan Ç•ılan Allantik Hahilindeki islih-
J rta k 1 ] d d ·ı· lcr verecek çt:·kilmek mecburi"l.re- · • ~ · d un u · a an ar ır, em ıyor· J ırı1.iom vcrıyor u. donaıun:~~ınm ~fani) Denizinden J.itınlal'ln ve bilhas .... 1. kanal sa· 

tinıJe kalmştır. Ancak, hiç bir ,(\l, k (SGnU sayfa 4 sütun 4 de) ge('en1k kendi İİ,.;süne diinme- ltiJJerinin takviyesinde knll:rnli-
yet de kıskaca apılınam~tır. Rommelin Bardiya, Rollum ve sinden b~ hsedt>n Taymis ba:-1 1 mıRtır. Demir potrl'ller, çelik ıev 

Ya\ aş yavaş, Delonrlt~ ile mü-. şan verilmesini rica etti. Türk 1 
zal .. ere!cr aoet.a mücı:ıdelt: hali- murahhasmın hat ıra defteıinde 
ııi alıyordu. 'fürk mm·ahhası nj- !'\ll ı-;atırlar okunıı:> or: "Gil BJas 
hayet RÖzltrini lutmadıkfarını, cidden bir Türk gazetesi ~ibi 
tutamıyacaklanm, ~hPtliye ka-- hareket ediyor, herkesin zeh.ıbı 
<laı fırs,ıt zuhur etsin <'le göı Ur- hilafına şimdiye kndllr be;j pa.
slimiz dedikleri haJde .... nhur e- ıa istemedi. Hatta Balkanlılar 
dc·n f'!satlan ~~r·ırd:kJannı tarafın~an vuku bulan teklifi R LJ SYA 1 DA 
Deloucle e açık(a so~ Je-<lı. O ua reddettı.,, ı 

- ? makalesinde <li) or '.ci: "Bım1fan l1nl:w, demir "Ubuklar, \•ıdalı Jrn-
He J fa yada bıraktıg1 -O bin ki,.i-~ L • " lik bir kuvvetin, ana ordun~n 1 BYA' DA dört d.;,ır evvel yenilme·~ ar.n<t- nl.lar ve Blokhaur:e ka>lıları Fıl· 

danm he;1.inwte uğrndığı ye1·<1e l (Sonu sayfa 3 siltun 1 de) 
mnJrabil taarruza ge<;mesile, bir 

Teşrinit>n·elde giirf ı~iln\iz ili• Ti.irk heyeti bir taraftan da 
yerck işı idarey~ ~:ıl!Jji..ı. Fr-aıisadan bir istikraz akdi A 1 m a n 1 Tubrul: rolü ovnayacağı tahmin (ı~omt Ba. ~ s;;, ;; <l.t.,) 1 

(('\·lt>lıilin1i. · . Mu·· h; 
Dcloncle şimdi işi ımunbirliğe i<;in müz:.lkerelt~ı <le bulunuyor- ar 

~löknwk h;tiyor gibl}<li. Mut*".ı~ıl clt<. Bunu haber alan Delouı:;1e, 
1 

••••••••-

Ü:..lyan donanma~ınııı, Gnızyaııi ii m 
km vetlerinin damla damla cl'i-ı r··TiC.iR·E·i .... ö.f "f Sfl gc·lip türlii ttirlıi habc-rlc·r \eri- Re~ier ile beraber mürncaa t ~- ı • • d f 

y~l'du .. Hep Pkhı1n f;:öyle de-ı derı.,l{ arzı hizmet ~tti •. li,aıkat .e~ m U a aaya 
mış, P1chon tPldş edıyurmuş. sas ·n konferan.<ı ışlerınde hızı 

eliği gjinlcrde aldığı c:ekin~en H A. 

tlurıımunu bırnkarak. ikmal ker- a rekata 
\.nnlarm.ı refakat ettirildiğ·ın: ••••••••

Türk ımırahhası biiti.in bun - tamamen memnun edecek tarz) 
farı herifin uydurmahl tdakh ı da. haı·eket edememiş olduk la - k · ı d • 
e<lerek cliııl~mil ordu b.Je.. ı rındaıı istikraz h;ınden de ayrı çe 1 1 

!ngilizler ue teslim e:diyorlardı. 
<~e·rnpta yarıı.ruı ııa.va kuvveti~~ i haZI •I • k 
~1klf·t mcrkczı karsı ynkaya mu- r,ı " - . 

Sermayesinin 10 milyon liraya ! Dt•londe '!'ürk mu ahhasmı bir para istemcll·ıine meydan 1 

avlamak i in )Ja~ka lıiı tertin bırakılmamak icin ileıidc düşü- •••••• 
i ~t etmek istedı. B'~ alu~n~1 nüriiz tarzında bir cevap ile baş- 1 /Jıi taı·af da çok ' 

dahafo knvvet•eri kaydıra.bil iı·
di. Bir yandan Libya hnva. mey
danları elden Gıkmış olmakl:ı be· 
ı ntı~'r, ku\.-ve:tli filoların Trab· 
lus bölgesine ha\•alandıkl:ırı an

Tiırk mur.ıhha.::mıı \C Fr Jl:,ız tan :,;avuldular. j -
}ıoli::. _ımid~rıi M. Pı.rja.let'yi Pal'isteki Tü k heyeti ımu- ağtr zayiat Veriyor 
~·emege ça~11rdı. D >lonclc hiikÜ· rahhasası 1c;tar: bula. döndü. Fa- J · 

ıı1c h:ıricindc, ::.ırf miblüman kat DdoncJe iş_ b;rakınak iste
lı~ümetleri11e mabu~ bir ~eı·- miyor. muttasıl \'l.!Sileltr ic ıı t e-

[A. A. tel,grnflıı.nndao 
hi.ilf sa edi lıııi~tirJ 

lasıhyılrdu. 
İngiliz Akdeııiz arnıadat~m 

Afnka topraJdarıııa yönelen Con 
vr:i::;J.erin üçte bir itibarile kapı-! 
l:na. uğratıldığına inaıııym·du.' 
Bt.na rağmPn, ikmııl, akıp gidi-! 

vaı te. is etmenin lüzumundan derek daha fazl:ı para ko1nu ma
b~hsediyordu ve bundan Tür- ğa çalışıyordu. Hatta hu inıka
luyenin çok btifade edt.-ceğ'i ka- nı temin için Berlinde bulunan 
naatini besli.> nrdu. o~ma.nlı hii- Türk heyeti murahhasası rcisi
kiiıneti ale.> hinde çalışanların ni mühim bir mesele h;in davet 
mE'saisi bu surntle aJdm bu akı- etmiş görünerek döndUre do
!:ıraktı. Fı ansnrun resmi bir Iaştıra bahsi istilcraza ve bu is
ıdaı esinin Fransız lı Ukfımeti tikraz münasebetiyle kendileri
Jıaricinde Q.,manlı hükfımet'nin ne vadolunan milyonlara getir
rniizaheretiyle nasıl ~eıvis te- di! 
siı; edebileceği anlaşılamıyordu. Bu ~irkin tafsilatı daha zi
Anlaşılan şey Dcloncle'un pa- vade uzatmağa lÜ2.Um görmü-
ı a koparmak ve bizimkileri al- yoruz. Deloncle'un ne çeşit bir 
?-~tmak içfıı çırpınıp durması sivaset a.damı olduğu kU'i dere
ıclı. cede anlaşılmıştır zannederiz. 
.. Fransız matbu. tı.-uıı lisanı t~te bu adam bu gün Alman iş
oılhas~ Pigaro'nun yazıları aali altındaki Fransada Sosyal 
h •zine t, hvillerini hakem sıfati- ~lan Partisi kuruyor! 
le elinde tut.a...-ı M. Bauar'ı bile Halbuki öte tarafta Vichy 
ıne nnun l t ediğinden Ağus· hi.ikfımeti Fransayı yıktıkları 
t(ı. ayında. ödeı ecek 300 bin iddia.siyle beş on kişiyi muha -
f: un::;ı Recrn:er'ye tediye etme- keme ediyor. Fransayı hakikat· 
dı. te yıkanlar para hırsiyle ecnebi 
. 5 A!;•u tosta Gıl Blas gazete- menfaatlerine hizmet eden a

~1. mu liirü Mö yö Mortillet, damla.rdır. Onların büyük küt
lü k rnur:ıhha~ına müracaat ile lesi ise hala Fransacladır ve bel
:ınatbuat me.,clesıni açb. Bazı ki de hükilmet maka.mında.tlır. 
~az teciler ona gelerek Türık ftüseyjn-Oıhld YALÇIN 

Dün akşamk Sovyet tebliğin-ı 
de Kızıl kuvvelteriu çaı·pı:-ıarak 
ilerlemeğe devanı ettikleri, cep- J 

<Soıııı Sltyfa S siUım ,'J d~) yordu. - -----------------

İnebolu da büyük 
biryangın çıktı _____ __, __ ------

Ticaret odasından cıkan ateş, bütün 
gayretlere rağmen' söndürülemedi 

-~~--~ .. -----~ 
Cezaevi b O.Ş af ı f dl 

Ine-bolu, 14 (Hu..c;usi muhaıbi-ı tikçe büyümektedir. Bir çok ev 
rimiz bildiriyor)- İnebolu Ti- ve dükkaııiardan maada Çolak
caret Odasından ~ıkan ıbir yan- 1ar ~"azası, eski orta ·mektep-
gın etrafa sirayet ederek ~ (Sonu cayfıl S aUtun 2 de) 

.ıJ/ihver kuvı1etleri 

takviye edildi 

çıkarılnıası hükumet İ 
tarafından kararlaştırıldı • .... ------~~ 

[.'\. A. telgrafüırmdJn 
1 

Nt·wllc ~l~:::t:~:i~:~!.i;h.in ·, İ Koordinasyon heyeti toplandı 
Loııdra muhal:ık:nin bildirdiğine . 1 . . . 
töH' Afrikanın şimalinde harp Ankara muhabırımız telefonla bildiriyor: 
f;al1fü:ında görülen zahiri sUkiı- ' i 
nete raıP?en_yeni ~bir çarprnnm· 1 * Bill1a."'~a fevkalade hallerin devamından beri memleke
nın gecıkmı~eccg Lon<lrarlan 1 tin muhtaç olduğu maddeleri stok etmek ve bunları zama· 
ookltı1mekte~ır. nındn piyasaya çıkararak halkın sıkıntıya diismeme.sini te· 

Bu muhabır Londi aya gekn ı • rnfo etmek gibi çok miihim 'razifeler görnıekte' olan Ti. t 
lın.beı:Ie!·e is.~iıı_adeıı M~hver de\·- Ofi~imiziıı . g-elı:eck 7 .. amaıılarda vazifesini daha ş~ullen~~-
kt.lt.>rımn muhım takvıye kıtala· ımesini temın ma.kı:;ad.iyle bu ofisin mütedavil 8,,...m . · · 

·ı b" "k ·ı·ta d ı . ~ 1 1 l "k. ""' asesmın ~fe kuyu ~ı d ~·~ı ~a.zcmedJ.'.ı ç~ga tı m~·:;ına. . ıu ·umetçe k.ırar verilmi§tir. Öğrendiğimize 
~ u aya gon er - ı erını v~ ı· gore 5 mılyon lırn olan bu sermaye Koordinasyo II , tin 
g~r taraftaı: ?eneral Auclmc::;~ kabul edildiğ·i takdiı de 10 milyona çıkarılacaktır. n C) e ce 
kın . d~ k~~~mı oıdusunun ta._kvı Koordinesyon heyet'ı t ı d 
yumu sur atle lıızlandır<lıgmı - op an r 
~·::ı.ııyoı· . * K İngniz t~bHği f' oordina:,;you heyı'li bugün saıat 10 da Ba~vekil Dr. 

Oıta :>ark İngiliz umumi ka - Reyı~ • aydamın riya::;etinde bir toplantı yapmıştır. 
rarıalnnııı tebliğinde Gazalamn uksek Sıhhat Şurası 
bahsmdaki bölgede büyüli: bır .. , • 
ceı>lıe üzerinde hareket yunan * 1:'u~ıst!tt Sıhhat Şu~~~ı S.hhat. \'e lçtimai Muavenet ' 'ekili Dr. 
keBif kollarının hava kuvvet'"- ~uhı!':ı AJ<ıtasın : t"ı~lıg~. altında 1912 şul:mt içtimaını yapmak 
nnın ynrdımile diisnıanın bazı ı• ueze.re tc planmı~ ' 'e runılen:inde bulunan adlı ilıtibar islerini 
s<>yyar ko1larna hücum ederek tetkık t.'<.I~rek. ~ır -~ 1 ar, b~ı.,lanıııj ve ınnınMeketW. sari hasta- ı 
püskürttükleri bildirilmektedir. lıkla~· vazı~~tinı ~ozdE ı g~ııerck bu durumun memnuniyeti 

Alımın tebliği ~ucıp. oldugu nct~cesınc v~rmıs ve. sıtma müc~delcsinde~ tat-
Alinan orduları baş kuman _ bı~. ed .le<;ek ... teda.v~ usullen h~kınaa bazı fcımı kararlar a-

(Sonu s;ıyfa 3 slitu 4 d ) laıak ıçu.mlli.llü ruha:>ct varm tıı. , n e ~ eG ~O~ltC>CMt90QeOCOGIG009ıS8~~iSCQe • 
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Eski lst nbuldan enstan aneler -
a r 

1 rı f 
. " Şeh imizdeki çöp-

Tallml.i cambaz tla.rı gibi - Refiye ve üz kıslığı - l . .. 
1"'/ıır mı bmıa yun f" - Afi ' racon - GiinahkH.r kadın· e:ırın gubre olarak 
lar- "Açılın, yoksa. yalmrım!,, -E:ıslnn- Oduncu İsmail - k il 1 
l>:ıyak fi{)\ enler: Dragon Jlnsmı, Aoom Thnur - Zumacı Arap U anı maSI 

SABAH 

RÜŞVET SUÇLUSU POLiS JJIEMURU 

ah e e 
t if kara ı alınca 

aç ıya yel ndi 
Fakat derhal 

.Mehmet \'C sopa ziyafeti - Ayını..~ - "Canını öyle bir chyaJ~ d .. .. .. 1 .. 
~'flnek is ·.ror ki!,1 - i'ıfli Hasan efendi - "Güzel bir dayak uşunu uıyor Bir polis memunı ve iki arka-
t-e<Um gcl !,, İstaribul Vilayeti Ziraat~ da.şı dün rüşvet alırkea yak&-

yakalandı 
hamnda Adil ve Şeriki firma.. 
h makara mağazasma gitmiş
lerdir. Dükkiuı ~ahibi Adil v.s 
Şeriki Yudayı çağıra.r.ak 66 
metrelik mak:.ı.ralıın 136 metre 
diye sattıklar.ı için haklan'lda 
zabıt tutacaklarını söylemişler
dir. Fakat kemlılerine 150 li
ra verirlerse işi kapataca.klnrını 
da bildirmişlerdir. Adil ile Y.u
da istişare etmek ilzere dük
kandan dışanytı. çıkmışlar ve 
hemen polise haber vermialer
dir. Tekl'ar dükkana avdet 
ettikleıinde ... aZl olduklaıını ~öy 

Yu-nn: Sohbctsever 1 

K ab dayıların en komik·ı Pnlav.racı kııbadayılnrın öyle
leri, palavracı kısmıydı. le~ ~·ardı ki lmpr:u ba.'}lllda, cnr· 

Bunlar babayi!!iUerin efendi şı lÇınde, mcybnnclerde dnyak 
knb·ıd~yıların y:ınnda 'pek ı:ı..şa- ?'erler, a.r~adaş.l.arının yanında 
ğı bir sınıftı. Bu sınıf da dört ı~e. k~ndısınc _hucum .~e~l<:ı-deıı 
kısma ayrılırdı~ ı _ Fıyak..."tct, bır~nın gırtla_.gından, otekının eıı 
2 - Haconcu 3 - Hacaınatcı srmnaen tutup tos vın'<iugunu. 
4 _ Çamurla~. ' rlbtd~~cü_yere scr'!_iğini,_ikisinır. 

dilrlüğü zirai seferberlik et:ıa- lanmış ve tevkif edilmiştir. BA.
fındaki f:aaliyete hararetle ~ dise ~..öyle CCl"eyan etmiştir: 
vam etmektedir. Perşembe gü- Sivil zabıta menıurlann<ia• 
nü Vcli ve Beledi)C l<eisi D~- Osman Aydmıa üniversite fen 
tor Lütfi Kırda.rıu r.yn eti al- fakültesi tulebe:ir..acn 8Uha ve ' 
tında yapılım bir tol-'lantuia Ömer, dün Gulatada Öıııeı· Naili 
şehrimizde ya.pılacak ziı ai se- """"'~~-""J'V'~-A.~~~~~~ 

Bunlar, göi;rüslerl daima ileri· d~ gozunu patlattlğını Wylerler-
de yurürler, adunlarını cambaz dı. . . 
a.tları gibi tn.lımli atarlardı. Fes· Bunların n~sı!lda bı.r ztiml'e 
&erinin ii~üne mevsinunc göre da.hu. \ ar~ı. Kuçuk. bey1ıkle, ll~
kukuletc, kefiye, lfız başlığı, im· l2nnıcıukla ufak ~ır alakas,ı bı
çak, renkli yazma s:ıra.rlardı. A- le olmayan \'C da~ak ~cme.!rt~n 
ı-alarmda ıru.taragun kalpik gi- 7.,.vk nlan, 5.dctu ho:?lanan 'bır 

~-·' . d d y· . . 1 .. ıwrc -· yç.:,uel e var ı. ıne mev nııne B . bild. . _,...,1 dıv güre (sako) dan bozma ıçıfte ka- ~· .cı:~m ıgım, n'bL a gım, 
pak"lı ceket, iki tarafı duğmeli 1.ı1~:gım dayak sevenler ~stn
camadan, kırması düz. siyah fa. jn ur ıgon Haroo, Acem Tirnur 
sone, yahut deve tüyü şayak - bir ~r:ıanl?r .Galatada es:ar 
kum~tan yelek modası geçme- lta~ve:u ış!ctırdı. Bc:ı altı yıl cm· 
yen, her znrnan giydikleri resmi 1 ~ o~dil~ B~l..'ıtlı M?ız, Galatah 
üniformalarıydı. ı "'lam -~mili. Yuna.nıstan.da- lmnı 
· Ayaklarına diız, deve derisi 1c,.ahvccı Kırkor · Gcdikpaşada 

fotin _rahut laden ""Çizme giyerler l\umk ... p:.Ya inen ~ol~ sol t."U'u
di. Çızmenin kenarına kira:: fırın ]wşedc ~-uk!tanı ''ardı. 
saph, sapın üstüne bir parmak Umumı hnı:Pte oldti-. 
eninde, ynrınışar sautim ara ile . Bunlardan ~{ö~ ~M...._) bi · 
siyah meşin sanlı kamçı sokmak rı .daha vnrdı kı, .ztllen panııak 
teamül h~lni alnnşt.ı. Bazıları· uı.nna t.akıp ta oynaınağs baslu· 
nın kamç.ıları gümü.ş savatlı, al- <lı~ı z..-unaıı~ göbek allşlar:ınnhay 
tın yaldızlı olw·du. rım olmamak knbil değildi. Rö-

Yürüyüşlerinden şu mana se· '9 k .çi gene kızlnrı bile .onun ka-
mlirdi: dnr oyun oyıuuna.zlardı. {M •• t i 

- Var mı bana. yruı bakını: iki y~I \"veline kadar eokal\lnr-

fer.bcrlık eh~mda bir plan lıaı
zu laıımnsı kararlaştıı1lımştı. 

Ziraat Müdürillgü bu planı 
hazırl:un:ik üzeı·e tetkikler yap
makta.dır. 

Öğrcndiğ:ımire göro şehri
miz 4-0 zirai mıntakaya. ayrıla· 
ca:ktır. Her mıntakada, o mın
takanın yetiştireceği mahsul &
kilecektir . 
Dığer tnra.ftruı şdırimizdeki 

çöplerdeıı sun'i giilıre olarak 
istifade etmek malt adiyle tet
ki.ıdcr yapılmaktadır. .Bu hu
sın:.ta Vilayet Ziraat Müdürlü
ğü ile Temizlik ~!eri Müdür
lilğ il temas halindedir. Öğren
diğimize göre ~ hlrdcn topla. • 
nan çöpler Bakırköylc, Yeşil -
köy nrasında;';ri Ayamam:ı. dere
sinin ağ'.mıa dökülecek ve bura. 
da gübre haline getirildikten 
sonra Yoşilköy Islah istasyo
nunda \kullo.ıul.aCnktır. - .... 
Ecne i ve ekal· 
liyet mektepleri 

öğre.tnıenleri 
--00--

Palavra.cı kabadayıların en d ı;örüyonlum. 
büyük meziyetleri ( !J, zeltalar.ı· Mc; hur zurnacı (Arap Melı- Fevkalade 'Zamlardan 
nın üstünlüt;ü iki noktada top· meJı de dayak sevenlerdendi. istifade edec~kler 
lamr ve belirirdi: 1 - Göze kes· Bu değerli san'atkar, ne kadar Ecnobi ve ckaili.ret mektep • 
tirmek, 2 - fırsat kollamak. iltifat edilse, ne kadar bol para leıinde Türkçe ve kültür dcrs-

Ço'k korkak, cesaretsiz ada.m-l "l't ilse, istekle zurn:ısını Uflc
lnrdı. PoHsc el altından bnfiye- nw: di. Ancak dayak yedikten leri veren öğretmenkrin aylık 
lik ederler, ötekini berikini 'fit- sonra ça~ar, nnf!meler '"·nratırdı. iieretlerine .zam yapılacaktıl'.. 

- ,, F.ovko.üı.d() :z.runlu.r hakkındald 
Iederdi. Disli, gözi.i pelc, f'.fendi Bwıun i~indır ki, oom1 bu huyu- 417& nu:na.ıalı kanwıun 6 ıncı 
ve hnkiki kabadayılarla bulun- nu bl1enler, para \'ermeden evvel 
dukları zamatı aşağıdan alırlr, güıçl bir sopa rıynfeti çekerler- macidcsi mucibince mı gibi öğ
alçakt.ın konuşurlardı. Bu gibi- di. retmenlcriıı aylık ücretlerine 

zam yapılması icabcttiğinden 
ferin yanlarında sükliim püklüm * alakadar ıınakamlıır okul idare. 
dururlar, dalın~: "b ynğabey '" Rır gün, rahmetli babam, Ah- l · ı· el · l · "ag·abey!,, diye hitap ederler.di. erme azım g en emır erı ver-

mct Rasim ve Beh.-+n .. i babaların micı.lerdiı· 
Fakat ckscriyefle -u:ınlanna 60- ·~ "'j • ,, dan Nuri Mahfi babn, meşhur 

Sahtekarlık, ihmnl ve vazife
yi suiistimal su,ÇUndan mahke
meye ver.ilen eski Denizbank 
Umum Müdürii Yusuf Ziya Ön
iş ve ar.kad~lan 'rahir !{ev. 
kep, İsmail lsa Daniş, Hamdi, 
Ne.~fet, Necdet Müfit Den.iz, 
Cemil, Murat Güney ve Baha 
Deni?Jn duru;pnalraına. dün bi
rinci ağır ceza mahkemesinde 
dC\'run edi mit. tir. 
Duruşmn csnasmcla suçlular

dan bazılan isticvap edilmişler· 
dir. Suça mevzu olan esas me -

lemişlcr ve 150 lirayı çıltarıp 
kendil.crine :teslim etımişlerdir. 
Bu esnada içeriye giren polisler 
suçluları cürmümeşhut halinde 
yakalamışlardır. Suçlular dün 
akşam Sultanahınet üçüncü 
sulh ceza mahkemesine scvl{e
dilmiş ve tcVkif edilmişlerdir • 
Tevkif kararını duyan maznun 
lar bir aralık kaçmak istemiş
lerse de zabıta memurları bıra
fmdan tekrar yakalanmışlardır. 
~ 

sele şudur: ş ıı.. • • • 
Aksu vapuruna. ait avarya e ~ 1 rı m 1z1 n 

hesaplarını tetkik etmek üzere 
l>irincl ticaret mahlccmesi, a - ı·aş~sı· 
vukat İbralı im K cmnlle Li- ~ 
nıanlar sabık müdürü Müfit Yarın, vilayette Vali ve Be. 
Necdet Denizi tayin etmiştir. Iediyc Reisi Daktor Lutfı Kır-

Ve lmndilerinc bu meseleyi tetkik darın riyaseti altında. miilıim 
cırasında da 300 lira aylık tahsis bir 
edilmiştir. Bu :ıylık kendileri ta toplantı yapılacaktır. 
rafıudan '{lı·ttınlarak tahsis edi- Toplanbya ia§C müdürü B. 
Je.n meb1ağdı:ı.n fn.zJa para alın- ~~htar Rek de iştirik. edccek
mıştır. 
Ayrıca Müfit Necdet, Deılls Bu toplantıda şehrin umumi i· 

yolları ile Havuzlar idaresi ara- aşe vaziyeti-ile Fiyat 1.fürakalJe 
sında ha:kcm olmadığı halde bu konıisyonn, belodiye iktısad mu 
vazifeyi üzerine ahnı§ ve gene dürlüğü ve ia.~ bürosu -arasın
Dcnizyollar.ındau •Jir anik"'"ı.ar da kurulacak müşterek mesai 
meblağın çekilmesine ·sebep oı. pliuunuı csaslraı görüşülecek-
mustur. 13und:ın dolayı hi.diS&-

1
._ti_·r_ • ......_ _ ______ __ _ 

ye sebep olan on bir ınaznwı 
m hkemeye celbedilmiştir. 

Dünkü celse esnasında ken
dilerine sorulan suallerden son
ra şahitlerin dinlenmesi için 
duruşma ba.rjka güne bınıkılmı1 
tır. 

Attın fiyatları 
Alon fiyatları düşmekte do -

vam etmektedir. Dün bir rcşadi
ye altını 34 liradan ve bir gram 
külçç altın da 480 kın'\lŞatn mua 1 

mele görmüştür. ' 

~- ..... --. .-..------

·r 
endini makinelere 

Feci arette ezildi 
ve hastanede öldü 

Dün bir amele kayı§lar ara
sında kalarak feci surette par
çalanmış ve ölmüştür. Hadise 
ill şekilde cereyan etmiştir: 
Bakır~yde Haznedar çiftli

ğinde tuğ!& fc brikasmda. çalı· 
§8.Jl amele Ali dün bir diıkkat
sizlik yüzünden kolunu maki
ne k:ıyışına kaptırmıştır. 

Ali kolunu :kurtaramadığı 
gibi bütün vücudüniin ele knyış
ll.ar ru·asına girmesiyle tav.ana 
kadar çıkmış ·e bıısını ~iUdetlc 
tavana çarpıntşbr. Bu esnada 
makineler st-0p ettirilmiştir. Bn
f.;tnclan \·e viıcudunun muhtelif 
yerlerinden ağlr yanıhmm Ali 
derhal Gurcba hr.stahanesine 
amıuırılmıştır. Ali birkaç saat 
sonra hastahanede ölmüştür. 
Har.lise tahkik edilnıclrtedir. 

----:::ımc----

Kepak tevziatı 
----o----

Sütç ·· ıerin iddia§ı
na göre muntazam 
yapılm yormuş 
Esnaf Cemiyetleri senelik 

kongrelerini yapmakta devam 
etmoktedi1 ler. 'Maıtın haftasına 
kadar bütün ct>miyctler kongre
lerini yapmış hı.ıhmacaklarclır • 
Sutçülcr Cemiyeti bu yılki 
konurclerinüc kepek tevziatı işi
nin ıes<ıslı i)ir ~kle konulmasını 
istomişietdır. Sütçiilcr ba lıu
sm:;ta şunları söylemişlerdir. 

"- Toprak M:ahsullerl Of;si 
lıayvanlanm:ı.zın ih.tiyacı olan 
kepeği h fi.anın muayyen gün
lerınde vermektedir. O günler
de mi.iı"acaa1 l.i.r ~ok olduğun • 
dan herkesin kepek alması için 
lazımgeleıı mnamclelcr tamam
lamu::ı:a ıgınr1an kepe .. "< alınamı
yor. Bu suretie hayvanlarımız 
aç ;kalıyor. ... ehıin sllt ihtiyacı
nı tamamen ktt!nlnmak için ev
vela Jcepck tc\·ziatını esaslı 
bir sekle koy nak 19.ztmdır.,, 
demişlerdir. Sütçülerin bu dilek· 
leri alfıkadurhı rca tetkik edılc
cekti r. 

Ucuz ve gazel bir 
iştah ilacı 

R ela, ıblııı gibi ispirtolu iç,-
kiler1e, çeşit çc~t mez&

liklerle mideye iştah vertlirmeJıc 
isteyen y.:ınnı ekıthlara şsşar 

nm. Kendi para1ariyle mideleri
ni be.ı.-00.d ve harap diyorlar da 
hıbe.ıieri yok. 

Bu içklleri kullana. ~mlla.na 
midenin içindo bulunan (hazım 
bezlerini) bozuyorlar. Ve en 
nihayet c.t gfui {amtlu) yiyecelr..
lcri, yumurta gibi (albilmin) H 
(besin) leri hazmedemiyorln.r. 
Midelerini büyütihyorlar. Uzwı 
bir tencere gibi 'kalın baı ak üs
tüne kadar düşük ~~ıyork:r. 9-
te bundan somıailn· .ki dc.vamhl 
kabızlık, pelclik zühur ediyor. 
ll3asur memeleri ba.R gö teı iyor . 
Arasır.a. km fışkıııyor. Mide ve 
lb:ır.s<:ilhlnr ırazlarla doluyor. Da· 
vul gibi şişiyor. Yıiı-ek çarpmtı
farı -art.Jyor. Baş diliımcled ço
i;"t!Jıyor. Mide ~mesi herek t· 
lcn.iyor. lUıvvetii siı ke gibi g -
!Jtiroıererle kursakta. gırtlır'i lJ3. 
bile }'anmalar hasıl oluyor. rUıa 
mnlar ooU şıyor. Sem söz: 1s
p1rtolu i~.kilcrle hakiki iRtah 
gelmiyor. Fclfıkellcr, belalar 
geliyor. 

Ben öyle zannediyonını ki ihiç 
içki irullanmıyı:ı.n sağlam insan
laı·m iştah ilfı.cına ih tiyaclan 
yoktur. :F'akat kcdcrlenmcktea., 
siniıiiliktcn ötüriı ara sıra m
hur eden :iştahsızlıj;"aı b.rşı kış· 
ta en iyi ve z!irnrsız iliı.ç (laha
na tur.şuswıun suyu) dur. 

Elverir !ki tabii ve hafif olan 
su olsun. Kuvvetli sirke ile ka-. 
rıştmlnıış olmasın. Mideleri 
tembel, i~hlan az olanlara ıne 
kl.dar gfu<:l \'e tıfüii bir il~! 

Her yemekte., bir çcyı'tik s&

r. t evvel (1 - 2J çorba kaşığı ka
dar (turşu suyu) i<;ilirse çok ış.. 
tah verir. Bu turşu suvuı:ıda 
türlü ti.irlü ''ib:ıminler vfil.dır._ 

Lokman Hekim . . . -------- ---. . . . . 
Ankara radyosu 
neşriyatında 

tadilat 
Bazı teknik sebeplerden ola

yı Ankara radyosu neyiy t pr.o
gramında bazı değişiklikler fO..P
ruıştır. 

kulamnzlar, bulundukları yerle· nükte aclamla:rm lan Enderunlu n-:..f C'°'"- ·ye lerı• 
re vı·de""'""z'~r, mcclıs· lerinc 91iııe-I -... ~~ B' · " d ol'> u.u .... n; o· -~Şl Ru§it -hilko.ten zarif, naz.. lf neşrıya\ av ası 
mezlerdi. mun penlaz bir adamdı. Miiix~- kongreleri O r-~ .r--. "- N Etem f7.zetin Peyami Safa, Zi-

B.ı.şka scmtlcriıı palnvracıla • füg· asız olarak söylli'uorum Muh '----' '---' ,_... tl Eh"" · Cih t n:.b rüe daima ıvi g~iııirler, biraz " Dlin Dokumacılar, ':{urapçı - .Yn u?.zıya ve a ou an 
,, ....,. sin gıbi, bornU'..ll Tevfb. git bü· l y l ,...,._ · u · r·l~·yh1"ndc ııçtı.Tt n"""reıı hakat et 

• 

Bugünden itibaren sabah L'.e 
oğlclc-.ı-i )apıl .. n on beger daki· 
kalık plak neşriyatı kaldırılmış, 
lıer gun 12,30 cumaıtcsi günleri 
de l 3,30 da.ki neşriyat bir saal.e 
ındirilmi.{l1.ir. Yalııız paz:ır gün
leri olr.n öğle nc.)Tiyatı eski lu!.
lini muhnfaza edecektir. Ak.,.qam 
ı:H!ş:riyatı eskisi gibi 18 de başla 
yacak ı.'C 22,45 de bitecektir. Saz 
ve ınuzik .programları kısaltıl -
ını mıştır. YB.luız bazı konuşına 
fın.aHeriıııu yelleri <L-ğiştlrılıni.'J• 
tir. 

- at.-ar gördükleri delikanlılarla ar ve azmaCl ar ve.ı.m~rt en •· •· ı-.· -" yük enn'atkiı.rlardnn d~h.ı ilınün 1""'· ,_ 1 · • ~--S' Ce- davru;ına dün 6 ıneı asliye ceza dost olmaya b karlnrdı. sene uı. :l\ongre ennı .ı::Aınu 
bır artist, bir espiri haJiki idL · eU · '-~-:-.:ı ın mahkemesinde devanı edilmic::ı -Ba .. ııca hünerleri atıp tutmak· nny erı mer.r.o;;;c.Luwe ycı.pmı3 - )/ 

~ F ·pirileri a ·tiwitedeıı çikarıır. ı rd K -.ıı · tl · il tir. Celse esnasında taraflar mü-tı, hem de öyle yüksekten ıatar- a ır. ongn:.-u- cemıye erın LJa e ..1'.ılm ·ş b /. Ekmek yerine un 
ahnabilecak r-tilmeden giildürüı, so!hık cin:ıs -''ik b-t ~ · .1. trol edil I / ı U I l LJ ma CaSı dafaalannı yan'?lı.,lardır. KP.rar Jar. aklın, mıı.ntığm kabul ctrniye 0 ~ sen\:aı u çcıcı, -rı.on - r-· '!>' 

lr· 1 lardı ln la.r yapmaz, ezberlc.nmiR nükte· miş, bilahare yeni senenin !ela.- verilmek iizcrc duı uşm:ı ibaşkn 
~ı:-1 ,A;;ey er savurur ler sauırmazdı. Buluşları çok o- re heyeti scc;imi yapılmıa+·r. D j Q 1 ;ı.. 1 A l N \ g'üne bın.1'kılnnşt1r. DUn vilii.yctte Vali Mua.,.mi 
.weseıBaku.: t b' ku b rijjm1ldi. Ve bir söylediği fıkrayı lçtimada trikotajtıı1ar1a ç~wpçı ] \.J Abu.el füntk ile 1 .,.e ldüd:ınl 

tla- .,_, ·~· Mır pa ara1ru< ='"!:' yaptığı tuhaflığı bir daha tek- lnr, Dokumo.cıl r mıyetindf.."Il s l 1 G-, o-ı-R 1 T 1 A .üıntnz !Rck'in iştiriı.kile yarı· a r tuı~ınuş, crca.n yo y~· nırlanuı.zdı. Balkan &vtuşından ı• Nişan töreni l".,, toplantıda istiy ulere hafılu· 
d v d - 1 bild•gın•• n 1cc n.yrJ]arak müstakil bir cemiyat UH 

an aşab'l ogru a a ı " ı- soura öldü- &ı.dfröylü utli Nazif, Gazetemizı"n tn.v•.,; memttrla- da bı·r g·un ~'"mek yeri. e un ''°" 
H k ti · f rla.t kunnalamıı ıstemt:J]eıtlir. Bu " ,.. ı,;.ıı. 

şuyo.r. hemen ce .e dını 1w·rt· fü.ı.ragöz gazetesi b. smulıarrıri mesele ulak darlnroa incelen • A j N ~ Q 1 N 1 
1
• 1 M 1·· rıudan B. Halid Ütsi.ıkareı ile rilınesi hakkında görüşülnmş• 

tım, ara nnın pe§ln en ~ ·ı matbaacı Bekirclendi zade Mo.lı mekt.cdir. · Bayan Leman Umurdağ'ın ni- tür. Buna güre şehrimizde ıflc:-
Um; yolmşun ortasında arka - mut Nedim, Galatac:Lı. CKtiçiik şruı merasimleri bu al\şam saat hafta pa?zrtesi günleri ekm ·k 
61.lldan tuttum, ayaklarımı km·· Ayuah) birahanesinde içerler - ----ıuıc·------ nn-S_J. J• ı R ı K ı E j T J 1• 16 da Ç:ığaloğlu Halkevi salon yetine 'Un \•erilecf'lclır. Bir bu-
\•ctle bastım, direndim, nnı.baf kcn, masa.ın12da oturanlardan Belediye arttırma ve _ . 1 lmmda yapılacaktır. Thl'afeyne yü'K ekm k ikartınıı. mukabil 532 
"zınk!., diye durdu. j tanımadığım ·•e ilk defa o giln san<letlcr dileriz. wıul.ı, yarım karne 265 gre.m 

Baş1angıciJe sa\'tlrnıaya bao·ı gurJiığünı birinin: -eksiltme ~anununun DOGAN RIGORTA ANONİM ŞİRKETi ve c·ocuk karnelerine de J'l>2 
lad11ar mı bu pah:~ıann bir ·- Sutım kaşmıyor; biri ç.ık- tadilini ·stedi enırn un '\'erilmesi kararı ştını• 
türü 1rkası kesilmt:LUı. ~ da adam akıllı bir dövse._,_ İstanbul bclediyesi nrttırına Sermayesi: 500,000 lira Bir kamyon parçalandı uııstır. Yalnız fırınlar ke:;.e kM-· 

Palavracı ktıbadayılar, umumi Canım öyle day k yemek istiyor ve chsiltnıe kanununun tadili 1 ş f" ib aıı· · ·a • ğıdı vcrmcğe mecbur olmad! • 
1 d t tuUırl af. k SP 1 stanbul • Bahçekapı, Taşhan üçü.ncO kat 0 or r ımın ·ı are ettiği ıar 1ııd"'" herkesin ununu bit ev\er e os ar, 1 e wr- ki .. için hükfunete nıüraca t etmiş- 3833 numaralı kamyon dün ge- ..... , 

ler, hallenir, göz korkuturlar. Dro~ini işittiğim 7.runan şa- tir. Belediyerun ıbu hususta gös· Kısa. telgraf adresi: DOGANTA~ ce ~"atilıte Fcvzipaşa caılılc- kap .götiircrek alınası lfı.zınıdll'. 
bir "ki el a camlnrı, çerçeveleri :;ımım. Hayretle yiizüııe baktım tcrdiği e ahı mucibeye naza - ~ .sinden ı.reçerken Havagazi Şir- Un tevziatma. yan dan itibaı·ca 
kıı ıp indirdikten sonra umum · ve bir nla.y met•zuu olsun diye ran harbin doğur.duğu ağır ik- keti tarafından -açılını§ olan bir l:ıa;lanaca.l:.lır. 
hane sahibine elbise ısnıarlat - bu sözü söyledig-ini zannettim. tısadi ı:mrtıar altında, belediye IE'.l1nuıca.r1 ttözenler :orasında, 11 Şubat 1942 Pnuırtesi saat 11.30 da k ,_ ak - -------

k k
- ı- d - ~ çu ·ura yuvar~ınar parçalan 1 - ... ,,,___.'-

nuı.yı. bcleş geceli "tuüı::ıyı, Ost Üstadım Ahmet Rasim: ihtiyaçlarının pazarlıkla. temini !'.eyoğ1undn 1pek sinemasında, No;l'I' huzurunda, kur'a çekilecektir. ıımştır. lnsanca znyiat yoktur. I' - , 

~~~~:,ı:'~~~~~~~~:t~~~ - Şnş(s~:ı~~~~:~~~ ~~,·le· ~~eti karşısındn. ıkalmmak- Herkes $e'l"bestçe geıcbmr. Bb ~~se 
1
üzerinde tahkikata Yen 1 Sabah 

elinden fahişe almayı büyük bır 1"!!!!!!!!!!~2!~~~!!!~~~~:::!!!!~!!!~~:!!2!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!'.'!!~!:!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!~~!!!!~!!:a~ırı!:an!"2ı::u!!ış!ı:!r!. !!!!!!!!~~!!~ ~-~..., iş t::a:;arlardı. ·· AEONE BEDELi 
Bir kısmının bütün günicri ve 

ge<"eieri mnwni evlerde gcçerdL 
o~ada. yl'rler, icerlcr. yatıp ikal
karlnrdı. Bunlara karsılık eve 
mu.sulliı.t olanlara, buroza (C\·m 
ve kızların parasını vcmıemck) 
C"'keıılcı·e karşı durmak, parayı 
ahnak, evi muhafo.za etmek gibi 
aşnğı bayagı vazifeler görurdu. 

lki~c"i Abdülhnmit dC\Tinde 
p1\a,,:racı kab dayıların en mcş
lıuru odWlcu lsmail ndında biri 
ımi"'. Zavallıyı bir gece tenha, 
1t ranlık bir sokakta EJkıştırmış 
far, atmışlar sopayı, ''errnişie-r 
lelmıeyi, yumruğu, öylesine pa
ta1d nmışlar ki ilcr, tutnr yeri 
'kaimamış, dudaklar pntlamı§, 
k fo. yanımı~, gözler çürük iç.in
ll~. 

J~eııdisi gibi me9hur ( ! ) bir 
l:. lıadayının böyle -o günlerin 
tcbirilc- araba ile dayak yeme
f"i c hayret edenlerden biri sor
m ış: 

- Kimlerdi? Nasıl olup ta cla
ya c yedin? 

uclül vo mahzun ccvnp ver -
ı, : 

- Ne bileyim ben! Öldürme
<l1klerine şülri.ir t 

- Bu rilyaya inanmak caiz 
değildir, sul auun ! 

ı-·'iravun, hiddetle yumruğunu 
kaldırdı; indirmcğc bazır bir va .. 
.ziyette havad.ı tutarak bat;'lr· 
dı~ 

- Demek ben yalan söylUyo· 
ıwn. 

- Demek istediğim bu değil· 
dir sultanım! 

- Ya ne demek i ti}"Ol"-.1Wl? 

- Demek istiyorum ki: Şa • 
hane bir riiya gör.dünüz._ 

- 1ete böyle yola gel! Evet 
gördüm. Bu hakikattir. 

- Hakiknttir sultanımı Fa • 
kat gördüğünUz şalı:ıne rüya, 
batıl bir ıi.iyadır. Yani 1ıiç bir 
şeye delfilet etmez. Esasen ı il· 
ynnızda insan filfuı görmemi5· 
tiniz, sadece bir ses i9itmişsiııiz. 
Gi7'iden gelen sesin ne hükmü 
oh.bilir? 

- Fakat işittiğim kuru bir 
ses değildir; tehdit edici sözler· 
1c dolu bir hitaptır. 

- Ben de rüyanızın batıl ol· 
du.:;una bu ciheti düşünerek hük 
mcdiyorum sultanım. Çünkü zi 
gr.ı çekten tehdit ederek hiç bir 
kuvvet tamwvur olunnmaz. Bun 

ca yıldır padişahlık ediyorsunuz. 
Şimdiye kadar bir düşman :sahi· 
bi olmndl.Ill7. ki bundan sonra. o
iasınız. Herkes sizi hem sultan, 
hem tanrı 'tanımaktadır. 

Velit bin Mus'ap, bir el işa· 
reti ile ihtiyarı yerine gönder .. 
dikten sonra tekrar sordu: 

- Cevap :verin ey bendelerim! 
Siz de ayni fikirde misiniz? 

Herkes başını Hama:ndan bt.
rafa çevirdi. Ham.arı, kendisine 
niçin baktıklarını anlıyarak a· 
yağa kruktı. Hepsi namına Fira
vuna cevap verdi: 

- Ulu sultanım! Biz 'de bu 
ı üvanın batıl olduğuna inanıyo
ruz. Fnknt rüya ta.bir ıctmek bir 
ilimdir. Di.lşüneemizde aldanmış 
ve size yanlış cevap vermiş ola· 
bıliriz. Bunu, bu işlerden anla. -
ynn 'kişilere havale etseniz daha 
iyi olur kanaatindeyiz. Fakat 

yine siz devlelli sultanımız bi· 
Jiısıniz. 

- Doğru söyledin Hamaıı! 
Bu ıüyanın tabirini muabbirler· 
den istemeliyim. 

- Sadece muabbirlcrden de
ğil sultanım! .Alimlerden, :mü
neccimlerden, kahinlerden ve <>a 
dılardan da istifade etmek ıa~ 
zımdµ- fikrindeyiz. 

\'elii ibln Mus'ap, orada ham 
bulunanlar namına konuşan baş 
vezir Hftmamn söylediklepni ka 
bul etti. Meclisin dağılmasını e
mır buyurdu. !ki gün sonra yi
ne biiy~fü bir toplantı yapıldı. 
Fakat bu seferki toplantıya işti
rak edenler ayni adamlar (,!eğil
di. Yeni divan, Mısırın en yük
sek 'fıliınleri, kabinleri, miinec -
cimlerl, cadılnrı ve muabbirlerl 
1nrafından inııı.ılmu.5tu- Firavun. 
daha ıevvel onlara mükemmel 

bir ziyafet vermiş; hepsine ayrı 
ayrı ihsanda bulunmuştu. Şım
di onlardan, gördüğü rllyanın 
tabirini istiyecekti. 

Bı;nların hepsi de üstn.d kiRi
lerdi, ki bir yıl sonra. olacak bir 
şey11Jir yıl evvelden haber veı e
hiliı:.erdi. 

Firavun, l?Ördüğü rüyayı an
lattıktan sonra: 

·- l.5te, dedi, bu dU§U gördü
ğüm zamandan beri rahabm kal 
macJı. Geceleri uy.uya.ına.z. giin
diizleri bir karar üzere duramı...z 
oldum; yiyecekten, içecekten 
kesıldim. Bütün ümidim sizr]e
dir. Bana, b\l aca.ip rüyanın ne
ye deliılet ettiğini mutlaka bıl· 
dırmclisiniz. 

n~nctliler. Firavunun riivıı
Sllll alaka ile dinlediler. Fakt 
derlıaJ tabir PClip cevap vcrnıclt 
kudretini kendilerinde bıılama-

dılar, Il~ hakikaten acaip bir TUrkly• Ec.nılıl 
rüya ıd.i. Rüyada belir.siz bir ın- HNl!LIK HOO K .... P.700 Kr1o 
san tıırafuıdan söylenen gay<;t ı AVLIK 160 .. ~450 • 
uç.ık mn.u:•lı sfü:Jerdeıı başka bir ı AVLU< -too .. aoo .. 
ma.'1 çık:ırmalr mürııkün <.icö-ıl- 1 AYt.:IK 150 .. aoo .. 
dı. Bu tüy.ayı old~ gibi kabul ._..,.._..,,... ____ ııac~--....., 
etlllck ıı;a.p cdiycrdu. Eu takdir- T A K V İ M 
d~ ise ul!· Bt_;ıi l_sraild;rı öyle, Kı IOO GÜN 46 AY 2 bır ço!.."Uk •l Jgacagına mannuık ı asını 
lazım geliyordu. Böyle bir şeyel 15 
nasıl uıruıabil"ilcrdi? hıa.nsuıar 1361 
bi•c . .f'irawna hakikati söyle - ll ... em· 
n~ek cr.~aı-ct~n.i göstermek cidctr.n muııarr , ŞU B l T 
bır mesel\! 11.di. Firavunun ken . 29 
?i~erini ccllad:ı teslim etmesi _ 1942 
ıçın bundan daha büyük bir ,.e-
sile olnm'-.7.dı. PAZAR . 

1357 

Şubat 

2 

LJi~.a.re iut:ıd.la:r çok zorlu m- Günet1 o~ı. lklncıı 1 
ziycte dlişmüşlerdi. !{endi araln- f .f7 6.48 9.4C .C::.ıanr 
rında k

1 
uş gcz.Fii~arcti ile konu- 6.58 12.28 15.21 Vanu 

şup an asnrU• • ravwıdan ltıri; 
gün :nimlet ıstemcğe karar ver- A~ı:ım Yatıı 1m..c 
diler. lçltrin<lcn biri::;ini. Fira _ 1'2.00 1.32 11.37 
vundan miıhlet istemek için ve- 17.41 19.12 S.18 

E.unl 

.kil reçtilcr. •========= 
\'P..kil .EH .iJen ed:ım, ora.da bu-

1 
- D 1 K K A T -

lunanlarm h ı-s-indcn ·· ili!: u. 
~u~ gi~li ~eI'C : • .in;:. .. ıı .1u·ı Gar.eiem'•e f. 
gu ıç., ctı,,;crLrınden 2'J.., de _ "lJ • 
ret alıibi idi. m'.27 e z. yaı; 

. (Ar.:ıaı v:ır) bul ed!.ln;.cz. 

.ı ı eı~· r • 
ll 

ır.~·t!h:~ ka ~ 

.J:llliOıt ... ~ 



Nohut timarr, 
mahsullerine 

ç pası diğer yaz 
........... , .... etle çok k ·· lfetsiz 

ve masrafsız kıymetli bir gıda 
maddesidir. Yağmur yağnıasa dahi 
müteessi~ olmaz, binaenaleyh 
Harp Ziraat·ne pek elveriılidir. 

Kolay yetiştirebileceğimiz bir mahsul: Nohut 

-8 - (•) 

Mut ortamndan t.a nisan. sonJ na kadar memleketimizin 
hem her tarafında nohut i~ bu: mevsim zer' fırsaü 
''nr.d r. Nohudun timan, ça ası r yazı ysullcrine ni bet-
1" çok !.ülfet.siz ve. masrafsızdır. No du su1a•~1ağa lüzum vok
tur. Ynğmur dahi y3.ı::,ömasa müft: " r olmaz. Nohudun. harp 
zirnaünc pek ziyade elı miy t v riJ111ekte o'nn \ e daha da. 
vcrilm · lli7.ım gel ı, İstanbul • B ırsa - Edirne havaJis;nin 
d:ı~ ve ovalanndaki h"Taç, zay!f topraklaı ında 7.er'ıle epeyi bir 
rn:::ıhsul elde etmek iyiliği v:ır. Bundın ba.~lra nohudun 
u. ulü 7..İı ltine memleketınn7..in hemen her tarafında zaten 
alHalmış olduğundan dolayı tohu n tt iarikında hiç zorluğa. te
sadill edilmez. 

Nohut danesinin terkibind~ } üde 22 - 30 azotlu mac1dcler 
2 - 4 yağlı madde!er varclır. Deınck ki, nohudun danesi insa
nı beslemek noktai un.zarından balda ve me'"cimek ve fasulye 
ve bezciye daneleri kadar zen,....ind:r. Nohudun: etli ve cijerli 
Ve m& yağlı yemeği ile ya.b ısi, lazü vcy.a kurusun.un ezmesi, 
çcıbası, nohutlu pH'i.vı gayet ıe~.u-tlı ve m. kbul ve ziyadesilc 
be~leyici. ve.. hazmı da. pek kol y bir gıda. kil edı.'"'r. .ı.: Tohud
dan -kabuğu soyulmak suretile yapılan fütb leblehi ile, ka
bu~ile birlikte kavı:ularak yarufon rnkız leblebisi ahalimizin 
hemen her gün sarf ve istihlak <: y1cm kte olduğu besleyici, 
tok tutan lezzetli bir r,ıda n adtl .,"dır. Nohut kınklnrı veya 
unu ekmek hamuruntl R: tı1Jıf11 v gayet mal bul ve pek 
ziyade besleyici bir ekmek elde cJilır. 

Thllmi biraz kurak ve sıcak ol. " yerlerde tarlalar malfım 
dur. ki ilkbahar ve son bahar y ğ 1uılıı.ı'lnl mUL::ııkip yabn.uj, 
otıa.rla ö .. tıililr~ Bu gibi tarlalara bu "day gibi miibirn ve nazik 
bir mahsul cldlirse yabani otlu.da bofrulur. T rlayı bu gibi ot
iardau km t.amrak buğday ziraat.ine el erişli hlır hal getirmek 
i~in tarla) buğd.ıydan evvel pamuk. ti"tün. bostan, akda
rı, ınısh· g bi çopa malısullerindcu birisini ekerler. Buncfan baş 
ka bir tarw.ya her sene buğd..ı.y ekilemez Zira buğday tarlayı 
;~yadesile yoran bir m:ıhsuldiu·. ı~ • w dav tarlasına y,a ba.'}ıka 
bir çe.pa mahsulü ckeı ler veyahut buğday t.aı lnsını 1 - 2 sene 
boş bırai ara1t dinlenctrirler. 

Bu gibi fevkalıide zamanl:uda tarlaya. ı,amnk, tütün .. ilh 
gibi çapeya muhtaç mahsul ekmek her yerde kfı.rlı ve muvablt 
bir ~ değildir. Akdarı ve mısır ise hem çok rutubete, lıem de 
liıakal iki clefa çapaya muhtru-tu. 

T.u-.lavı kııvv.ctle.ndirmek ı a\sn lile 2 sene diıılendim1ek 
kcyfiyctin-e gelince: Arazisi dar ve kıymetli olru.1 yerler<le bir 
franş yer boş bırakılmayarak k;;i., ·ı" zer'i ikt'za eden feır
kalfide zamanlarda araziyı dinltndırmeye bırakmak karlı ve 
alt;.Uıca bi!- is sayılamaz. 

Bu gıbi şartlar göz öniinclc b:.ıltıııdurulunca bu mevsimde 
erJ•en yetişen ve kurak! rdan koı:kmay::uı ııo'mt ziıaatine 
z.iyadesile ehemmiyet verilmek liizumu m"'ydaııa ç1kar. Zira 
nohut hu gibi zaman ve ycrJerd" '1'"'TJI o+-'"rı tm~ar, hC'm de t.ar
la\-ı ınc addı a?.otiyece zengini ~lirir. Nohut 11asılfı.tı kaldınl
dıkt:ın sonra tarlaya son bahana buğday, nrrpa ve yulaf 
7.f'r'cdılil'SC bol hasılat al!nır. 

Nohut iklimi yazın kurak \"C" sıcak olan yerler için pek 
rnu\'nfık bir mnhsulrlür. Yazın kurak ve sıcağı uzun sürse 
dahi noJ ut mahsulU bundan pek az müte<-ssir ohır. Zira nohut 
gayet ~.abuk neş\·ünema bulaıJ.k 'evamlı kurak ve sıcak za.. 
ınanlann hulUlt.\nden evvel kemale gelmıR b• lunur. 

Nohut en ziyade kuru \'1: vu1tuı ·ak fol)raklardan hos
lanır. Taşlı topı aklarda d,ıhi •lur. Nohut 1ıc.r ne knda.r lıa
fifı-;e kireçli topraklarda dahi ıyi L~r rnah ul veı-in::e de alçı
~·i lıavi taılu.lara c'cmemeck dala ınünn "ptir. Zira alçı ncbut 
danesiııin kabuğwuı kalmlammr •e seı tfe tiı:r. Bu gibi nahut 
dunelcri iyi ve kolay pişmez. 

Yarınki yazımızda nolıut ta"' ' ınuı na0 ıl hazırlanması 
lılzım geıd;ğinden. nob dun tima1'lnd·m ve h ad ve harmanın
dan bah ·mdecoğiz. 

(*J Bı••ıdan et•t1r1Jti 1f!!--ila "1, S, 9 10, 11, 13. 14 Ştiba-t 
t<nılılı t il.8JuıwnnMZd« çıkmı.... r. 
.. ô :mlll .... 11:!~ .... ~ ................. . 

Almanya'da ı ineho1u'da yangın 
(09f ta~llft 1 Jncl uyfada) 

hile naltlı•dilıniş v ~tl ntik sa· 
hılL boyuac:ı 1000 kilometreden 
fazıa mesafeye kadar uz~uınn ll"ii 1 
dufaa t ·sabnda kullamlmıştır. 
P.u mahallerin her zamanlti man 
~ırasında değişiklik: ~-:ıpıbnam~-ı 
l'l•ın itina edilmiştir. JJcniT..e doğ 
1 t: tevcih edilen fstihk1nu, r \'e 
lopçu mevzileri düşmanın kat a-1 
~:ı. <;ıkmak için yapa.cağı her tiir 
l~ teşebbiisü daha; c.ıobrmadan ôl
tlureccktir deniliyor. 

( BaG t;ırıfı 1 inci uyfada) 

biı· h uuım ve biı· eczahane 
trunamcn y.anmıştır. 

Kastamonu. e Küre itfa.iye
leri sn.at 2Ll0 de imda<la çağrıl 
mı a.rdu. 

Yangın sa.hasının yakuunda bu 
lun 1.n Cezaevi bo ·altılrnıştır. 
Mahkfmıl.11· yangının sfüıdürill-

mesi ~mdr> ku11anılmaktadır. 
Buna ra.ğm<'n yanguı hızını 
~·betmedı..'tl devam et"'...aekte -
dir. Macar krar naibini 

değiştirecek kanun 
Bı dape~e, 14 (u.a.) - Ma -

car vukne: meclisi devlet naibi· 
~ıiu istihlffına ait kanun Iiiyiha-

~ t dıl etmeksizın ~= 

knbtıl etmi.stir.Bu kanwıun metni 1 
bueiın öğJcden sonra devlet na
ibi tarafmdLUı imza. 0 1unaca.k ve 
neşri tarihin.den itibaı-en yürür
lüge> g.iı • ektir. 

.- San l bir şey söyliyeyun 
!t~' !tlclıih rt ~ Benin kararım ka
tidir. Sen IJenim mutlaka kanın 
< lacl\k~;ın. Karım olmak iste -
~~t'?.Sen se u bir odalııt yerine in
~1rct·cğim 

- Ya tl metres ... İyi nmma 
~.e' ket tx- 1 şunu dn biliyorum. 
•a· .nn mr- .rcsler de zevceler ka

~nı· erke 1ere soğnk geliyor. 
A._det ohn ;i diyo metı·cs tutu-1 
~'0• 111.r ve 18.zım olduğu icin ka- ı 
lılnrınt nmbafam ediyorlar. Ben 
~~~rın yerine geçmek niyetinde 

11 fLm. Erkeklerin her gün gör 
t ıe rten, karşı kar.,ııya otıııınak
uan zevk aldıklnn ne zevce, ne 
1.Je nıetri!Sdir. Arnmn arkadns· 
l r. Onlr!"a arkad lıizım. Sevi
li ·e\ m hlilk dc;:ıı. Yalnız ı;evim 
• 1~ kadnş. .. Doğru~ ben sana. 
.:' a olma.vı tercih ed rdiın. 
ı: neye yarıır ln ni b ki-
·~ n viyoruı:n. 

- Yahu, sen, ne seiylüyor
sun Melahat?. 

Yaşları senin ve benim yaşup.
dn obu bir erkekle bir kadının 
ynlnı.z ahibap ve dOst olara!k kal· 
ması kaıbil mi? 

l4"effihat kahkahalarla güldü. 
Şe~ketin huyunu bildiği için o
mm böyle bir arkadaşlığı kabul 
etmi~ceğini tahmin ediyordu. 

- Merak etma Şevket, dedi. 
Ben seninle evleneceğim. Amma 
görilyur:iılm ki ben çok kıskan
cım. Bir gün senin de beni a.lış
ka.ı>lıkla bır ahbap yerine Iwy
ınana asla tahammül edem!?m. 
Bundan dolayı seni do, kcnduci 
de mes'ud cdemcnrckte.n korl.u
yoı'Um. Hatta valnnda ev!enccc
ğ.mizi duşündiikçe d:ılıa <'.ok 
müc'tülpesent olduıfumun fa.!"'" 
hındnyım • 

- Carum, ne kadar müşl•ül
pesent olu.rs3n l~ şirret ve o ar 

8ayfll : • 
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'·---------------...--~------------·.-.---------------------,----------------~--...... ----,,, 

1 Kisi, g'in beyan tı 
Al anya ile iş bir

li i yapacağız 

Bc:'rlin, 14 (a.n.) - Norveç 
başvekili Kisling Alman bJsm 
n.i.iınessillcri tarafmdan sorulan 
sunllere cvap vcı'IU.iş ve ezcüm
ıe: "Vazifemiz yeni Avrupannı 
lı.:.nıılma.sıuda iş birliği yapmak
ttr,. ciemiştir. 

M. Kisliııg, Norveç ballanın 
lng1Jtere karşısındaki durn:mu • ı 
mtn şu dakikada tama.men men
fi c.lduğµnu lmydeylemiş vo söz
ler•ni !JÖyle bitirmiştir: 

''Almanya ile i:~birliği ynpa
r.ıJ. lmvvetii bir Norveç meyda -
na t;etirmeğe sö~ verdik ... 

1 
•cw. 

ı- G .. b '2 LJl·. o es 

Berlin, 14 (a.a:.l - Almanya 
l'ı 0paganda Nazırı doktor Gü~ 
be.s, '"Das Rcich,, mecmuasında 
nePrettiği bır ınakalede §OY e 1 
diyor: 

;"d. Çörçilin İtalyayı istil§. \'e 
yahut ltalyan yarım adasına kar 
şı geniş mikyasta bir ha.va. taar
ruzu yapmak üınit:leri boşa çık · 
nnştir. Düşmanlarımız için şim
dt tek bir ümit kaldı. O da Sov· 
yet Rusyadır. Bizzat İiıgiliz ga -
7.r'te!eri bile Alman kuvvetleri
n in doğu cephesinde göstcrdik
lı ri nimkar mukavemet yüzi.in
den istikbalde arbk bir daha 
Rus hareketlerinden muvaffrud
yot beklememek ıazım geldiğini 
itiTn.f a mecbur lmlmısiardır. J{t. 
mn en fena zamanlannı geçirdik 
Bunun bize hayli endişe verdiği· 
ni itlraf edelim. Fakat 'kı§ bizi 
aevkememiştir.. Biliütis kudreti
m""2i tecrübeye koymuş ve attır
mışbr. 

a 
Pek yakında 

Rusya'ya 
saldıracallmış 

M nş e iz harbin
d n so, ra 

Amerika' da 
_ __ (Bı.1şt:ırafı 1 iiıclde) 

milyon dolarlık tıhsisntuı veril-
( _ -.afı 1 meide) ım.esıni lnııbul uniştir. 

Alman donanması lrumandmu M 1 rn mmla.r 
Vis amiral (,'ili bugün muvnf- Vaşington, 14 (a.a.) - Mec-
fak olmuştur. Bwm .kim inanır- lis marye tiili r-ncümeni bugün

. dı? Alman amirah filosunu bir ku cumartesi günü gemi inşaatı 
--oo- Atıılııtik lım:mından alarak i~in deniz komisyonuna 3 milynr 

Londıa, 14 (a.a.) _ Tass ap M~tiı.n g "İl'm ~e ve onu sa- 850 milyon dolar tn.lısis.ini \C 
jrn:ısının Londra muho.biti bil • pasağlam bir Alman limanına ödünç ve kira tedbirleri için 
ctirı:\iOl': sokm.a.ğa anuvııff.alc olmuştur~ 5 milyar 43(}anilyon dolıı.r tnhsi-

Singapurdaki durum doln.yl."i- 17 nci asırdanberi ana v'1.tan sini kabul etmiştir. Salı günü 
le. 1ngilız gazeteleri jnponlann sularında. dewz kuvctlcrimi - mecliste o;örfu ülecck olan kanun 
Rusyaya. ta.a..'T.UZ etmeleri ibti- zin §erefine bundan ctı.ha. öl- proiesinin ihtiva ettiği tahsisat 
malin.den. yeniden bahsetmeğe dürü.eli bir darbe indirilmemiş- 32 milyar 110.901.900 dolardır. 
başlamışlardır. tir.,, Orduda tcıfllu 

]lf, Wor<l Price, Daily Ma.!l ~a 1 Yeni bir deniz bulmuu nu? Va.'}ington, 1~ (a.n.) ::- ~is 
zetesinde şöyLC diyor: Lomlra, 14 (a.a. )- Gazete- Ruzvel-., 17 tubgcııernlın tum-

Japon~ nın geniş bir f::ı.aJ"ye- Jer, Gneisanau ye Schrnlıorst ın 
1 

generalliğe ve 35 albayın tuğ -
te geçeıck A\uutralya v ya Hın- M.anşı gcçmeğe muvaffak ol- ııernlliğe terfilerine ait knrar
C:ıstanın istilası gibi büyüle bir mulan b.uin v::ı.ra.bilece~ neti- ı~:ı tasd~k _ıçin ayan meclisine 
iıl iide askeri har~ktta tesebbiis cclerı incelemektedir. gondermıştir. 
cunesi ıhtinın.lı yok gibhlir. Ha.- De' li Telgrafu deniz yazıcı- _ l~Jıl"Jl mecl:si tonlandt 
\ ,ılo• di" 'inr e RuB'·n.ya: bir ta- s.ı, şunları v. zıyor: va.:ııngton, 14 (a.n.) - Genel 1 
m:ı.ı.ı.z yaı Idıf~uıı G .. ecce-iz. Bu "Hi.Uer, B1 tanya ana. yurd kurm ylann.. harp stnıtejısi 
tamruz Alınanlnrın baharda {af sulaı,ııda İngılizler tarafından halrkında muz:-ı.kereler vapmn.k.

1 kasyava.) <ı.pacakltı tnrru:zl ay- alınaıı tedbirlere nafiz. olmak üzere nkdettikl ri içtim l::ır ne
ni zamana raRtlıya alnır. suretiyle Pasifikte 1n riliz • A- tiresi olarak Beyazevde M. Ruz 

F~nı:H'. i mı:nfaatlcr, japonyayı mcrika deniz işbirli~.riııııı tn- veıtin lıuzuriyle yap~an istişa
Aıne ... iJ·aya saldırmağa SC\•ket • sa~:vurunu mu güdıiyor? Bu relere- bugün 11 Ingıliz ve A
l'"lch1.c.'<lir. kabilden. suallere ancak na- merıkan askeri mütehassısı iş ... i

Dc.ıba sonra. Rusyruım bir jn.- zari §ckilde cevaplar verilehi- rak etmiştir. 
pon taarruzuna karsı mcvcnt lir?.,, Beyazevden bu hususta hiç 
iı:nkanl:trındnn !'>~lısebnekte ve Dcylt Mayl s.;.ızet~ inin deniz bir haher nlı~'j ise de n1ü-
~oylc dcmckted~: ynz!Clsı dalın az ili.tiyatlı görü- z:ıkereler~e Sin~pur. dur~umu-

L!a!>Onlnnn bli?ln tank Jnn•vet niiyor ve 8unbn ynZlyor: n.u? ve ~ ın.~ki demz h ıdis~ 
lermm. yansını ıhtiva edt'll yn- "..ıUmaniar, 1ıeı. muhtemel 0 • cının .gen~ bır y~r tutacngı 
nm mılyonluk bir japon ordusu, larak. BüytL~ Britun.y nm deniz tnhmin edılmektedır. 
M:uıçuko hudııduna yığılnıı'-' bn- ve 1ı._, a muoafaalarutın mnhi· 
lnnmaktnrhr. Bu kuwetled b'l· yet ve bol!uğ_unu tecrübe etınek S 'd 
r~c~a ha:.c'ı:ct~iZ' bir hnlde tutan istemışlerdır.,, ingapur a 
l:ıız.ım muttcfiklcrimizdir. Ayni yazıcıya göre, ibu mü- 1 

- -~ lıim fılo, ltal~ an fılosiyle i;?birli- (Başbrafı ı inl'Jde) 

LI., b..ııa'd~ ği yaparak Akdenizdc yahut ll.I J1. ~ denizaltı muharebesini destek - yorJar. Dtlşmau şimdi şimalden 
ı §.c>hre üç kilometre ve batıdan 

(Ba. farufı ı tıci sahifede) emek içın Atlantiktc ve yahut 6 Viiom-;:tre mesafede bulwrnyor. 
<lanbğının ncşrctt:,7i bir tebJjf!. ı da munferit bir jJ.pım filusiyle Juponlnr başlıca su hnzıııclcrine 

k Wfı ~ birlikte kullnmlabile cğini yuz- ta··r..,, .. etmekte oldt•ltla'"'"' b.il-
cfa Tobru ·un şimalinde dcnız d klan B~ ··k B "t .... •"" .. • ~ . d 1 sonra uyu rı anya tli• iv. orlar. Demek olu" Ot" i i mu-
çcvı:esın c savaş tavyarelerinin için mes'ul r:efler tarafından bir 1 1 rtık J •• • 

kuvvetli himaye edil~ bir ka- 1 J<arar hatu..c;ının öne süriilme- m' emet n uzun surmıye • 
fileye mensup gcntilerden iki sino müsaade edilıniyccek §e-1 tMtir. Ctinkü Sh.ıgaptır su ihti-
Uuı:ret ve iki arp ge- kıl de, bır deniz buhranı çılmlası ı ~·ar mı ancak bu su hazineleruı .

1 

Haftada b"r ekmek 
yerine un verilmesinw 

kö}1lü bakımındaD 
derin manaSI 

Y•zırn: A. C. SARA ÇOôLU 

H ükümet lıaftadı bir de
faya mahsus olmak ü

zere Anknrada eknıek knrnesı1e 
ekmek iStılııkaJana mukab.1 
halka un ve..-mcğe ba.: !adı. Ba 
kararın İstanbulda ve diğer ac-
hir ve kasaıbalarıımzda da. taf.. 
bikine başlanacağını ôğrenınDJ 
bulunuyoruz. 

Bu çok yerinde k:ıran öğre 
nen köylü dostmn bilb:ı.ssa {>e

ni ziyarde geldi ' e bu karardan 
bah ederek dedi ki : 

- Haftada bir dt:fn da olsa 
hükfunctin ekmek yerine hal
den un vermeğı dil. unmuş alına
sı beni ve beum gibi milyonl3.1"
cn J.öylü ve 1 nsabah yurtdaş
ları ı>ek scvlı dırdi. Bunun se
bebini siz şehirliler 'belki lu.yıki
Jc kn.vray ı.ma..~mız. F kat biz 
.köylüler unun ailt nin besisi 
bal.ımından ne c.:>ash lbır gıda 
olduj;'Ullu çok ıyi bilirız. ü'ç ço
cuklu bir aile tasavvur din. Ba 
Uç çocukla ana ve :babanın teş
kil ettiği beş ııftftlScl. eknır>k ye
rine un ,·erildi.:;ini du; limın: 
Bu anne biı az soğaııı, b" ı· ık.ışık 
yaf.la tavanın ic;ine atar. SoIDuı 
biraz sarnrı·ıca unu da fize.. 
rine döker, kavurur •c fümun 
Uz •ıine suyu bocn etu mı bir 
tencere nef"ı.s Jcöylü çorbası 
meydana gclmış olur. Dele bu
nwı i~ine l>n· tane de somun 
doğrarsa. değme aı b.k onun key
fine.. Bütün çocukla.t. tıka ba
sa doymu§ olurlar. Halbukı an
ne un yerine ayni miktar ek -
ımcği çocukların önüne ko~r
sa o keyfi lıulaurazlardı. 

Anadolu i öylüsünün (urvalı 
çorba) d dikleri o bulamacın 
yerin· tutam·ı.z .. Allah razı ol
swı. zu kararla sayısız anneleri 
m:!:mntı.n edilmiş, yüz binlerce 
çocukbn cahştıiltlP.n bir gıdadaa 
mahrum bıraJolınam.ış oldu. 

T>r. Göbels, Mihver de\·letlel"i
nin bütiin dilnyadn va.zıyetlerini 
ısHi.h ettiklerini ve bunun ilk
ba.'1ar ve yaz ayl1trı iç•n çok ü
mitler doğurduğunu mUşahede 
cd<->rek yazısına son vermekte -
dir. 

misıne bombalar isabet etti • ihtımali olduh'lınn bldiriyor. 1 dlll tedarik etmektedir. 
rild!ği, Tobruk limanında kü- Ahnanlara giS°l"t! &lctor za.vt.olundu 
çUk bir haı-p gemis"nin hacara Berfin, 14 ca.a.) _ Voelkis- Bir Tokyo telgrafı, jRpon de- ""'AA.AA..AA~-'V'l.A./IJV"O..,.,,.~~~U'I. 
uC:mdığı bır çok- Mnrmerikada cher Bcooachtcr gazeteı i yazı- niz kııvvetlerinin dün sabah Sin ı 
aüşmanın bir <'Ok tank ve k•tm- '\:or: ~apur ad:ısının .k:ıyı~mda Sele· 
yanlarını inha cttıklcri bildirıl- • Alman harp gemileri Gnci~- tor h:ırıı limaıuru işgal etti&ini 
ınektedir. nnu ve Sclıarnhors1ın Prinz Bıı- bildirmektedir. 

gen kru\'~rı1e işbirliği yapa -1 11 gemi babnJcb 
rn.k Mn.mı kann..lında ve §İmal de Tokvndan bilJirilcfJıııe göre 

RUSYA'DA Pasifik' e u "zı batısında hareket yapnış jn.pon hava kuvvetleri Singa
(BC'Ş tarafı 1 üıddc) oICuklarını ögrcnmek tngilizLr pur önündeki diıQman kafilel~ 

(lb§taraft 1 inci de) Ilo:nbudım&na yUz!et-cc J •!·"n :r;11 hoşa gitmiyccek ,c hayret rine karşı yaptığı taarruz! r es
henin bazı kesimlerinde <lil.jınn.n tayyaraıi iş•irf..k etmiştir. İnen do0""t?racak bir haber olmuştnı'. nasında 11 gemi batırm~lll'. 
tarafmdanyapılnn mukabil t-ar 1 vara:;ıütçü ku•vctlcıle müdafaa. Armnn mücadeleci ruhlu bir de· Gece aynca iki düşman gcmi
ıarnızların ağır zaylııt verdiri- arasında şı<ldetlı çarpışmalar d- fa daha iSbat edilmiştir. Bülun si . batıı;~tır. Japon tayyare-

Açık te~ekkür 
SC\ gilı eş vı:: babrunı B. Ferit Ş•r· 

hctı;i mıı teıı«Zcslndo bulunan veya 
sunr .. dan gerek bizznl ve gı>ı~ 
tcl;. ıaf. m ktuı> ve saır suretle acıı.
rıı zı p . yla .. mak lütfund buluna. 
Lı;rı tcUı do füırımı.zn şukran ve nıin
ncl borrummm rıyl'ı ayrı lblaga tees
suı: ve elcmlm môni oldu ı.mdan bu 
14! ı ta sayın g zcteı .. n vaıısııtunıt 

rlcii ederiz, 
Eat C.ocuklan lerek ""'lİsıkürtill.dliğii ıbildiril- ma kt.adır. Okyrumsl, rda deniz muhareb~::.t lerıne hiç bir zaı-nr olnıam13tır. · 

A'•t 12 b tt.a. d .. ·· ın· Henüz tcyid olunmayan bırl hısıyativi !ngilizlerin elinden ,~•••••••••••••n•~•••••••••lllı.. 
m~ eve şu a. uşur en rapora nn1.arnn da J·aı>on kuv • ko l 
16 Alınan tayyaresine anulca-ı =~p_a_n_m_ı_ş_Lı_r._._~~~~~ Frnnsa tarihinin kanlı ve mun7.za:rrı maceralarla d lu 
bil yedi tayyarenin kaYht>dıidi- veikri Banceımesiıı şehriui iş- heyecanlı . ahifeleri. 
ği de ilave olunmaktadır. gal etınir,Ic..rdir. I se- kolunınuştur. • 

Almanllır mUchfaaya 9'-~1nıiş 
1 

nh~ iA.l.'ı'YA)}A Bih•ük A!fvamn kurulma r D E M 1 R M B s K :M.ookov.adan bildirildif;ıne gö- B.irmanyaya, Çin takviye kııv- Jnpon lıü!t"rımeti, Büyült As • 
AJ 1 J{ r h \ctleıi alanı devam etmektedir. yanın kurulması işinin incelen • 

re ma.n ar a ınill cep esinin 1 °1 ... 1--rce <"'ı"n asekri ı:ıı·ma1· ·vold"' · k d"l b k·ı· b 
b. •· · · .,3 tekr ··a-• .n ·•'" ~ ,. J .. mfsı ma sa ı e ~ve ı m aş -
ır -.esıınıın.ıe · ar mu cu.ua • ll•ılımm- 1 ·t,·ıdır. ı 1 l w d k k ·· l d :va geçmişlerdir. Bir kaç ırtin , ıı.A 11:.ın ıgın a ır mute ıııssıs an 

evvel bu bölgede başla.yan ta- Japon m !lbalanna gike Bu- - :mLreklrep bir meclis ihdas edil
arrumn başfungıcında dü.,ınan ınenya muh.nxe!:esi şir..ıdı ikinci <lii:mi bildiren bir teb!iğ neşrct

Şaheseriı:ıde canlanmıştır. 

bira:ı ilerleyebilrni~ de- Sov- aathastnn. girmisti:r:. Japon ku'l- n iştir. 
ve!.leri M biye girmiştir. Fava rniidafaasının bütün ıh· 

yet kuvvetlerinin şiddetli taar- Thl"*nf'nk Hindi.! r:.ın .. · · "h..:..--tt · · h b k .. 
n.ızlan karş1S1nda hiicl11!l.lannı u u. tı~ç ve ı ı..w~erım csa a aı.. 

İKİ KRAL ZADFJ~1N lH XllJ~ M CADF..LESJ 

Baş RoHerde : 

terketmek m~cburi~inde ka.l A vuslra1ya kuvvetleri Fele - rnuk suretile bugünden itibaren JOAN BENNI!.'T - LO UIS 11.ı\.YWA.RD 

nU§lradır: 1 ffil'Ok llindistanıııa gırıneJ{tetlir- ~upon devlet 1nerkezindc. 14 gtm. S SlL...\HşOIU :m ve D'A&~ üN 
Aau.n tflbli'!i ler. l''elemenk Hinrlistanıuın mU- dcvnnı etmek iizerc geniş ınik -

Alman ordula.rı b~ kuman . d~faası için d~ha ba.,.ka müteah yn.sla
1 

h;ıv::ı karşı koyma atJs 
danlığ)uın tebliğinde bir çok Al- hıd kuvvetlerı de bu nu•ıtakaya Üllımıerı ya1nlacaktır. 

~nda.. ~'Unan kuvve_tl~rinin ge- Varlıklarını orduy:t h"l.yallaı •N ""Jıltlcrine vol.J'cdl'!n, n,.•u;n ını 

OrıJın:ıt Nusha ı 

MELE • 
Tückçe l iishası 

İPEK man tıaa.rnız hareketleri es:ın-ı ,= 4 W'liffD' Pi" ı:; r ' 4' 
r1 atıldıgı ve çember ıçıne alnıaıı 

üt. __ ,._ı:t ,:ı;;.""""'~- l unut:ın · Ölunıc karşı k , n kahramanlar :Cılml 
m ellUJ,.U. '4U!luuu• grup o.rının v 

Diğer.: seanslar: 12.30 - 2.30 • 4.30 . 30 ve9 da 

dar bir sahada. stkıştml~ k bu o A G L A R K R A L ı 
suretle muvnsalal.urt kesilen 

~ ............................... .. 
Bugün S Ü M E R Skemasmda ·--• So-vyet ~qckkiillcrinin tahrip .ı E R O N f M O 

veya esir edildikler:i bildirilmek ~ 2 BHyiık ve Gü.zel Film baden: 
teclir. Bu tehlige nazıaran so~ 
yeticrin dünkü tayyare k.a.l{lpla.
n 39 a baliğ olnıtrntw. 

'Rus)ada -yeni todbirle.r 

PRESTON FORSTER • ELEN DREN • RAl..PH MORGAN'ırı 

buy.ilk kuıü'etler le vaı :ıtt.ığı assiz bır •'Sec. ı O bııılcrce yerli ı.e 
Çevrilen b(iyiık ülın. 

LALE nın sti tcıecrği heyecan kaynııi?tdlr. 
n Kl<A T: Pıogramıı ılrıvc olarıı,ı:: 

VAL T DWNEV"ill yarail•"I t'll <"(in renkli M 1 Ki 
nuınaı:alı ~ı ı ı ı • hitı"cn ev el::leu kapatınız. Tcldon: 4359.l 

r ER Z 1 

-1-

BABY SANDY 

Büyük işler 

-2-

MARLENE 
DİETR CH 

• d Rutün FilruI.-r ın n giızeti 

peşın e 7 G.. hk" Ş n, N - 'eli ve Eğlenceli film UDa arlar 

Moskova., 14 ta..:ı.) - Neşre
dilen bir kararname 16 yaı:w- · 
dan 55 yaşına k.:ıdAl' erk klerle 
16 yaşından 45 YB§.llll\ k.."'lda.~ 
ırn.dmtarı seferbcl' etmekt~ı·. 
Bu tedbir. ya.in~ şehirler halkı-
na nıa.hsustur. Bu sw-etle top,. 2 - Matbuat Umum MudU"IDfjfinun memleket Jurnalı 2 sant kahkaha Bıiytlk Aşk Vt: 1htırws F•ı-

B 
. • UJ.Al lananl..lr silii.lıla.ama e.a.düstrü - ~ tn sa •t t de bıınz.il tli matine. ugün saat 11 de tenzilatlı matine 

sinde çaliştırıl&caldnrcbı- '••••••••m:ı•aco'IF 

1 HAY ÇAPKI. 
Çewi'Nıl: BE.HÇET SAli'A 

bir ladm. olamazam: YaJ.. 
- Hayır, amma seni deli gibi 

r-.tversem bu da taha.ınmiil ed.iü:
bir şey değildir ya_ 

- Merak etme. Ben de senin 
big bir sözünden dişa.rı çıkmaya.,. 
c:agmı. 

Istik"bale ait tatlı projeler ya
parak, tatlı münakaşalar ederek 
vaktin Rasti geçtiğini farkctınc.._ 
&er. G"t!ce !buluşmak il7..cre ay
nı ·uar. 

~evl·ef yo fa, Mçl5.batl konuş 
tuJd!?nnı d"i.şünüyor ve bu lrn.
dln.3 hakil=.aten bağlı olup olma
dı w ;,m takdire Çalışıyordu. Şu 
da.ki1'1:.da lfilmti. özlüyor. isti-

yotdu. Bwıunı sebebı tecrübelı Ira. 
dımn kenc.lini Şevkete tamamen 
kaptırmamış olma.~ı mı idi? A-
eaba Şevket her kadını olduğu 
g:bi bunu da ele geçirince sev
mekte devam edP.cek mi idı? 

lv!clahnt bir defa. evlcnmiij, 
ınes'ud olamamış, fah-at o izdı
va.cında erkeklerin huyunu p k 
iyi öğrenmişti. Hele Şevket '{ihı 

gdrmfüı ve tecrübe .n:ıılübi erkek
lerin znyıf b:ırafbrm.ı pek iyi 
biliyordu. Onların nasıl ya.ka
l:macaklaruu ıro böylelerini nt.
sıl c.ptctmell ıı«ıı-

H===A=!=! J 
Sevket, konağa geldiği za.ma..'1 

kapının önündeki küçük boyacı 
ile Ahmedi çelti~,irfren. buldu: 
-Nooır o, ne var? Ahmet bu 

çocuktan ne istiyorsun? Ne alış 
verf şin var onunla? 

nu öğrenmişti. Ancak onun bu - Aiac.ağu.m. vereceğn :vob 
vukufu kendisinin de Se' keti e~e, yah~ bıar.lınıiyi ·be
sevmesine mfuıi olamıyor mu g!.Ill !....-: Zok~a. cı~tılıça. yahalı
idi ?" lcıte hurnsım da Mela.hat Yl benı. . ~ ın ıçın sori.. Sen 
pek kestiremcm~.not.e idi. garışma diyuıcek Jnzıyı. Gucuk 1 

Şevket de .Mellihat gibi bil- bek, evleıuyi dedim. Aman Aı
yük muammayı çöı.miye 'beyhu- lalı ... gıyamct kopayazdı. 
de uğratşı. l\relfilıatla cvlemnek Şevket boyacının yüzüne ba.k
şimdi artık en büyük gayesi idı. ~· Baş nı önüne eğmiş, boya i
Evlcnm.ek ha.... Ş vket gjbi evli çınrleki yüzünil, g'5zünil cliylu 
erkekleri pek .ziy.ade hcltir ve kapamış, Şevket· balmıahta.n. 
acınacak bfrer nuıhlfık halinde çekiniyordu. Öyle ma.zlfım bir 
gören ~iı" ~dam da ~vlcnccek ve hali vardı ki Şe\ l:et gen" ·· ... beş 
tıelA.ı bir gun k~clisı de hakil - l cı tar · bir y ·v n 
Um ~Cl.l2ıı'lf..;\.k lnr hale ı oyd~'U ı yUrildil ve Ahm d.i ar und::ı.n 

• :r "' • tb ~· 4l.ıa.cak. A- ç C:•ndı. B , ~: 
m:ın .,e;"l .J.kl - - Ulan karata. dedi. Benim 

ev'enmemden sana ıııe-? Ne di~ 
~a .. buna söylersin? Baııka ışla 
gucun ,.ek mu senin? •. 

Ahmet yılıştı: 
- Var efendun, başka tşım 

olmamı ki? Efendi ev~lt. 
ba~n bir galos alır elbet diye S:,. 
''ID1yom; onu dedinıdi oğı.a.:ta. 

- Haydi, cehennem oL 
Şevket eve girip 00a;;aaa çı.. 

kar tıkmaz her seyi unuttu. M&. 
liihatla evlenmek, Me1!.hatla bu gece bir mecliste beraber bulun. 
nıak büti.tn ziluıini tekrar i~1e 
baaladı. Fakat şu Semiha Jı~ 
mm?. O hiç sevmediği ~uı. n., 

la nasıl kon~acakb ? O dedi lro 
c'iu kumkumasına llarşı o derece 
d :ı-ın. bir n eti vardı i imdı
v:n kendisine her sokulu.~da 
h blr ın et göstenn kıi ziıı 
ka mak arzu nu duyn.rken bıı 
g ce onun misafiri oınıal ?. 

( rkası \ 
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.Y ~v~b~~ah~l.:!.t' 
, - . . ; • ) ı: . : . ; .: 

-iBırak Çopaı·!. ..~~ vanlardandır. Görülüyor ıki, 

• 
~------------·----------... 

• 

Mağazanız, atelyeniz, imallthne 
ve fabrikanız için muhtaç ol.ta· 
ğunuz, sınat tamirat, montaj, iı
letme gibi iılerinizi ve her aeıwl 

otomobil yedek parçalarını - Böyle güreş mi olur? i n Ahmet, Aliço ile ayar peNi-

..__Ayırın bu güreşi!. ~ -- Künteci Hasanın Kırkpınnrda 
Çopar, korktu. Onu korkutan kUçUk ortayı, Çopan yenerek 

i4llilıa Y..iyade şı• söz olmu§tu: kw ta:ı::maaı tesadüfe bağlanmıf} 
- Ayırın bu gtire5i !. tı. 

Baş, diş, nezle, grip9 romatizma Artık: 

Eğer güreşi a.yrırla.rsa, baş Ho§ Künted Hasan, başpeh-
Öl1lk olmU§ olacaktı. Kendisi- livanlığı sırasında Kambur Os

ne bir şey kalınıyacaktı. Çünkü manlardan falan aşağı bir pehli· 
künteciyi yeneceğine kaniydi .. van değildi. Sarı Ahnlf~t, Sul· 
Hatta Yörük Aliyi de .... Buse- tan Azizin hamlacısı, Künteci 

Nevralji, Kırıklık ve Biltün Ağrı' .1 ıııız üeı·Jıal heaer 
lcabmda günde 3 kaşe ahnabilir, Her ye.-~ pullu kutlı·an ısrarla isteyiniz. SAGLAM.. UCUZ ve ÇABUK 

beple güreşin kavga ile ve ya· 1!asan da. KU§ÇUSU idi. ~er iki- r------------ı 
lmt ba.~ka. suretle nihayetlenme s.ı de padışahın ibaspeblivanh - Askerlik işleri 
irini istemiyordu. Künteci bo- rından bulunuyordu. •------------· . 

HARP VAZİYETİ 
r11aptırabileceksiniz 

~ndnruktan ılrnı tulur kurtul· Her ne hal ise Yöriik Ali, _,:,, f muz lıasın.mın üzerine atıldı. En giı:ro=j olmasını istiyordu. Ço- Em~ı.i ~·e yedf'k suba31arb :\ .. __ r(Bo.ş tarafı 1 incide) 

d f·ı· d d askeri memurları ~ubeyo sesine varıpdurma an sıçrad.ı paıı ı 11.n mey an :ın çıkarmalı davet Rommel, Bingazi bölgesinde 
Vt l.Y.>ytmdurukladı. Boğmağ::ı. idi. Fakat daha küçük ortanın BEşlkta§ Askerlik §ubes'nden: kalan kuvvetlerini, Agcdabia-
ba~ladı. Güres gürcşliktcn çık-1 Kambur Osmanlannda11, Sarı Rcııiktnıı Askerlik şubesinde kayıtlı daı meharetla teşkil ettiği bir 
mı!lt.J. Hakem J.eyetindm birisi Ahmetlcrind~n fılan bihaberdi. benü7 y:::ı hadd!nc uı;ramo.mış oları müdaiaa koltuğuna dayonarak, 
Ca.ıgmı seslen~: Ahaliden de Çop:ır, Küııteciyi yenmek emekli \c yedek (eski tabirle birinci çekmiş ve kuvvetlenmek üzere 
bağırtılar oluyordu: için ne yapacağını şaşırını!'}tı. ve iltinci sınıf ihtiyat zabitan ile mc- intizan tercih etmiRli. 

- Atın bwtları meydandan Künteci de tam ananasiyle karşı mı;rini askeriye) subaylarla asker! İngilizler, iki ay içinde Mih-
Gışarı... koyuyordu. Bir aralık Çingene, meınurlann senelik yoklamalarına ve · 150 000 k' 'lik k tl 

- J>iivi:k orta e:ürcşi başla- Küııteciye, çaprazı taktı ve sür- nn · ışı uvve e-
.; - ~ 15/.Subat/942 guniındcn itlbnren baş- n·nı·n V" ... sını elden "lkardıgın-

sm... clü. \?e on, on beş adını oonra bil • · -· "i • ı lnmı<'ak ve 15/Marl/942 nkc: ... mı ı11- dan emın· go'rünu"'yorla~dıt 
Küntecinin gôzleri kararmış- j kerek altına aldı. Altta. müthiş "" < 

1 
• 

N 1 lıayct bulacaktır. Yoklama güııled 
tı. Çin~~~n,.vi alabildigTuıc boğu- mücadele başl.a.dı. .. ihayet Ço- Her tabyo vaziyetinden isti· "' h k iıaltıının cumartesi günü hariç diğer • f 
Yordu. Nihayet Cazgır, ortaya• par asmına ıoır unte vurdu .. fade etme.n: ırsatım kacırmı -

V 1 ..... .. gtlrıl<·r saat 8,30 dan 18 e kndar nsı:.- ~ 
geldi. Küntcciye ihtarda bulun- 'ı e aşırı ı, n.untPci. Hasan, ne yan Alman generali, yeni sila.h-
du: topuk cJleyebildi ve ne de kiin- 1 ıd yazılı ve:sikalarla bidikte bizzat lann da isühclanun<lıı bUyük 

· k mili acaat edeceklerdir. . - Bırak boyundunığu ... teyi sö _ebildi. Sırt Ustü düşe- bir üstaddIL' .I..ondra<la giinün 
k -1~ 1d 1 - Emekli subay ve memurlar: Klinteci, mukabele etti: 1 re mag up o u. metodlanna yabancı oldukla-
ç , A) Nufus hliviyct cüzdanının tas-

- Neden bırakacakmışım opar, Künteyi aşırır a.şır - dikli sureti nnı gösteı en ve mazinin moda-
wrta be? O beni boğa boğa öl- nıa.z sevincinden bir adam boyu B) M::ı~ lcsmt senedi (Beraat) sı geçmiş mctodlarına bağ'lı ka-
dü.rd.U be!. havaya sıc,:ra<lı ve galibiyet tc- lan yaşlı komuta clemanlaı ının 

.. C) Varsa :ıske ·!ık vesikası 
- Bırak diyorum.. ... mennası caktı. Davulcu ve bu hoyı·at akıbetinden mes'ul 
- Bırakmam .. KnbaJıat o- zurnacı cingeneler hf'm cinsle - bulundukları ileri sürüJüyor. 

1 

D) Her hangi bil' fcıı ~besinde fü· 
. tis:ts ynpınış ise diploması ı.._ 1 

nun. O ıba§la.ch, ben de mukabele nrıin galibiyeti f2erefinc yanık F) İki adet 6x 5 cb'adında vesı- Bir ~ka ha~rde, talyanın 
ediyorum. yarek vurup çahyorlaı dı. He- kalık fotoğraf • yeni tank silahlarının .Mihver 

Künteci öldüresiye boğuyor- le Çopar, künteyi aşırırken da- mnvaff«kıyetinde rol oynadık-
! 

11 - Ycc\ek subay ve askeri me-
du.. Nihayet ha.kem heyetinden vu ve zuı nalar acele acele vu- murlar: lannı belirtiyor. Muvaffakı -
lrir :iki kişi meydana geldi. Zor- rup Çopara hız veriyoı lardı. yet.<>izlikten sonra. bir ı.;uk se-. K' A) Nil!us hiiviy~t cüzd:mımn tas-
la Küntecinin boyunduruğunu ünteci HMan, fena halde bepler ve müsebbipler aramak 

bo 1 dikli sureti Nizdi.Ucr. Künteci daha hila ba- zu muRtu. Olduğu yerden nuttaddır. Bu ikinci t.liinü~ için 
T" d • ld I>) Askerlik vcı;iktısı (Terhis tez-
.ıı:.. ... yordu: ogru u ve kemali nıahcubi- ortaya afılaalar cr11nlardır: 
5u • kE'resi, yedek subay diploması) l>"" 

- Yahu, kabahat ben de mi yetle meyd~mı terkedip çıktı. C) Her hangi lıir !en şubesinde ih- a) tKnıal yolu \itedt."nbeı i 
be? Laf değil, Çopar, Kırkpmarm Usas yapmış ise diploması İngiJi7 d"DM'masının kontrolü I 

Ahaliden bağıranlar vardı: kazığını sökmüştii. IJ) Sıhhi subayların diploma v.:ı altında.dır. ite çare ki, bu defa 
- Haslnda kabahat yok ... Yörük Ali, bu işe memnun ihti.~s vesikası gizli bir y'GI 86nmışt.Jr. Konhol I 

Hakikaten küntecide kaba- olmuştu. Çoparla. kozunu pay- F) iki adet 6 x 5 eb·adınıda ve f;ah~sının usaklarından dola~ıl-
laat yoktu. Edepsizliği yapan !aşacaktı. lı"akat babası hiç vesikalık !ot.oirat mıştır ve bu yol açık kaldıkt;a, 
ve ortaya koy~n Çoı>ardı. Ha- ı de memnun değildi. O söyleni- JWen btanbulclan hariç mohallcr- i:kmalcle kola.yhk wrcur. Bu 
11811 da bibnecburiye mukabele yordu: 
de bulunup intikam alıyordu: _Şunlar berabeı-e · xalmıJil de bulunan emekli ve yedek sub:ıy- yüzden yarınki durum, karanlık I 

Caz~ır, Copara hitaben: olsalar iyi oluı du. laıla askeri memurlar yukarıda yazı- ve karı§lktı.r. 
1 _ Ahe, doğru güreş be! Ne Yörük Ali de: lı Hr.ikaların birer sureUerini bulun-

gaddarlık edersin be? - Böyle olduğu daha iyi ol- dıı.<luklaı_!. yerin askerlik ~besine r'' 'Y • s b h , 
Çopar, abuk sabuk ı;öyleni- du .. Çoparla kozumuzu payla-ı murncacıt edert'k pul ilsak etmek.!!l- enı a a ın,, 

zir, t:ısdlk cttiı ip Uıahhutlü bir md;-
yordu: şınz.. ,..,; 

- Nc.-den abuk sabuk oluyor-ı - Yanlış dlişünUyorsun? Ço ı tupln iubemlzc gönderm"" .. e mecbur- ·ı,. ~ı: ti 
muşum be? İşte gtlrer.iyonı.z ya parla, kozunu ne vakit olsa pay dur:i. ı-. Mektupl:ımıda bulunduklıın 1 an lfJQ arı 
ile? edersin.. Herif bu sıra <:ork hız- mahrllin açık ndrc<>ini yazmakla mU-

Hakem heyetinden olan ih- lı ... Göreli.in ya~ Ne yaptı Kün- hllt·ftiı ler. &>nelık ihtiyat yoklama 
sma ) tid\k etmeyen veya taşrnda o- Kr. 

tiyar ihtarda bulundu~ teciye? Aşırı verdi küntt-yi ! .. 
- Bana. bak Çopar, kabahat - O Künteciye aşııır künte- l:ınlar yukarıda yaı;ılı vesika ı.uıe!.Jc-

sende! Eğer böyle lıareket eder- yi... rilc l;ulunduklnrı yerleri bildirmeyen 
~ A ~ uı k kr !076 sayılı kanunun 10. maddı.::-

sen seni maglup ilan ederim.! - an büyü söyleme .. Bu ı::.ı , tc\ m .. 11 50 lirn parn ceza 1 t. t-
Ktintedyi galip! çingeneyi iyi görmüyorum bu b:. ldil~c«·'i ilan olunur. 1 

Deyince, Çingene yaygarayı sefer ... 
bastı: - I-1n•d Allah! Benztl irim 

- O, yapmasın, ben de yap-. onu .. 
Be!lktaf A,, Şubesinden: 

750 

,, .. !00 

Biriacl ...... UDthnl 5UU 
:sıı 

lkiael " M 
()çüncii ,. ,, SOO 

* Dürdii.ndl 1 

b) İngiliz tank ı;a\·r.r sila.11, 
1 rı, maksada c·h {·rnu-ktC> .tirlel". 
Itl'.lyanın topçcbı r toı ki. rı. İn 
giliz zll'hlı vasıtl .. ı ını a\:lam..ık
tn. \'C muhan be ırı ')danında ha-ı 
kim kes ilm~kk'<li ric r, 
c) Rommel, muvaffakıyetle -

rini her yerde 7.ırhlı bıd(kJerinc 
borçludur ve her yeni vaziyeti, 
yeni silah Ye üstün bir metı>rlla 
karşılamak lmdı eline f;.:ıhiptir. 

Bunun gıb. biı çok Feh<>pler 
serdedihnekteuil. Bu topı cıkta 

· -··.ç .-· ... -·EL·-... -.,· ·K-- ı·,·ş .. ı-. - .. -_ - - " •;- . . '. . . . 
' .:: ·-. . •":. - . ' -. - . . ~ .. - -~. : - ... .• " .. 

·..., _, ·. . . -. . , : -~- ·-.· ·~ -~~;- ·.. :- ~ .. : ,·;· . . . - - · ... •. (. ~ 
~, .• . 

Eu kuruldu • lf • • 
ıçın 

Adrn;: Mercan Yol:.uı,u Üninn.ite l.aıusı kıu~ttotuul.a 
No. ;;o Kahraman Harl.Aıros 

ı·t"ı·ryan etmi~ ulan mulıarcooı!!ri ' •••••••••••••••••••••••lll mulaı.ycse C'tJ1,cJde de kanaat 1 -

Vl!rici bir karara varmMt ımüm-ı· ========================================:-:-:=:-:== 
kiindiir. B J k b J 

Wavell, ç.:>k dalıa iistün kuv- aStJrl aca İr mi YOll 
\'etleri yenmesini bilmişti, fa- ı 
kat, Sirte'ye kadar ilerleyen or- adet "A,,. fı·şı· ı·la" nı 
du, Rommt>l kU\ \•etlt•dnin ınü- ' 
daha1esiyıe r~kiımek 1~tırarın- · Toıprak Mahsulleri oı'lsl 
da kalınıı:tı. Hc-rfltyclen evvel, 'I 
bugiinkü neticooc onıu biiyük lstanbul ~ubeslnden 
tesirini arn.mak icabedcr. Y 

Nil ordusu da. harp meydan
larında yetişmıştir. Ancak, tiir
lü milletlere n1erunıptur: lngi- 1 
liı.. Polonyalı, Frcanı;ız CenuLi 1 
Af ?'ikalı, Hindli, A vıt~tı'a.lyaıı 
ve Yeni ZeJaııdalı, tx>ıki şimdi de 
H&.besli. 

K ullanıla.rı malz.rinE\ye gelin
ce, Nil o dwm son denemeler-

Kilğıdı tarafumzrlan \"erllnwk slll'ctılc ı çık pnznrlıkla bir mılyon adet 
~A'> !ışi b:ıstınlacnktır. Şm1namcı:.i ilttt>tsjz olarak şubemizin le\ a1ım .ser
' idr clcn verilmektedir. Pazaılık 17 Ştıb:ıt 1942 snlı günü saat H de ube
ml;.dc y<.pılaral:tır. 1stek11leıln Sirkecide J.ıman honındn dördünMı ıı.,tf;ılııt 
do.k-orni1.e müraca:ıtlan .ilan olunur. (2255) 

Sipahi Ocağı idare heyeti 

den alınan dt>rslere dayanarak Oenı,'lınızın 18/Ji942 ta1·ih.ndc iı;tfmm mulrnrrcr yıllık kongrepJ e'Jc~n... 
Yapılan tanklar~ ~1r ıillahlar yet olmadılı!'mdan ı5/2/942 tarıhtnc t.ıllk <funımıştu. 

Riyasetiaden: 

"€' l~ nk defi sıii.hlaıivle bu or- Sny111 azalanmızm mezkfır tcrihc t<'s:::ıdüf eden ~zar aünU saoıt 18 dl 
dunıın mÜ<'chncz olduiTıında 1 

,.,, kliıbil le§riiledııi rica cdt.:ıiz. (2220) 

~üphe yoktur. Tank zırhının ====================-:=================::.z:::=:::;:::::.. 
kalınlaşması. tank tipinin rle-

ğı~esi yenl bfr mesele değil- Malı· ye Veka" letı·nden ·• dir. Hele Am(·rikarun verdiği 

silahlar, tanı mmıa.."'iylc asridir- E 1• • •h ,., ' ~ 
Jer. Aylarca , 1uıttiı yıllaı<'a kar· Sıd nı el a, 10 Ve 20 paralıJı/at'ln 
!;Jlaşan ordular iç.'iıı gizli bir tip I d ül'-1 Jı l'-1 / h Jık d ı•·A 
dt• 'bahis me\ZllU deglldlı·. e av "en a •.ılrı ması B ın a ıan 

Mihvt•r i~b oonveyş, en ö-1 1'::Ski nikel 5, ıo ,.e 20 ı;:ır~lıkların. )'e:riııc dantelli blr kuruşluklaıil 
1. b' h--" f'" L"b bron:r. oıı p:ıralıklo.r darp ,.e pıyaı;aya kalı mlktnrda çıkarılmış olduğunda 

n~m ı 11· t."Uf' '-"'. J va. oruu- . " 
::-unun taze kuv~etler· almak e~ı,ı nıkel .ı, ı o Ye 20 pın·~tıklıırın 30/6/P42 ttırihlııdrn sonra t.f'dııviilden kal"'I 
l:cH•vaffakivetini cfo kazandıi!ına ~lıdın:m knıarlaştı~ılmış,~r. Mezkfır ufak paınlRr ı ·remmuz 942 tarit.hld• 
~öı e, taari·mmmı. dt1gu h.tıJ.ra - ıUaorcn :ırtık tcd:ıvul etnııyı:relt ve bu tarihten itıbareıı m:l.::ak &ir ~ne nıittl 
metinde~ ilerletme.si de km w·Uc dcUc yulnız ınnl~:mdıklaril~ c. 1\:_~rkez bıınlrn ı şubeleıine H~ C. nwrk~ 
•nuhtemeldir. Yarımn k ırhınl- b:ı~l.ası şub~Si olınıyan Yt!l"Jt'l"UC ı .. rc.:ıt J,ıuık. Si ~l)eleri tnr11fmd;:;n k ...... 

r.msı, ordıınıın tıtk\.1y~siııe bağ- cdı ebık-cektır. 
!ıJu· Vt' tabıa1 'l le Jngıhzl<•r de Ellerinde l.ıu ufak pnı nl .. ı cl.m bulunoınl=-r:n b:;nlaı ı lll.dlaa.ndı'klaı iJe c, 
hu bo:-ıluğ11 ılolduım.y: ıızirr.dir- Mc.J,ez baııkım \'e Zlr:ıat banlt:ı.,ı ~ııbdf'rinc tebdil dtirmf'lni Jlfln olunur. 
!er. (4129 - 5605) 

mıyayım.. - inşallah! .. 
.- Sen, yöptın o <la sana mu- Cazgır da söze karıı,u . Ve ).'.cöek Top, Te•1meni Keı an Ah<U ------------------------- ===========~=========================== 

J!!hisarlar U. Müdürlüğünden 1 kab€Je etti.. şmılan söyledi: 
- Bf>n de edeı;m.. - Yöıiik, Çingene bu slra 
- Kabahat sende, oyun mu- cok iyı, koH:ı kendini ... 

kabili olarak boyunduı uk \'Uru- - - Eh! Elimizden gt•ltliği ka-
lur.. Bir daha yaparsan atarım dar çalışacağız ... 
seni meydandan ... , - Aman \ <'rme çlngefüye ... 

(3 '1711.5) in nccle olarak §Ubc ize mil 
nı.u.r.t etme i ilan olunur. 

* Dc>oAlu Yeril Aı. Şubeşlnden: 
.:".ş:ığıdıı sııııfı ve rütbesi ynzıll Yd.

1 Sb. yın llt'cle şubeye ıııiirac:ıati ilfııı - Dedi .. Çopar, kulakları in- Üst tiste gir giireşe .. 
dirmişü .. Yörük Ali, Çoparla - Öyle yapacağım zaten ... 
~ek istemiyordu. Kaına- - Ne olsa Künt.ecinin gü-

o1urur. ı--••••••••••••••••••••••-
'fc,p. Y, b. Neeau oiltı Fu< t v, !ı •i 

ıbat güreşini Kava lada tamam- l reHi 'Ollu kesti\ O, yarına, kadar {a622s. (2137) 

~ak niyetinde idi. Bu sebeple kolay kt>1ay doğrulamaz. =================== 
Çoparın mey<landan çekilmesi- - Muhakkak.. Yüzünü g<>- 1 
ne taraftar değilill. Bundan do· ziinü görmüyor ınustın kıpkır- Pazar sohbeti ı 
layı öd>asın.a. dönerek: mızı olmuş .. 
-A.ınanıbaba! Çoparı çı- Fakat gerek styircilerden ve 

karma.Wa.r ıbari nıeydandan ... gerekse ffiki pehlh anlım.lan Yö 
- Neden böyle söylüyorsun rük Aliyi sevenler Çopara kar

oğlum? Bırıı.k ikisini de çıkar- şı giireşi çıkaı acağında. şi.iphe-

1 :5llllar.. 1 li idiler.. Hakikaten Çop:ır, bu 
- Yoo .. Ben bunu istemem. güı eşte çok hızlı ve idmanlı 
- Dtli misin sen~ Güre.c;me - idi. Çok i)i baknm;tı kendisine .. 

den ıküçilk orta sana il<aİır. 1 Baş güı·eşler bitinci) e kadar 
- Neme lfızım benim ödül ... Yörük ve ba.bası ınt•vuanda 

Bana Çovar 18.zım.. kaldılar.. Nihnvet heı ke~; han-
- Çoı:ıan, ne vakit olsa bu- lara, evleıe çekildi. Yöriik AH 

lursun? yatsı namazını kılar kılmaz ba-
- Yoo ... Kozumuzu payla~- bab:ısıı a Yilcudunu yağla. oğ

mahyız.. Ya, o benim.. Vo ya- durduktan sonra yattı: Sabaha 
hut ben onuıı sııtını yere vur- dine kalkmalı idi. 
malıyız.. Yöriik Ali, bütün gece rü-

Dodi.. Yörüğün gözü ötlül yalarında Çoparla uğraştJ. Şöy 
de değildi.. Onun gözi\ pehli - le bir rüya gör,u üştii: Çopar, 
~nlıkta idi. Çopan meydandnıı kendisini çaprazlayaraat sür -
çJkarmclı idi .. l:c"akat Çalık bir müsr .. Kazan dibine getirerek o
çok §eyler biliyordu. Daha kil- rada bir budama ile sırt üstü 
çük ortanın bir çok belalıları yere vurmuştu. 
vardı .. Her ne kadar Küntcci Yöriik Alinin rüyada sırtı ye 
Hasan, Çopaı·ı yenerek lul'lkpı- re vurunca korkusundan bağır-
narda fk ti ç ü k o r t a y ı mıştı: 
kurtar mı 13 icliyse de baj -Ay! Aman! .. 
tam eir baş alı5 değı dır. 'ıeısa· Yörük, bilmiyerek çok ba~ır-
<lUfen iküçilk ortanın pehlivan - mı17tı .. Babası uy8Jldı. Yörük de 
laı·mdan Sarı Alunet, Kambur korkm:undan heyecaruı.. düşerek 
Osman, Tosunköylll Kadri gibi uyanmı tı.. Gözlerini uyuştu -
meghur küçük orta pehlivanla- ruyor ve ağlıyordu. 
n o sene kırk pınara gclinemiş- Yörük inanamıyordu. Ne ol
Jerdi. Eğer bu saydığımız pehli- muştu? Acaba sahih miydi?. 
vanlnr Kırkpınnra gelmiş olsa- Rüya mıydı? Yatak içinde bir 
Ja.rdı, J{üntccinin başı !kurtara- an tereddütler geçirirken. baba-
cağı şüpheli olurdu. sı bağırdı: 

(Araaı var) Kambur Osman, Sarı Ah
met, Tosunköylü Kadr.i pelıli- ::::::;::=:w::===a:::=== 

Z AY t 
Kendimin aiıı' isçi ve e~in s:ıir 

rnl ı:lek ekmek kruııelerinl zayi ettik. 
Yen'8'n1 nlacrığımızdnn e kisinin hük
mü yoktur. 

(Baş fota/ı 2 itıdde) 
1 

ıniyo1>, o hakikaten dayak yemek 
meı a klısıdır. 

Deyince, bu sefer hayretim 
lıir kat da.ha arttı. Tuhaf, tuhaf 

1 
o zatın yüzüne bakmn.ğa. ba~la -
uım. ; 

B..ı dayak yemek meraklısı 
zat, bJLbamın ve Ahmet Rasimiıı 1 
çok E.ski bir dostu olan bu adam, 
bu~Un sağdır. Bunun için adını 
ya::mıyorum. Bugün yaşı sek .1 
seni bulmasına. rağmen ara sıra 
sırtının kaşındığını söylüyor. 

Sonradan, böyle dayak haı;t&.
Jawıa cok rastladım. Bilmem, 
sımdilel-de böyle hastalar var 
nu~. 

Pastalar yoksa bile, dayuk 
düşmanlarının çok olduğu mu. 
hakkak ... 

* Daha eski çağlarda da böyl~ 
dayak meraklıları, canı sopa ye
mek istiycnler varmış. Bwıla;r 
dan en me§hunı Tıflı Hasan E
fendi imiş. Onun bir fıkrasım 
yazıyorum: 

Hasan efendi bir gece, es
bak Serynver Halil Paşa ile bir 
ga1.inoda oturuyormuş. Paşa, 
tavia meraklısı olduğundan b'lş
lıı1;ıış oynamaya .. ". Halil Pasa 
zarları sallayıp, pulları vurur • 
ken, Tıflı Hasan yerinden kalk
mış, sokağa çılmuş. 

On beş, yirmi dakika sonra dO 
nünce, Ham Paşa sormuş: 

- Neredeydin? 
Basan Efendi tereddütsüz, sa

fiyetle cevap vermiş: 

T. İ Ş B A N K A S 1 
Kü.çi' k tasarruf 
hesapluı 1942 
İKRAMfff PLANI 

Klif6DELER: 

2-Şubat, 4 J.Iayas, 8 Ağustos; 2 tktn
citcsrln tarihlerinde ~apslır. 

1942 fKRAMfYELERi 
1 adet 2000 Uralık = 2000.- Lira 
3 > 1000 > = 8000.- > 
2 > 750 > = 1600.- > 
3 > 500 > = 1500.- > 

10 , 250 > = 2500.- > 
tt > ıeo , ='°°o.- , 
sa > 30 > =.aı>oo..- > 

IOI > 25 > = 5000.- , 
21.lO > 10 > = 2000.- > 

Vnnlar bilahare Yörük .Ali gi
bi istikbalen en parlak ve meş
hur başpehlivanlarından olmuş
lardı.. Devir öyle ıbir devir idi 
ki, \rataııın iher tarafmdan peh
vanlar fışkırıyordu. Toounköy
fU Kadrı pehlivan çok mcş}Ull' 
dur. Hcle Kambur Osman, Sa .. 

SUlcymaniye Sivnspasa cadcksl 
No. 32 de mukim K:ıwn Tat 

ve esi suıtnn. Tas 
- Şöyle bir gezindim, gi.izel· 

cc bir dayak yedim, geldim! ı .. •••1J1llllllll!ll•lll••••••••••••••lll 

1 - ldareıniz ihtiyacı için «50uv> 'Kg. Tı -.:zolln .J•. •5'&00 Kg, P. ıu 
sl'<la pıızarlıkla s:ıtın alınacaktır . 

:? - Pazarlık 27/2/94:? cuın::ı &'1.lıı'~ saat 9,30 ua Kah;-ıta"'ta J..c, rııım u:
nrısında Merkez Miib:ıy:ıa koınbyonuııda J·ap;lacaktır. 

3 - Şartna•ne sözil geçen ~ub~dcn pnr:ısız alınnb.ilir. 
4 - 1 tcklilerin ııazarlık için ta~ in olunan gün \·e S<!aU" t;1 7,!i 8l1\, n-

mc p::r:ısilc birlikte lll<'1kfır komisyona mOrnca::ıtları. c2070 .. 

Beyoğlu tapu sicil nıuhaf ızlığındaıı 
G. lntrıdrı eı;ki Aı :ıpcnm.i yeni Yım!c~mi mahallc .. lnln eslti Abt:cılrr D.ıır 

kap:ını yeni Y<.'ııic:ımi Arnp K::ı~-yıım ~ok:ıi{lndıı esld 7 9 yeııi i kaııı No. lıı 
dUkklnıın tzmirlivğlu Aposfol yeledl Y:ınhlc.n metml: senets.izdcJ1 haz.ine , ,ıı
na t.. sdll t<;lep edilcliğiıulm 26/2/94'? ~ar·ı·ine ınüstıdif perşembe gün\i .•• ı 
15 cic mahallinde tahkikat y::ıpıl:ıcııtltı B,ı 'eyı-1 menkul iıze.inde biı ı.. k
la t ı :wrur iddia edenler \'arsa mu. )"j en ci.lnde mahollinde buhımıC'ak oı. n 
t. pıı memuruna \"ey:ıhut daha ınulnddcm Sultan:ıhnwtte Dı>yoğlu Tnpıı :J
d! tnlıhnfızlığm::ı resml \'<'Sİknlarık V~rliltle ınilrncaatlr.rı laztır n. ıl,.n 
ui•tılUJ. "2306> 

Askıri Fabrikalar Satınaıma Komisyom iliftları 1 
------------~-----~ Kırıklıalede yaptırılacak inşaat 

Kc~if bedeli •205i2.t lira "25,, kur.ı;: ol:ın yuknrdn y:ıı:ılı in.aut ·Abl\t. ı 
F~l,ııknh.I' umı:ın miidlir!Ugli merkez .. .ıtımılı ıa komhyonunı.;u 2li/:?/::ı.i~ 

caı .• nba giinü sn:ıt 15 de kopalı znl'fla llı:ılc cdi:Cccktir. ş, l <11. ı.ıı- ıv:; 

kunıt:tur, Mııvnklrnt t.eınlnııt 154t lila •92> kuru~tur. Tekl?t mehtuplaıır,1 
ınezkür günde ~:rnt 14 de lrnd. r komisyona \•erınclerj, •20"06 

• •• 
KUçük Yozgatta ya,tırılacak lnf:lat 

Keşıf bedeli cl006i> lira cl7 kı1,·uş ol;ın KU;ük Yozgatta y •1'11! lr.l;,k 
ln!-unt Askeri Fnbriknlor Umum Mild ırluğ\l Merke1. Sehm~mn komlııyo • 
ı•,ınc:ı" 24/2/942 snlı gUııU ~ant 15,30 da knp:ılı 'UU'ila il.cle c.•tlilec"ktir . 
ş ıı tı.mm• 51 ı.ııl'U .• tur, l\lm nkkııt tcınl ı:ıt ci55~ lira «4~ kmu,tuı·. Te'ı lı! 
mc'ktupianm mczk(ır gıinclc snat 14,30 n kndıır komisyOf".a \~..:'l'Ineleri 

('21J78) 
• • • 

7c:;tiııburnu sıl~h taınhhancsı içfa m ıtdıassıs top ~e m5tid~i tt.ı .. ıı. 
tnı ı• ı i i , lınacaktır, B,ı ikt;dJrı haiz .X.ıııianıı iS'UrlttlMı ve oonserv:sl(!JI· 
lt• t .. ır · h neye milr. ca.ıtlnrı. (::1147) 

=====================-=====·c=~•--;::;___ ===== 

lstanhul lnuım amirliği satınılma korisyonUfr~W:l 
4X6X3,3 eb'. dında 5000 ııdet 1 tı vhn~c ,tır, Pıt7..arl.kla 

17/2/942 salı günu s:ı~t 15,30 da Topl nedt' r.•, 6.nı rli&i . ı.;;tın aim } . 
fuisyonundı:ı yapılac ktır. Tnhınin bcrldı .:ıooo lır:ı k, 'i 1 ınin tı r.cı 1ı ı ı 

Evsaf\ komlsyond:ı görilliir. 1 kklileriı- belli sa::ıttc ı.o'l ı yo ..a g" ı. i, 
(li&1 -- 2•111 

=========~===.=...=:::..:::-.... --- --
&ahJb'~ A. CemaleddJn Saraço~lu Ncırlynt MUd:Jr .. : M. 'rrı K:.ı 

Baaıld ıiı yer: (H. Bekir GUr,oylar ve A. Cemaleddın Sarr.,c9'u '" :-ıt 


