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Ofis icabında, Vekiller Heyeti lcararile itibaı·i seıma-

~:~~n a~::!~~ı:~; Alıkara~:~:•ni t:.::~~. km:~:: bo::~ ::~~::ebil~l~:: :.~~:::~~tirilmesine' İl :i ~ i: s f ~~~~:~~ muhafız teşkilatı· Tupı·ak !\I~~hsul!eri Ofisi kann- <'ektir. ve Lu .lmnuı1a. baZl maddelerin ek betlerin İ h Yası ıı 
nı takviye için nunrla yapılan bazı değiı;;ikHk· * Milli Kormuna kanununda ~em .. ~ine dair kanun ile Mılli için İngiliz-Habeş 

'kt lt're göre Ofisin sermayesi 30 :\Iüdafa .. 'l Vekaletin~ 60 milyon anla~ması ı·tnza- 1 

Singapurun zaptı için şim• 
diye kadar görülmemiş v~ 
dayanılmaz bir tabiye 

tatbik edilf:c-ekmiş ! 

l\Ialezya cenu
bunda kanlı 
mubarebeleı· 

Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIN hususi birh er ı· ı k t ı · t ·ı -ı-rnılyoııa çıkarılmıştır. , -'\ ıra ı munz.'Un a ısısa Yen me 
kuruyorlarmış! Diğ·er tarnft..ın Ofi~. tcra Ve- MARC AL ADALARINA sine lia.ir kanun bugiin Resmi landl 

A 
tıkarn. muhabiri Hen- --o--- 'killeri heyeti kaıarile itibari ser ~ gazete ile neşredilerek meı 'iye- --<>-- io 
Klaus V. Nühlen t:h·a- mayı>~i ~ali~ine k:1l1a~· faizli :~· YAPILAN ·TAARRUZ te girmiştir: i k "°!-
fından yulrnrıki b:ı~- Mareşal Gö:riu.g y:ı. faı~ız, ıkr:rnnyc:lı veya Ü.· * Bugiln İktısad Vekaletinin mparator te llln 

... 
cereyan edıyor 

lık ile yazılan bir makale Graz, d D r:ımiye!':İZ tahviller çıknrahi!e- Amerı·kan fı·ıosunun Mr ço.k dn.i;eıeri biı-er toplan_u müşaviı·ler 
H.amburg Leipzig, Dortmund, Ron1a a uçe Ct..ği gibi yıllık miiba.yaa ve stok yaparak Mılli Korunma kanıı-
Ilenthen,' Dresden, .Chenmitz, ı·)e mülakat ln.r kin muktazi miiteda~il krc- nunun tatbiki i~in Jı'izını gden I gönderilmesini Birmanyada Ludsviglıafen, Meinmgen . ş':° diki' f e;,·kin<le 15 seneye kadar ha rekP.t•ı s• gapn r trdbir1ertn alınması hususund::ı i li "· 

E~:~a~:r~ı:~~r.~ - yaptı ...... ! •Radeuli is5tiı~::kdid 3 
•• ya bul mu·~dafaa'sn1• 18 u \ ıAetkif•derriı:ekdeava;detmaişlerdir. L..e. .. istedi ....... . Japonlaı· 

Marta ban limanına 
taarru7 a başladılaı· 

t>ir halk kütlesine hit:lp t'tmiş Loıulı a, 3 ta.a-) _ Evoning JI ~ 1 l.omb.'a, 3 (a.a.) - Habeş im-
oldu. Bu dereco ehemmiyet Standı-rd gazete.sinin askeri ••••B*'l!:lli •ıaaıa1 ala ..... kalı go" r'u' l'u'yor j!R M mı par;J.toru, kanunlar ne~rine iın-veıilen lbir m:a.kalecle, Türkiye- muhndıi yazı) or: .. t kan bulur bulmaz esareti lml -
nin bitaraflık politik::ı....ıu Il!tS!l Hıtlt"'rin ;\)manyanın istilaS!· vazı·ye·t vazıye dırm.ık üzere kara.rna;ın, ler neş- f A.A. tcıgr •• ılm·ınd n 
tetkik ve müblea olunuyor? na 1, ..... ~ı koymak için alelacele -<>~ rctmek tas.1.vvm·und~1 bulundu- ııuı.i~a edtlını~tir.) 

Muharrir yazısıruı şöyle b<ı.ş- mühim müdafaa lrnvvetll."ri tc~- Jngiliz matbuatma göre ğunu :;öylemi .t*ir. Tokyodan bıldiril<liğifü} göıe, 
lıyor: "Yani 'fürkiyenin si:,. .. si kil ı unekte ol<lugu-nn zannt:eli- ı C b l Ak-3 r'dakı• Bın·ııeo lWru!l ()am.mıen japon-
;_.lares;ndo pa.rotn mt-mlekc: ill Ma•e.1;a) T.:moçen• e e - ua LonJrn, 3 (a.a.) -; Hcuter R- lanıı eline ~ec •. rniqtiı·. Bu ..ıd<ı. ~ ""' vorunı. İngiliz ıniıtc-hasm~1arı • 'll /1 1 ~ .., 
emniyet ve tamamiyetin\ koıu- Almmı haYa kuvveLlerinin kiilli ko emrı·ne taze Amerikan nı~rmi!eri- Hind tümeni .ianru salihiyPtli bir ka.ynaktaıı 780.000 kilometre kare büyük-
...... ,yı hedef olarak kabul eden, · ı habC'ı· alıyor: ı lfü!iindu ve 2.700.000 nüfuı:ılu-··- kısnuııın şark ceı)hc:;;ınden geri nm iis er ü~erinde puf- d• ~ 
mutlak istiklfile dayanan ve alındı ım ve bn ce1Jh<'de h:ırn kuvvetler veriJdj lanı1;sı Japon strateji- ricat e 1yor . 31 Sc;>ı~kamında Ac!isaba~a~a. dur. Adanın 1.800.000 nüfusltı 
sulhun muhafazasını g3z cinün- hakimi~ etinin Rusl:ır,ı, ge<{tiğini ?Jır lngıhz. Habe!'.! an aşması ıın 535 bin kilomctı'e kareli yeti 
de tutan dürti.st ve objektif po- sövlemic:lerdi. Rusyada. buhm:uı sini çok sarsmış ır. z.:ı.lanmışhr. Zannedildiğine gü- I Holan<la ve dii'cr kL~mı d,. İn-
litikadır.,, Alman mubarrjriııin Alman orJuı:ıunun hemen ya.1'1..;ı Ruslar iki koldan Diğer lngiiiz kıtalan ı:c, lJU anlaşma Habeş impara- giiiz sömiiı·ge.->i iai. 
bu ımütaleıasma Wç bil" itir<~- da g;?ri alınmıştır. Petrovesk şehri Snygon, 3 (a.a.) - Son 24 bütlin cephelerde torn ile normal diplomatik mü-ı * 
mız yoktur. Bilakis Türk polıtı· Hitlt dn llkbahaı·ın sonuna • I saat i.çiJi<le eereyJn cd.Elil hadi- na.~betleri ihya etml"'klcdn'. M. Tokyodan hıldırihtigin.c gö-
kasını anlamış ve bunu. kcnJi üzerme sürat e f:eJl'ri11 en belli başl!.,ı Amt.-ri- taarruztanna devam Howe, Biiyük Britanya llçisi o· 1 re, dUn Singııpurda .ıapon tay-
vataınd:ışlarına doğru bir snrt"t- doğ"t'll Ru:syada ·ta.arı ıı.za ge<;- ilerliyorlar kan haıv gemileri t~rafmdan etmektedirler h.rak Aıiisabab:ıyrı~ gitmekte(Hr. yaı·eleri l<m.ı.fındaıı bi.iyiik yaıı-
te bilclirırJş, bundan başka tla. mek ib're lOO tümen hd?..ıria- Martjnl ve Gilbeıt adalarına İmparator, teknik mü .. avirler gınlnr <'ıkarıhmı-;tır. Adnyı bağ-
bu siyaseti "dürüst,, diye tr ı- dığma inanıınlar haklıdır. Fa- yapılaıı taarruzdur. Marşal ı::tcnti~tir. İdarede ya~_ılncak ıs- 1 layan seddin. 40 nıetre uzunlıı· 
sif etmiş olduğundan rlol; yı kat Hitlerin naz?.rı itibaı·a al- Mo~ova, 3 (a.<ı.) - Öğle Ü· ada arı 1919 sencsind~nberi Kn.hire1 3 (a.a.) - Orta şark lal.attı. yardım <:imek uzcı e Jfa. 

1 
ğunda.ki kı..,HH ıı.gılızler tm a.-

kendisine te.c;ckkUr ederiz. I<eı1- ması ifu. 1 el •ı bir ihtim:ıl var- ~ri neşredilen Sovyet tebliği: Japon m:AJ,daııı aıtmda ı~ulun- İngiliz urıı\m11 kartwgahııun <.:ıalı \ ~jr;taııa bir ka~ lnglliz mm m- ı r._.ulan be:ı·h:n•a ~uilmıştir. K:ılt! 
disiyle ittüak edemecli~:miz (Sonu aayfa 3 sUtun 6 da) 2 Şubat gec-esi kıtalaıımız maktadır. Bu adaların cenu- ı,>i1nkü tcb1iği: . . .. ı·u giiuderilecektfr. ı öıuim:e 25 harp gı:ırui iylc deni.· 
noktalar şunlanlır: M'uJı:m.~re ~ Jf'a.-;:ist Almaııı kıt.alarma kar- ·bunda bıı1un: a Gilbeı t ada- Mmms'ıın do~'tl .şjmalındekı ~ol * ta;.>ıtınt.ian mıirtl{kqı bfr filo 
gö!'(.'>, Türkiye 1941 yılı iı.;in le ğe degıl, bilalü~ o iWfa~n yap- şı hareketlerine faaliyt>ıtle de • Iarı ıse BUyıik Britany1.ya. ait l.Jlges.in<le ~yyar kollarımız bi.i- Lımdra 3 (s .. a.) _ İngiliz _ topI ııını ştw. 
kat'i bitara:fhğa avdet etmişlii·. ·makla ne iyi hareket etmü·; oldu· WlJll et.mişlorrur. olnp şimdi Japon kıtakırının tün c~phede taarruz faaliyelle- ı Habt.~ş anla..~ınnsı nğkbiihtiırıaı Jı nen l::ıyy.rrf·lcı·i, :-\ingapurı. 
Bi7.im bildiğimiz hakikate göıc.-, ğumuzu b:r keıe daha 'tnii~Jıe- Sovyet tebliği zeylinde şöyle işgaJi altındadır. rinc <l~vam ctmi.<ıler ve düşmana füi sl~ne muteber olaeaktır. Lıgi· hav.ıdan f'i(lcfotJc t:l?.j ik etn ek-
Türk politikasında avdet, rk'at deye ı-::cvk~le-r. denilmektedir: Amerikan filo~n in.rafın- nerede rastgclirlerse gelsinsin- fü: hiiltfuueti, ilk sene zarfı.ıtla kdirJer. Ha.va faalıy<'ıU binlen-
"a.hut d..cğişiklik gibi hiçbir ha.· Avrnpamn birliği ancak bi.i.- "25 ile 31 ~onkanun ara- d-a:n )a.}:)ılan baı;kın hakknıda, lcı· mı harbe icbar ~tmişlerdir. i~tJ)aratora. bir bu<,.uk milyon ln- biıe fazk•laı:>nııstır. Bir Japon 
dise olmamıştır. Başlangıc·n~ tfuı Avrupa milJcUerinin htiı-ı·i- sıııda Alıman hn.v·a kuvvetlt-ri ı peka~ malf:ı::uıaıt almııbilmiştir. Cebel Akdar bölgesinde 4. ün- giliz Jirnsı, ildnd sene biı· milyon kurm.ıyı ordunun Singapura ya. 
dan beri ne yol tutmuljSak ün•fa yet ye istiklallt'rine hiirmet t-ıa- lt10 ta}y!ııe kaybctnıis1trdir. 1 Vaşington Japon ask<"ri tesis- eü Hindli Himen imi~ düşm;uun slt ılmg liral"ı mali yaı dırnda hu 1 naca.~ t:aa.ı ruı<la şimdiye kadar 
Ae'hat ediyoruz ve sebat l«!e<;\ - yesiııde lces.,qi1:5 edecektir. Bun- Bu ınüd<leıt içinde k-.a.yıpları - ı lt."rine a.gır zararlar verdiıildi· devamlı tazyiki altında hala ge· ıunmnğı kabul etmi;;tir. An· ~·örülmemiş ve da.yanılmaz birj 
ğiz. 13~1ki baiilangıçta Alm .... - da Soı·yetleı- Birliğinin de yel'i mız 38 tayyareden ibarettir. ' ğini ve bir çok japon mu nin riJcmekt.cdir. Bu tUmen, hn.v:ıl f:;ı,,'Jma, iki ı-;enedcn fazla uwttlal strateji tathik l'dcceğini söyle-l 
ya biz' l İngilrero ile ittif,,kıu.ı- olacakt1t. CeJıup cephesinin bir kesi- gerllisinhı talırip edildiğini bH- kuvvetlerimiz tar.ıfınc~~ ve bil· c:.ık olursa İngiliz hükumeti iiçüıı miştir. 
zı yanlıı; anlamı.~ ve yanlı!i t· · Bol evi.klikle mücadeleye ge- ınindc faaliyette buhuı:m birlik- dmnektcdir. lın:::sa awı t:ıyyarelerımız tara· cii ı:ıene h~in imparatora yarım '1\'>kyonun bildirdiğine ~"Öi'e, 
sfr etmiŞti. Her halde lX\rle o- lince, biz bum~1 bir gö.-.ter~c;.ten Jel'i.miz bit' günde Alma.nJarı biı· Bluıa mukabil japorılarııı Ö· fından takv\ye edilmiştir, milyon İngiliz lirası, dörclÜJ\lalj ~d:ıy. tmurıız için çok dikkat ... 
lae.ak ki ba.1langlçta Alm 1B ve bahaneden ibal'et olduguna kıaç meskfüı mahalden çıkar-i lü ve yaralı olarak kayıpla- Ahnan tebti~:i sene zarfında çeyi\ k milyon [n- li haw hUar yapılmaktadır. 
1:natbut1.tı bize pek kızgm \e inanıyc.nız. Bugün BoL~evikli- nuşlaıdu·. rmın 28 kisiyi geçırwctiğini Bel'lın, 3 (a.a.) - Alman teh- giliz füası verecektir 1 MAJ.EZYADA 
mütt<' ,:1,"iz bir tavır alnu:ıtı. ı:: n ğe kar~ı n1Ül'l3dele yoktur. Rus Mareşal Timoçeukomın cm- iddia eden Tokyo, bir muavin liğindo dc·niliyoı· ki: imparator, mıthkcmelerinde Male:wanın cenubunda, Sin .. 
z:ı•nanlnrdı-ı. bu tavır deği'.)ti. T~iz vatanm<laJ1 lıaıı par~aları ko- rina bu maksatla taze kuvvetler fif 1 w "Siremükada ric'at halinde• ntlliye işleı inde yardım etm~k n·f"llll"a Çckilcmiycın İngiliz kı· 

~ 1· ı k h li k ..:t......: • B beb' ge.minin ha çe ıasara ugTa· b ıl dü nıaıı tekrar muha bıınu Türkiyenin dürüst plı t· panp müstem e e b~ nt e so - veııı.ıuıştır. unun se ı ce-- dıgw·ını bildinncktf'dir. t unan ş • ii&.ı·e İngiliz hakimleri bulun - t•tlaı ı ile j:ıpc•nlar arasında şid-
ti1iası. ın nihayet Almanysda mak iç:m ~ apılmış ır aarrnz nupt.a diğer bölgelere nazaran - rel>"'ye zorlanmış ve püskürtül- dnrulmasını da istemiş lir. An- detli muha.ı ebeler ceı·e"an et-
a. ıa.sı'masına atfeder~k nıeı""lı· hareketi vardır. Ruf;yad;Jı Bol- k~ın bir ay evvel bitmesidk Ti- (Sünıı sayf(I, 3 sii.tu-;ı !J dt:) mfüıtiir. Düşman telefat ve mal- )aşma gereğince, her yabaDcı mckledir. Tokyoda 1ngiliz. mn· 
nı illuyoraz ye ortada bir av- şeviklik olm::ı.yıp da Çarlık, ya- (Sonu. sayfa 3 sütmı 4 cfo) _ ~ .J (Sonu sayfa 3 sütun 6 da) kendi davasının bir t"ngiliz ha- kıl\'cm~tinin auudaııc oldnğ'ıa 
d t , ~ deği7iklik varsa onu .Al- }tut padamn:ntarizm anevc.:ut ol- kiminin de clabil buluııdugu bir kabul emlivt.ı.·. · 
rrıaıwa la. gö!'üyoruz. sa idi bu haıp gene vukua ?ı·e~c: Habeş mahltC'Jnesindc göriilmc· BİUMANYADA 

Alınan muharrfrin Türk jH)• cekti. Bin::ı.enaJevh ne kemlimızı B a n k a M e m u r 1 a r 1 sini istemek h11.kkına. AAhip o- Tokyo, jnpon kıtalarının Bir-lıtikasma ntfettiffi deği:ik1 • 1{ aldatalııt. mı b.ışkalarını aJdat- i:ıcaktır. (ıSoıtu .wıyfa 3 siilıoı 4 de) 
yan1"? olunca buna g .. ::.t<>tG mağa <:-•lı.,.alıın. . . . ıa•m•eı•••••S!••••••••••••u•ı... 
~ bepleı· f.e •itt, ci haynli Bum l>ı1lt le bızını ~1 zıya_de , • --,. 

nmk İ(•i!.be<.1er. Iforr Niihkrı n gözi.'ımüze çaq1an noht.ı ~e G E H c ~ 1 K ~ E R K 1 fik iıı1,;e Tü4k politikasın<l· i sonundaki fıkı aliu·. MııhaıTır L ~.! ..ı$11 
<ltınsiKli:füı üç f:'l~Lelıi yard : ruvor ki: BunlarJn tekaütlüg" e istihkak kesbetmeleri için 30 - E L'.\ Al~ an o~dusunun Balkanlaı. 1 1. "Tiir kiye, böyle bit.!lraflık Ilı'! IEl-tiia 

Ve E 07t1 adal:.nm<la. raptığı ırıu- IY<ll'Ola sı ile k. rarsız .<lıırmakta 35 Sene arasında hizmet gÖrm.elerİ ~ari:J~ konuluyor 
zaife~ harekeUer neticesi olaı "k ise de !'tı noktayı belırtnıt·~. Y~·- ~ 
D<J6u AkdHiizdcki kun<'t ı:_r rinde <ılur kıA _,Av~pa ~'sanudu- ı 
rnlirnzencısinin tnb•i.fo:.lcr ale~·h~- nün a~·tık kagıt uzeı:_nde ka~- Ankara, 3 (Yeni Sabah) - J ven/ /a"yihada eski şılıyacak sermaye için de ban-
ne bozulma.,ı, Sovyı~tıer Bıı h- mış bıı mesele olmadıgı ve~\:-, Ziraat Bankası, Merkez Banka- 1. j kalar, her memurun almakta 
ğine kaışı 3C:thn sefer l.Nl'(· • rupnnın alın yrrnısının Tfü~kıı •., r~U r~ ~!ı'"'""N~\. {tı'ıJ t,.·,.. meDUlT/arın • olduğu maaşın yW<le beşi nis-
Vt i içinde lısnıı1a Bir~i~~ı· ,11 kiyeninkind n ayı:ıı~mı) aca~~ sı,Eti ve Süınerbank g_!bi tamamı bf'tindc ve her memur da kendi 
vil.cut bulması w Bol:-:t•\'lkll · ,e ·bu meı~leke~te de gı~tıkçe rlaba Devlet tarafından verilmi:? oinn Jı. a, Jl. f 8 r l d 8 maaşının yüzde beşini tekaüt 
nıii adel<>. fazla hıssedılmekte<lır. " tcsekklillerdeki memur ve müs-ı · ı.. sandJğına yatıracaktır. Eski mo 

Bu sözlere bakılırs.1 biz İngi- Usıtahkh ) .t7.J·l.rı':1~1 b'.~ s:~111 !': tahdemlerin tekaütliikleıi bak- JiOTU nmBHfadır murların haklarını korumak için 
!izleri kmvdli 2'örmüşüz, onh.-ı.r- bize_'k~ışı teh~1.~. 1.!c k.ııı.,ı.K hn I kmdaki kanun layihası bütce en de layilıaya bir madde ilave o-

~ Aln +,_,.,.,,..;wı Mulaı 11r Avrupa<lru Bu Jayihadaki esaslara göre 
ıa bideşmis'z. Sonra unıa- ~v.Ln•· ı.... -~ . . cUmeııindedir. b k larını t k "tı·· w lumııuştur. 

B. lk 1 d kuvvetli bir nı..- bır te.sanud \'Uc~ıd~ • gelmı~tı~, nn ·a memur n e au uge -------------
rın a an ar a .. .. 1 Tür' kiye de bumı ıctırak etmelı-ı istihkak kesbetmeleri için 30 • 

. t l<lıkı lrını aorunce .n~ı- '"' M d a h' A · l .Zl.ıt. a ' n . dir AJnıanya ve etrafındaı top- ısır d 3.J Mne arasın a ızrnet görme- mıra 
lizlerle r l>ıtamızı gevşeten K ' l ' ı · b b' Jcrı· ".arttır. Memur ve mu"stah 
AJ l , • a'önmU..,•iz ı ~faka le- !anan mem eKet erın a.şına · ır .., 

ma.n a.a ... ~· .. ·ı felaket crclirse Türkiye de ayui ----·--- denıl~rin tekaüt maaşlarını k:ır ------
t.inin b:ı..'jlllda 'Iıu·g polıtrnasnu A cı y , ktır di 'O ve k b • R J 
anlaınış gibi görünen .muharr~- fel~ete ~~~~ sa'nııı r Al- Q lRB eQ er 
rin bizi bu tarzda ta.svır etmesı- biz e sı a ~ a. öteki kii· ı 
ne şa.~mak 18.zımdır. Alman1a_r ıı;t,anların ~,anı ı-;ır\bi Rus :a. a -----
istedikleri kadar kuvvetli olabı- ç.ük ıı;t:mleıtetler kg b" · d ~Ş _ b h 

ı lirler. Fakat 'biz A ~ların harp ıl~~ et:nezse kle~ ~~- U r Q n l 
vataıumız için bir iehlıke teş- man te.akkı edece . f __ 

! kil ettiklerine kaııi oltu"Sak on- mak istiyor. Sonr.a da bıze t~-
laıın kuvvern oıına1arı bizi ken- ~ ~ir .. isn~t:. ~uya mu~an;- Gelen haberlarin Londrada 

LONDRA 
Halkevi 

~ 

Norve~fe j 
Afmanya, lriandaya ga'en 

dilerine boun eğmeğe değil ~n- ~dikç:oru~er~uşbı~ de;~~~y;~ nahoş bı'r tesı'r bıraktıg...,, 
cak müca<lele:ye ı -azırfam:maga, ·ı.cu:ı e Y<? z, • 
ve müliefilderimize daha yak· ının peyklerı. arasına ka11şro_ak bı'ldı·rı·ıı·yor 
i ~ ı kbilir Tüı k ka- tan başka bır çare kalmadıgını 
aRk.mtea~a. se\ lıcec "n.la...:,ak hata- hissediyormuşuz! Burada ken-

l'R rıw yan s ... "'" · · · k t•· tt t.ekzi tfl 
sına dfüıenler daha vahim ha.ta- disını ~:':_~ede e b'" 1 PbC: ı1 -~- ) .. k b* • 
'l d .. "kı b"·rıer ten ve ıwı.ıı.ıy e oy e ır u- Kra yenı a ıneyı 
~ara a suru ~~ } 11 

• 1_ zum hissedilmediğini kat'i" su • ' • • • 

1 Sovyfetl~ Bı;~ı.~~ 1~~1!,~- rette ilan ettikten sonra mu • teckile ayan relSJDI 
an se er ı;erçev~sı ı . .ıı .. harrire yalnış kıapı çaldığını ~- • 

pa Birli~rinin vücut bulması U· TUrki eni!n b~ türlü t.eşvik taz~ memur ettı 

---o---- Amerikan kuvvetlerine· 
Büyük Elçimiz tarafından kar~I fedbirror alıyor 1 

19 Şubatta açılıyor ! Y 

I..ondl'a, 3 (a.a.) -Lon<l- f • 
ra HalJrevi; 19 Şubat 942 Amerikan ve ngı· 
günü Türkiye büyük el- liz kıtaJarı izJan· 1 

~isi taıiıi:fından f cılacalrtır. da'da talı~it edildı· ~ 
Halk Partisi Um nn.i Katibi Y 

------··------
Ankarada ki inşaat bitmek üzeredh ,~ 
Nafia \Tek aleti ağaçlandırma içhı 

15 bin cins fidan alıyor -Yeniden iki fabrika inşa edilecek 
1 Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor: J 
---~---* Şehrimizde yapılmakta olan ?;t>nçJik parkının inşaatı 

hemen hemen bitmiş, paı·kın yalnız ağaçJanıiınlması işi kal
mıştır. 

Nafia Vekaleti, bnnun için 15 bin adet muhtelif cins fi
dan almaya karar \'ermiı;ıtir. Parkın ağ·aı:Inndırılması bitin
ce Aııkara giizel bir esere daha bahip olacaktu·. 

Ankarada kanalizasyon iş'eri 

~ ~afia. Vekal~ti, Ankarada yaptırılacak olan kanalizas 
yorı ı.,ertıbatmın planlarını tamamen haz.ırlamıstır. 

. Bu ara~ ~!1~araya cirnr 'ilRyctlerden tu&la vesaire 
getutm.eJ~ m:ı$kU~?tını önlemt>k ıçiıı Anknrada bir prese tuğ
la !abrıkası. ~l~ ki.mk fabrikası lnşası kaı arlaştırılınıştır. 

Ve bu ışı ıkmal edecek olan 7 milyon liralık tahsisat a.y
ıılınıştır. Vek:\Ict, fabrikalara ait planları ha1Jr1amıştır. Fab 
riJmJarın inf;asına pek yakmdn. başlanacaktır. 

füuıa1izasyon çuJ:urlarmın açılması işine ev\'ela Çanlca
yadan başlanacak ve ılk kısım olarak Yenişehir kanalizas
yon inşaatı bitirilecektir. Ankaraya ait bu ilk kısım dört se-
nede ikmal edilecektir. · .zerine hı taraf kalmak yolnnu . y hdi' 1 .1 h be u' rük. . di ve y.ik ve te ı er.ıe ar s -

tutmamız da tamamen ın . 1 k bir millet olamıyacağını 
,. b' t ·"" . . ..:ıı·ı· Avrupa bır- enece . sun ı ır c.ı.ı:;ıh.ı. • •. tem' ederiz Bu gıbı propagaıı-

Loııdra., 3 (a.a.) - Londra 
-gazetelerinin Ctiplomatik mulıa
birlerinin biklirdiklerine ,,.öre, 
Mısır kabinesi Kral Faruk ~le 
nazırlar arasında çık.an bir ih
tilaf yüzünden istifa, etmiştir. 

Ev için güzel e.<.ya seçmiş 
ve bu eşyalar gelnıiştir. 
Halkevi, Türkiye elçliğine 

ynkın bir yerde ve güzel bir 
binaya yerleşiyor. 

StokhQlm, 3 (a.:ı..) - Ami- K" ı" I f 
ral Raeder'in müdafaa işlen oyıU/8 ucuz a e 

lığıni çok is~eri~ F;~at b;~~ c1~ gay~sini anlayacak ka
:A. vrup d .. vilcu. u an 1 bi.. d3r zekamız ve onla.rı redede
ıuaatteess:.ıf bır se~~~e~, B • k kadar cesaret ve karakteri-
lztırap ve isyan bı~·l~gıdır: u ce dır 
ibirlÇ mfü hede bızı lngıltere miz vua;:~ yın: Oahld y Aq:JN 
ile itt' ak b J Jmızı gev etme- u~e 

tSonu Ba. 3, Sil .. S de) 

yüiksck idaresini ele almak Üze.. I .. . . 
re Noıveçe gönderildiği haber, * Yarın mühım hır Koordin.asvoo. heyeti karan neşro. 
verilmektedir. Bir Alınan kay- lunaca:ktır. Bu karara göre, <:ütçiye ucuz filet tedarik' · · 
n3ı:,.ö-ında:n gelen rivayete göre ! ~ira:ı.t Vekaleti emrine 500 >1)1n liraı verilmektedir. 1 ıçın 

(Sonu &ayfa 3 ıılltuıı 6 de) '----s ı v-=ı = 1 • _&ııı 
• WZ2i2~ım:cs ; mu 

1 
.~ 



:-IA V ACiLi ~ 

EN. 
~AYY 

İhtikar 
vakaları an .. 

Kok kömürü 
bollanlyor 

4 ŞUBAT Dm 

OOnya harbinde büyük yarış başladı. Bahsi 
mOştereke bütün varlıklar konuldu. Gönül 
isterdi ki yeni buluşlar insanlığa hizmet etsin. 

Dün de mı hte if 
:vurguncular 
cezalandırıldı 

m upınar va 
a h reket 

ru ya
diyor kömür ver i YAZ.AN: AKA GÜND0Z 

Yazan: EmekJ Hv. Bab. i. Bedri Celüsin Şehri:aüzd.e, .h::ıllwı hömilr 
ihtiyacının ıtemini için ıEtibaınk, A nkarada çık&u bizim 

Fiyat Mürakabe koo.trolör· Yunn.nistana yardım mad m yazmış.tık. 
ler.i d~larda ve evlerde yiy&- f 
cek, giyecek ve yakacak stok e- deleıi gotiıren tK.urtulu.ş vapuru- Dumlupınar Kızılay lrm~ 

A lma.nların yeni bir tip tay· 
yare motörü yaptık.lan ve 

hu motörlin kullanılmasının ha· 
va üstünlüğünde mUhim bir rol 
oymya.etağı haber "Verilmekte 
dir. Bu hav.adis vcsilesilc oku· 
y.ıcuJanmıw bu yazımda biraz 
taware nıotörlerinden :ve tayya. 
r.f:.. ·•e motör arasındaki müna. · 
tıehetlenlcıı bahsedeceğim: 

Bııgün tayyare denilince hatı· 
ra motörlü bir tayyare .gelir. 
Uotör tayyare gövdesinden ay
nlr El7. bir ba~tır. Tayyare mo· 
t.örl erinin icad ve imali pek e:3ki 
dcgılfür. 

1897 de Hambur.glu mühendis 
Ştenzcl tazyikli hamızı karbonla 

1 
hareketli 3 beJ'gir kun•etinde 
nıotörlü bir tayyare Y<\I>Dll!?· 
tı. Yalnız bu tayyare kuşlar gib\ 
kanat i\"Uruyordu. 

Otomilyantal smıhları tt."'Crü 
ba cdcrc1c ilk defa 15 metre U· 
çan \te iayyarnlerde kanat vur. 
rna gibi kuşları taklid eden yan 
l bir sistemi .sabit satilılar Ü· 
z.<:rine çeviren ilk mucit sayılır, \ 
Bl. itibarla tecrübesi navucllik 
tarL'lirule bir dönüm noktası 
te::.kıl eder. ı 7 kanun ıevvel 1903 
de. Rayt birader.lerin 16 b~·gır· 
lik benzin motörile 12 sanly(' 
_sUrcı:ı bir ur·usla 250 .metre UÇ• 

nıaları ta o zamandan itibaren 
.A.V,rupa. ile Amerika arasmda 
bir rekabete yol açmLŞtı. ACJa:l 
0kyıı.nusunu geçme tc:şebbüf'lc· 
ri bu yarışın de.vamından başlra 
bu şey değildi. 

'l'ayyareleri uçuran kuvvetin 
kaynadığı yer motöı·dür. ~fotb· 
rün çevirdiği peI'.vaue hava file· 
lerini kavrayarak tayyar~i ha· 
r\..kete geçirir. Bn lı.arekct test· 
rile hava fileleri ı;ıntlıılar üzerin· 
den kayarken kuvvetlere nyrı- 1 
t.mk ~yy,v..r~yi y.Qr.don k.:ı.Wırır 
Uçurur ve yiikscltir. Şu hale gö· 
~ motör takati tayyarenin inşa
aınd.ıki Aero dinamik ,Ş<ikiller· 
den .faytlalanır. Bununla bcra:bcr 
ı:ıotör esastır. Motörsiiz tayya· 
ıdcr ancak ha va cerey:ınlarm.ı 
amuıl da~ silsilesi eteklerinde 
~ükseltici cereyanlara uyarak 
uzun müddet gidir; ''e geUst~rle 
havada kalabilirler. Böyle plıl· 
'ft<trleri bu cereya11a sokmak kin 
yerden motörlü tayyare vasıta
.JJiıe çekip yükseltmek veya dağ 
t.epesinclen sando,'.lurla abnak 
ger.ektir. 

Bugün tayyare motörlerinio 
pek c;ok ue.vileri varsa. da esasla
rı birdir. O ôa muayyen bir nis
bettC' hava ile karı."tmlnuş ben· 
.zin lrnlitasuu .&ıilindirler içine 
f:ekmck, tazyik elrnt3k, ate .!e
mek, yanmış gazları defetmek 
gibi dört zamaalı motörleriıı c:a· 
lışmaBJ. ce.nsına dayanır. Hasıl 
otan .hararcı.ten madenleri koru 
mak iç;n motörler yağlanır ve 
Sflğntıılur. Soğuma ya. su ile ve
y~ hava ile dlur. 

Sokutmı.ı ıke,Yfiyeti motörlerin 
şekillerine tesir eder. Gerek SO· ı 
ğ-.ıtMn USU!ti Ve gerek ~ekUlerin 
fa.yun :ve mahr.urları vardır. Me· 
geJd s ı ile soğnyaıı bir ınotör 
.Aerodinamik sekillere daha tıv
gı.ıııılur. Fakat "şu Donanımı yük 
sek irtif::ı.lard.-ı, ve kışın şiddetti 
soğuklard::ı. m!lhzurları vo.rJır. 
Buım mukabil yıldız şeklindeki 
ırwteirler .su ile soğutulur. Fakat 
s-ıya fazla rmıkavcmet göstt:· 
ri rler ve hava kesafeti az 
o:ül1ı;untl:ı.n benzin halitasındakl 
h:ıvn :aicbetini muha.fuza i~in 
yükr .. ~!t devirli turbu kompresör 
~ve.> edcrlcı· ki hava He soğuynn 
ıııotö-rlcro tlalıa kolay t.at.bik E;· 

dlJmoktcJ:r. Böyle motöı ler mu 
.ayycn bir yıilcseğc çıkmadan 
W.m blmtıc ~aıı~tırılanıazl:u· 
AıU;i b.a!<lo tehlike doğar 

.!deal bir mo!:ö:de, 1 - Bey 
gir kuvnti cok olmalı. 2~ .Bey
gıı u·ıvdi baı;ına yaki.ığı ben
zin az l~ulunmalı, 3 - Mümkün 
olJtı~u kadro h:ıfif olmalı, 4 -
Y 1.:1 c yıık1~1 ilm!l ve çok yüksek 
lcrdc iken takati arasındaki fark 
az o':ma1ı, 5 - Sağlam ve aaya
nıklı bnluırnı:ılı, G - Kullanı9~. 
v~ ba.imm kolay olmalıdır. 

"i'aıy2.re vasıflarında oıauğıı 1 
gibi :not ")r vasıflarında da ha
tıra gelen .B~ şarUaruı liirisi fü. 
ğc.ı inin zarıtrma. olabilir.1ştc mo 
tor tcia:.if,ı bu zıdlar karalBw.U:ı 
buıün~{Ü mer.teboyi bulmµş \'e 

ha.?.ı hallerde tayyaredeki yeni. 
Hl:ll'rtlc, iı::tHaae etmiştir. 

?ı1Qsclfı pervaneler yerde baş 
J·.ı, hnv:d:ı. baBlm zaviyelerle ça 
l•ı-ıımı.k ı;cki!de ayarlanabilir. 

l' lmnlo.rm yaptıkları ınotöro 
{.' h!:m: I!"ıp zamanında böyfo 
biı li··"J)r ii r,izli tutmak sulh 
• rr1?1•1r. rl ki gibi l·olny de~lltlir. I 

ı m h lo müc lıhcz ı, azı. 

ey('t sevkcdilen tayyarelerin dil· 
rJürülmes.i v:eyıı kazaya uğrama
sı halinde haaım bazı nıalfu:xı.a.t 
elde edebilir. 

denleri ~ddetle aramakta db- n~ ıb.:tı1..m.am üzerine bu sefere ama . boyanm8:1ttadır. Yak~da 
vam etmektedirler • bıdaye::te Tunç vapurunun tah- ı Kunaıustana goııderılecek yıye . * Gafata, Beşiktaş ve Bey- sıs edildiğini, fakat bili.hare gö. cek maddelerinı yüklem.eğe baş
oğlu mınta:kalıınnda ba.zı e• ve ı-ülen lümım ilzerine!Dwnlupuıar ıia.yacakt.ır. Yüklenme işi bittiği 
depolarda anl araştırmalar ya· vapurunun Kızılay tarafından 1 takdirde Dumlupınar 8 şuba.t 
nılnuştır. 'Bu araştırmalarda kontura.tla bu işe tah.sis edildifü ta lrnreket edecektir. 

Belediye tarafından tesbit edilen Ulus guatesi fil~1incü 
kümürcülere 50 şer ton .kömür F.ayfasının dip tarafında ve Ay• 
ver.meyi kabul etmiştir. Bu kö- nak adı .altında yeni bir y.azlll 
m.Lirler hn.lka. azami ı ıton ol· a':ttı. Buraya her gün nezih ve 
mak üzere Beyoğlu mıntaka - §en dostumuz ..Swmh ~ • 
BlD.daki ~ömürcülerde tonu oğlu Sa • T:ir :imzaaiyle çdk ince, 
22.5 ve İstanbul tarafındaki nükteli yazılar yazar. Jierkea 
köıni.ircillerde 2G l'r Jı.uı satıln- seve seve okuc, gecen pazar gü
caktır. nü (Ankara avcılarının kufalöaı-

Bıtgilnün tekniği ,Par.ça.lanmış 
bir motörü tetkik edecek kud
rette olduğu gibi göriip öğren· 
meden de ayni vasıflarda motör 
yapacak seviyeiledir. 

Be~ikt~ llisimbey apartıma~ 
1 nıııda "Mm:a.ffoı· fanıinde birine 

ait 50 çuval pirinç ile yarını 
çuval bulgur ılıulun.mustur. 

Netice ~udur: ~'ayya.relerin 
kadı sırasında başlayan yarışa 
.Amerikalılar bir rekorla girdi· 
er. Atlas Okyanusunun nşı.lm::ı.· 
sında basta gpldiler. 

Bu dünya harbinde bü,)'İik ya· 
rı., başlamıştır. Bahsi müştercke 
.bütiin varlkilar konuhnuşttır. 
H.ımbilir yukarıda bahsi geçen 
motör gibi daha nice mot.örlcr 
yapılacak. Gönül isterdi ki, bu 
tcral;;ki insa.nlığa ve m~deniyet'"' 
hız.met etsin. 

Serbest sütun 
Zirai seferberlik 

Bir okuyucu dikkate 
şayan noktalara temas 

·e d i yor 
Sayın ga~etenizin U:rakynnın 

zirai durumuna ehemmiyet veı-
diği n~riyat:.ndan aııla§-ılı.Jeır.Bir 

vesUe ile. l?'eq~ hazL da, .M t
bu.at Miiclüriyeti Umumiyı:>Sine 
gönderdiğim bir yo.zınıda: Gaze
telerimizin :l'rakyaya. 18.zım gel· 
diği derecede ehemmiyet verme· 
ciğinden; acı acı, bahsetmiş ve 
~orekcn alakayı kıymetli kalem 
t:ı babından ı·ica etmiştim. 

Bendeniz ara7j sahihi bir yurt 
öaş olmak sıfatıfe kUçiık ve bit· 
yük çiftlikle n:lakadarını. Naza
ri ve ameli büUin zirai i~ler g:ö· 
Etimüzün önünde cc.reyan eder. 

Ziraat kuvvotli sermayeya 
ıııüte\ akkıf bir iştir. Çünkü, La· 
-zı verimsiz ..seneleri karşılayıı.· 
bilmek için, her h:ılde,. ka1 ~ 
le ihtiyaç vardır. Aksi takdirde 
hCl'hangı bir a1Ct karFlS1UÔU çlft 

Mul saklamak surctivlc ihti· 
kH.r.d:.ı. •bulunan 'Muzaffer hak· 
kuôa tutulan bir ?..abıtla 'adli
yeye W.:.lim c."<llim1fjtir. 

i:lew..hndırılanlar 

:'İtltinc.i Asliye 'Ceza mahke
-m~i dün -şeker saklayan üç 
muhtekiri ccza.landııınııımr. 
1*J)ükkfuı.ında ü.78 kilo şeker 

old\lb'U halde .!lO kilosu için be
yanname :veren Bakırköyde ls
+.asy<t~ caddesinde 54 numara
da bakkal J).imitri Kostantinidi 
dün 25 lira Baı,""ı ra,ra.ra cezası
na, 3 gün dük.karunın kapa.tıl
nvısına we mıezkur 128 kilo 
beyannu.m.esiz ~ekcrin mü.sade. 
resine mahkUm. e<lilıniştir. * Bakırköv~e Zeytinli m.a· 
ımalıallesinde ılstanbul caddesin 
de 60 numarada. Bakkal Hü
schn Nusret dükkanmdaki 24 
rulo §eker için beyamıame dol
durmamıştır. Hüseyin dünkü 
du ruşnası neticesinde 25 lira 
para ceza.sına, 3 gün müddetle 
dükk1i.nınm kap.atılmasına ve 
pederin nıü.saderesine mah· 
kum edilmb;tir. 
~ Bakırköyünôe Ebuzziya 

cadlleı-~;ıde 11 nunıarada bak· 
kll .Orijin Boyacıoğlu 40 kilo 
şekeri saklamak suretiyle ihti
kal' ynpnıı~r. Dtin1tü duruş
ması neticcrıinde 25 lira para 
C'.Czası:na, 3 gün müddetle dült
·kanınııı kfillabLnıasuı.a ve ibu 
şekerlerin. müsacleresine mah
kum edilmiştir. 

Attın düşüyor 
Birkaç eüntienberi altın fi

tY· :Uarı dÜ§mektedir. Dün bir 
altın 35.50 lira dı:ı.n ve 24 aya" 
'bir gram k illçe ıaltın da ~50 lm
ru§t.€!ın .muamele görmüştür. 

ciler elleri böğürlerinac kalma.· -mıyor değilim. Fal .. gerek es
ğa mahkumdurlar! Ben m*"vzuu ' ki alacaklnr:ınm temıni istikb:.ı.li
lıaliis yazınıiliı :-bu no$.t::ı.ya te-
mas etmiR ve Ziraat y ;ı,:.ıetiııin gerek menılekete yardım bakı· 
kıy.mcf.li aiakı.ısilo kurşıJ,,... . nıım1an bunu mühimsememeB: 
tırn. Bu vesile Jle 'Vekfüeti ınü- lazımdır Bu_gün Tra.kyada koyun 

· h ,.1.t· ·· b' ı ve sığır hayvanatı, at üretmek ı;aninilcy aya te"'eıU\. n·u ır ve- iı-ıden bile Jle~ldir. Çünkii, yur-
cibe bilirim. 

1 
., " 

dun bıı kö~~jnde müsmir mer'a 
Saym Cümhuriy:et hükiımeti- .lar boldur~ Biz iyi kötü uyanık 

miz bh hususda bu iDJ.ede ilgilen bir .çiftçiyiz. Sayın hiikUınetimi
nıiştir. Dünya durumunun tcv- zin zirai tSiyasetini afüm a.dıııı 
lid ettiği ihtiyagların ba.J'}ıntla takip ediyornz. Her hangi bir 
"beı:;in,, ntt,>Sl!lasi en önemli bir ırıahstilüıı yetiştirilmesi için ti
sekil nlmıştır. zım gelen ınuhteliftilcins toprak 
Trakyanın ,feyyaz to_praklı:m lar v.ardır . .Bu topraklara 18.yı.k 

ku\'Vctli nad·1,: ı~ter. ·ac azın oian ehemmiyet atfedildi in tak
zirıutte büyük bir ehemmiyeti dirde, nankör gelmiyeceğine & 
vardır. Cer ve hazar kuYvetlel'i · · 1 
uc nisbc.tte olursn olsun randı- -mınım .,, 
man o derece feyizli olur. !ster Borçlandik. 'Faz1a tasaiatta 
büyük, ister kiiçiik çütçilcre ya· bulunmamak için kıymetli :> a· 
pılacak her hangi bir yardım, kJ.nıza teşekkürler eder vn Baha 
bahusus bu senelerde, boşa git· ookunaklı -.ynzılarınız.ı beklerim. 

Bilvesile saygılar sayın muhar-mez. 
Bu hususta Ziraat Bankasınm 

biraz faaliyet göstermesi ve fo. 
dakurhk etmesi zaruridir. 
Bankanın durumunu ta.kdir et-

l'Jl'. 

Lüleburgazda Turgutbey 
sütliği sahibi 
.Ramiz C)eltik 

Bir şarkının 
doğurouğu dava 

San Kordelfun san şııTkL.cu 
nın kinıe ait olduğuna dair ya
pılan d ' "l dün neticelenmi.ştır. 

NetiC' arkıııın esas sa.hı • 

Ekrnek karnesi tevzi
atında yolsuzluk mu 

yapılmış 
Şelırm bazı nuntakakaında 

ekınıck karneleri tevziatında sah 
tekirlık vapıldığı Belediye ve 
Vilayete ihbar edilmiştir. Vila· 
yet ve 'Belediye müf ettiı:Jleri bu 
hususta ta.h1dıkata haşlanuş -
lardır. Tahkikat neticeleri 'bir 
raporlar vali ve bcfod.iye reisine 
verilcce1..-tir. 

E t.bank tarafmchn, halka sa- ırı çınlasın!) diye bir yazı ıynz.. 
tı'ı:n ::ı.1r üzere kok k ümfü ıı verile- mış.. '.Nasilsa göziimd.en lkaq. 
cek mii.c.sscscler şuııln:rd.ır: !lil!lB. Gerek An.karanın ge."'ek 
~§ikta., iskcles'ııde Tevfik, 'liı rldyenin bir çolt avcıları heni 

F .. ndıklıda Fahri Dökn, Sa- il) dınln.ttılar. Okudum. Ben de 
deddm, Kasırnpa.şad::ı.. Hüsnü e1.:ı:hır gi:bi için için tecssiir cluy· 
'l'ürkoğ1ıı, .Ç'ıe~herlita.~ta ve A- dwn. Yazının kısaltımı şu.: 
ilıırkapıda Q3man Tu11ç ,Beya- Zava!lı 'Fransanın bilmem ne
zıtzıtıta 'Halil Haydv ve Fatihte resinde iki kulaksız tavşanla. bir 
Blli'han. kuyruksuz karabatak beş bin 

Bu sabahtan füb3ren bu liü- franga satılmış. Eu \fiyat ocaduki 
nıürciılel\-de halka ko c kömlıril veyu.l clarlığuıdan değilmiş. ınu 
satı_şma başlanacaktır. nvlar 1Kı~ı1lmc adına arttırmıy.a 

binin Ziy.a ~akir olduğu anlarşıl
mıştır. Zlya .Şakir bu şarkıyı 
ya?,dıktan sonra film çevrilmek 
üzere Malatyalı l4'ahriye tevc!i 
etmiştir. Harp dolayısile fiJm 
çevrilmemiş olduğundan şarkt 
Fuhri 'tarafından piyas::ıya ar -
zcdilmiştir. Bunun üzeı ine Ziy;ı 
Şa.kir eserinin geri verilm~si içi:n 
6 ıncı asliye ceza ma.hkemesin
cle bir da.va açmıştır. Dünkü du 
ruşı:na ııet;ceshıcie eserin ,geri 
ia.de edilmesi için Malatyalı Fa.h 
riye mühlet verilmiştir. 

Denizyolları tarifelarde 1 
tadilat yaptı ==7ı=SPOR==1 = 

1muulm.t.ı.§ da onun ig-m bu ita.
dar para tutmuş. 

Bundan öfüril (.:Ankara V· 

Danizyollan İdaresi görülen -
lüzum üzerine Adalar tarif esin· T ğ I 
de bazı tadilat yap~ır. Bir ~ k j f da J 
şt1.battan itibaren tatbiık saha· ~ ., 

cılnrının kulaltlnrı çınla~nn ! ) 
•• 1 
1ID18., 

SovimJi ve naZik dostumuz 
Sa - Tir 'lle dc:mek :lırtiyor? ;;ra. 
ni A.tikn.rn avcilam e dolayısi· 
le 'Tiirkiye a\.-eıları vu.tt>na, mil-

Üsküdarda fakir halka 
kömür tevzii 

sına geçen bu yeni tari ede H IR o sey; 
gezinti seferleri tertip edilmii-- 1 
tir. 

Cuım:artesi ve Pazar günleri mnydı!ın okuvor yapılacak olan bu sefeılerde U J Uth J 
yüzde elli tenzilat yapılacaktır. 

, lele, yoksullaı.•a, hayır~everliğe, 
Kızıla ya. karşı aldırış etmiyor, 
omuz ~-eviriyor, vay hamiyOO;fa
ler vay dronck mi ılitiyor'f 

İstanbul Halk Partisi 'Oskü .. 
dar.<la bulıtaan fakir hallın kö
müe tev•~iino dun, ~ba.htan iti· 
haren ba.~lar..ııştır. illc parti ola 
rak 2000 kilo kömür dnğıW
mıştır. Kömür tevziine bugün 
de devanı olunacaktır. 

öğrenili~imlıe göre Şirketi 
Hayriye, fakir halka {evzi o
lunma k Uzcre btanbuldan Üs
ıküdara nakledilon !kömürler -
den iicret ıalıruyarak bu hayırh 
~ ~tirak etmektedir. 

Cezalandırılan fırıncılar 
İstanbul Belediyesi müfettiş

leri bir haibdan ·beri fırınların 
teftişine devam etmektedir. Bu 
tef ti.:;.;ler neticesinde ~hrin muh 
te1ifmıntakalarmda bulunan bir 
çok fırınlarda -miktarı bini ger 
ça:ı eksik, iyi 11i.~rilmemiş ve eti 
ketsiz e....mck bulunarak m~~ 
dere edilmiştir. Bu ekmekler 
halka karne mükabiliııde ucuz 
fiyaU"S: sat.ılmnkta ve elde edi
len hasıHlt Da.rülAceı.eye teber
rü edilmektedir. 

Manifatura eşyası geldi 
Dil.n llınarurrı.ıza gelen İtıai

ynn bandıralı Mareno vapuru 
şehrim.ize ınuJıi.m miktarda. it
lıa!at e.fi..vası gotimüştil'. !Bunlar 
ara.ısında bilhassa manifatura 
e.ı::ıyası vardır. BlllliM giimrük 
muameleleri ilwıal edildikten 
sonra derhal QJk.arılacaktır. '°' 

Diğer taraftan Devlet Demir 
yollan göriilm Uzum üzerine 
Peudik banliyö seferlerinde ·ba
zı tahdidat yapmıştır. Buna gö
re norm1tl seferlerden üç gidiş 
ve üç dönü§ olmak üzere >altı se
fer tarifeden kaldırılmcytır, 

Bir amele 
vapurdan düştü 
TUnka)?anında Kasa._p Dnmir

han mahallesinde Tepedclen so
kalhn.cla 3 nwnar.a:lı e,vdo otu
ran ve Şirketi Hayriyenirı 67 
nwnaralı vapurun<la çalışan 1:J>. 
rah iın 'MoMl, dii.n vapurun Sa· 
rayburnu açıklaır:mda bulunau
ğu sırada denize :Julrrıiir dök
mek istemiştir. Fakat birden 
bire ınıüva.zcnesiui kaybederek 
denize düşmüştür. Va.P.tır der
hal durdurulmuş ve Ibralıim. 
kurtaı i.lım.ı.ştıt •• 

1* :Dün sabah viliycıUe ı.Fı·aıısız ve 
tsv.içre ba:ı konsolosu Valiyi 1jyaret 
dm iştir. * Son günlerde 11ehrimH:e mü
him mllctaı:da çay, kahve, petrol ve 
~vı. gelmiştir. ı 

Bunlıırın tev:2Hne bSfilamnıştır. * Son aylarda gümrük varitlııtı
wnz artmaktadır. ikinci kftnun ayın
da gümrük v.aridntı bir m.ilypn iki 
:yilz bin ilrayı mütecnvizdir, 

Çankırıtla kış 
Çankırı (Yeni Sabah) - Kar 

bütün şiddetiyle yağımalrtadır. 
ıc .. h ı· bir dog" um Zongtilda.1r lhnttında (Yarmalar 
.~up e l tipi yüzünden ıbeş metro lra-rla. 
Kasunpaşada Zincirlikuyu cad kaparunı~tır. Dokuz tren !kımta· 

desinde 75 numaralı evde oturan n yolda kalmıştır. ZoQ.gUkln.k· 
Mehmcdin dün a~~ bir çocu- tan çıkan yolcu treni Ifarahük 
ğu dürıyaya geL'lllşta·. te, An.karadan yola çıkan ık:atar 

Çocuk 4 saat 80nra ölmUştUr. da Çankırı da ~klemektedir. 
Yapılan muayeneBi neticesinde Yolu açmak üzere ikinci bir 
çocuğun 7 ayHk olduğu anlaşıl· ·katar Afyondan buraya. gelıınşi ve 
nııştır. Bu şekilde vakitsiz do. fonl'yel.e ge~ştir. !ıiaz :yolu 
ğa.n c;cımı,ğun doğumu şüpheüJ da ~apalıdır. Yolun açılması 
görUldüğiinden morga kuklınl· için;Yiizlerce işçi dumıadan ça.-
nıış Ye tahkikata ba§lanmıştır. lı~~vorlar. . 

Ben Adnan · peh· 
livau~a yenişn eyi 

§arl koşarak 
güre_şm:m 

Evvelki gib gazetem.izde, 
Turk milli takım111<lıw 1•e lhey
nelınilel güıe9çilcrimt~den .Ad
nan pehlivanın Tiirkiye baş peh
livanı Tek1rdağ1ı Hüseyin pelı- 1 livana dahi 'Defi attığım ya:anu.ı 
tik. Tt!kirdağlı ?.ınseyin pehlivan 
dan cevap beklemiştik. Tekir
dag!ı Hils"'~'in pehlivan dün spor 
muhardrinıize ~unhırı söyle- \ 
ıniştit': 

- Den, Adnan .ı>ehliı•.aııla Bn
lıkesirde değil Manisada iddialı 
blr güreş ·yapitm. ıEvet bu, gıl- j 
reşi yenişhıceye kadar §art koş
mtıf;i;um. Merhwn Hikmet J'aş::ı. 
gUreşi berabere a.yU'dt. Xal.ııızj 
Adn.anın dcğU kimin olursa ol~ 
sw1 güreşine hazırım. .Adnan 

1 

doksan kiloya çikın11. Olabilir • 
t-;terse yü:r: elli kiloya cıksın .. 
Yalnız şunu ilfi.n e.dcrinı ki, oon, [ 
güresi yc~inceye kadar :sapa
rım. BöyJe ~rtı kabul etmcı$e 
ıa.ilıınbaka. yapmam.. İkimizdtııı 
birimiz meydan werinde kalır. 
l.ill bcvan ı Glill n .ınuht ı .. ıı .u r~ 
tenizle ilim ı·dilineaini rica ede-
rlın. l 

ı:lşte Tekirdağlı HUseyinin be· 
yana.tını ilan euiyo~uz.. Adnan 
pehlhantlan da yeniŞinceye .ka· 
dı~r gü:ro~i kabtll cdıµ et;nuye-
ceğini bildirmı!Aini ifrt.iyot'uz .. 

A.t!:'ı.Rn p.ch:livrınıtı ce\•al uru 
d:ı ayrıca okuyu~ulaıımıza ıbildi 
receğiz. Eğer g'li~şi kıtbı.il eder
se l~t:ınbul meraklı bır güreş 
mlisaôakasına ~ahit-0lr~c;a'lc de
mektir. 

* Il<·yoğlunda Kul;ı,"Oncu :.Kütlü 
(,tkm:ıı.ı sokıığ1nUa 10 nvmnralı evde 
cH.m kurumhrın tutuşınuslle yuugın 
çıkmıştır. At söııdür.ülmü;jtür. 

O 'Yazırun baelığı çp.buk fık
rn ..,,etiF.:til'lnekten ôoğan lbir 
Paflettfr diyebilirdik, derneğe 
bir türlü dilimiz vamnadı. Çün
ku yazının somm6aki şu elimle 
anacıktır. Dostrnnuz tX>ylc rbi
ti:r;" or: ( .... Acı bir bozguna uğ
rayan FransadR,· b&'ylelikle, 
han> ıfeHiket1erinden uw:Ir ikıtl· 
dı'k:lurı ha.lele bC>yuna. s-zlanııı 
clııran bazı kimselere güzel ili!r 
ders vcrm iş <0l uyoı-.) 

Bu cümle biraz agdah yazıl~ 
mu.kla benı.ber çok agıktıt'. 

Bizim ııc dört 'buçuk saa:Uik 
bir harpten sonra lfelakct:e uğ. 
rayun dost lı'z-ıtnıınö :ın, m: d"' 
zora g"(inül!U '<livan duran hiç 
kimseden alncak biç biı· -<lE"rSi· 
mi.z -yoktur. Yatıut; başkaların
dan nln.cağ.unız -dersleri kew \i 
ölçtilt~rlmiile kendH.iği:tnizllen al
munzfur. 

Yaıurııı lıs .. ,Jı<Y) bizim knlakla
ruruzı çuılatına::ıaydı, son ctlı11-
lP· .: başkalımna ciro etmek 
nıümkündti. Ne yazık ki bizi.t.119 
bas.laınış ve biıimle bitir.mi§. 

Burada sayın aostumuza - aa
rıluıaması ŞO.t tiyle - b iraz Ja r e· 
deyim; yalnız Ankara av1.:ılnn 
değil, bUtUn Tüı ki.re a w.:ıları 
şu bölü.mdedirl~: 

1 - Ben ya~tn olaltlııı ·: ..Eski 
Yunan, Gnr.ptrabluıt, cBo.llClln, 
Umunli Harp, ~1illi Mücadele 
m~·danlarıuda - kul::ıksız t.'lv· 
şanla kuur.uJnıuı.ımksnğanı me-
zaWı koya.rila:tdı.ın çok d ha. • 
canla baı;;la kurşun sa vur.mı.ış • 
lardır. 

'2 - Otttayaslılar: Ba!kantfaıu 
bu v-:na he!' feda ili k cıfaıunda 
yüz geri etmeden süugli çahmır 
laı·dır. 

3 - Daha az yn&lılar: M.illi 
Mi.icadelenin atesi ile yo:;rul· 
mu lardır. 

4 - BııgUnkii nesil: Sipc:r 
(Sonu Sa. 11:, Sü 3 de) 

lçeri girmek için hti· 
cum eden halkı ancıık bu su· 
retle durdurablldiler. 

Firavun, Ben! 1smil halkının 
bu del'ece 6kılaız olduğunu bil
miyordu. Saı ~ lcnpıaı önüne 
binlerce şikayetr,,i toplandığını 
haber .alınca güldü. Hamana: 

r~:~mMüSA~::ı 
(_........,.._......;._[ akil ve iktibas hakkı mahfuzdur \---J 

lcınnızı ı.kesilerek başmı önUne 
eğdi. 

Firavun, sualini tekrarladı: 
- Teslim oldun mu? 

r -- -"" Yeni Sabatı 
VV'VVVVVV\"~ 

A80NE BEDEU 

- Şikayetçilerin be§er beşer 
içeri alınmalarını emret, deöi. 
İlk partiyi hemen §imdi getir· 
sinler! 

Haman, Kı:-avunun emrini ·ı. 
n ili kişilere tekrarladı. Çok geç· 
~neden, beş lti~ilik ilk parti Fi
ı ~vuuun huzul'Una çıkarıldı. 
Bunların üçü kadın, ikisi erkek
ti. .Kadınların ikisi hem genç, 
hem ,gÜ7~el, bir tanesi ae ihtiyın
dı. Erkeklerin birisi çocukluk 
!;:~ından henüz kurtı.ilmu.5 ıcör
pe bir delikanlı, diğeri de saçt, 
sakalı ağarmış, beli bükülmüş 
bir zavallı idi. 

:Firavun, kar.şısında ilikilen şi 
kayetçileri bir.er birer gözden 
g~irdi. Sonra vezirler.ine, .nazır 
lıırına ve orada ;hazır bulunan 
dığcr dervlet adamlarına hitap 
E.<lerek: 

- Arkadaşlar, aeöi. Huzuru· 
ma çıkıp dert _yan.mağn mecbur 
kalan bu bi<;areler, eminim ki 
lerdir. Şikayetlerini benimle be
raber siz de alaka ile dinleyin 
çok acı §Oylerden bahsed~ck-

ve Beni ~rail tebaama bundan 
sonra haksızlık yapılmaması ci· 
helini temin etıneğe çalı§ln 

Vezirler, na.zırlar ve devlet a,.. 
du.mları, Firavunun hnkild mak
sadını bilntedikleri için, bu söz
leri hayratlo karşıladılar. Fa
kat bu dahili siyaset değişikli
ğinin sebebini sormağa cesaret 
<>uemediler. "Peki,, makamında 
tıcp birden başla!'' · birer defa 
öne eğip kaldırdılar. 

Firav.un ilhtiyar imfuna sor
du: 

- Söyle bakalım valide! Her 
halde bir zulilm görmt,W olaCak~ 
sm! 

lhtiyar kndın, derdirii &ıil&t
m~ğa başladı: 

- nevlctli efendim! Göıil
yorsun ki ihtiyar bir kadınım. 
Bu yastan sonra. nasıl çalışabili
rim? İki oğlum var; 1rga.dhk e
füyorlar, -az çok nafakamı getiri 
yorlar. Başka kimseden bir t?ey 
'beklemiyorum. ~alim bir Mısır
lı beni zorla evinde çal~tınyor. 
EJz'ın hastalanıyorum; "Bugün 

lrnsta.l)'lm, çalışamam,, diyorum, 
dinlf'_miyor. "Eğer her gün evi. 
ree ;gellp · s görmezsen, Eeni dö-. 
Hı döve öldürüriim,. diyor. İşte 
derdim :bundan ibaret. ..... Beni bıı 
,haydııt erifin elinden kurtar. 

I<l.ravun, ihtiyar kadına bir 
altın verdi ve ona. zulmeden Mı· 
strlıdnn yarım altın para cezası 
alınmasını emretti. Kadın, sevi
ne sevine dı~arı çıktı. İlk şik8ı
yc~inin dönmesini sabır.sızlk· 
lı.ı. bekleyen 11:.ılkm arasına kaMf 
tı. Onlara, Firavundan gördüğü. 
insaniyeti anlıı ttı ve aldığı bir 
kese altını gösterdi. Koca kan_ 
sn.rayda gördiiklerini dışarda 
ballmıdım ballandıra anlatırken 
Firavun da derd yanmağa baş
layan iki genç kadından birisini 
dinliyordu: 

- İki yıl 8nce eVlenmiştim. 
l{ocam duva.'l'cı ifü. Bir sene ev· 
ıvel y:ilnlan bir duvar a1tında ka
lıı.rnk öldü. Kucağımda üç aylık 
bir yavru olduğu halde dul kal
clım. Kapı Jrnmşumuzun oğla 
bana göz koymuş. Bir kac defa 

yolumu kesti; çir.kin tekliflerde 
bulundu: .;-iddetle reddettıır.. Bir 
gün yin~ )-'olumu 'kesti; uca
ğıından ~ocuğu kapıp kaçtı. Ağ~ 
lıı.ya ağlaya evine gittim. Anne
sine. oğ'lunun enalığmı nlat. 
tını. Cadı karı~ "Defol buradan 
Beni İsrail parçası! Sen :.beııim 
oğluma ili.yık değilsin ki oğlum 
scnhı yolunu kessin!,, diye ba
ğın bağırıve•'di. Derdimi anlat
mak için nereye baş vurduysam, 
hep hakaret gördüm we o gün. 
den beri çocuğumdan bir haber 
a.iamadım. 

Firavun, daha sözilnü bitir
meden genç kafuna sordu: 

- O çı:wkın herifi bir daha 
görmedin mi? 

-Gördüm, 
- Çocuğumu ne yaptın? diye 

sormadın mıı? 
- Sordum. 
- Ne cevap verdi? 
- Bana lbir defa teslim olur .. 

'san söylerim, dedi. 
- Teslim oldnn mu'! 

~ap veremem. Utancından kıp 

.:....... Fakat sualir:ne ~vnp ;ver
mezsen aa vayı kaybedcn;iıı. Söy 

Genç Jra.füu, yarı işitilir :van 
İ-5İtilme7. bir sesle ccvıw verdi: 

- Evet! 

\SENELiK 

ı1 AY.LIK 

Türkiye Ecntıbl 
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- Teslim olduktan tıonra ela ) ·ı A K V 1 M 
çocuğun bakında bir malfıuıat 
damadın mı? Kasım 89 GÜN 35 AY 2 

-·.A'.la.mndmı. Bir kııç defa bu r----ı 
Juşıtu"k. ll:Ier -görüşmemizde ayrı 1361 4 1357 

şu B A T u cı Kan. 
1942 12 

eyr1 ,şeyler !löyledi. "Nrlhil'e at. rDuharrem 
tım, :tanımadığım bir kadına ev- 11 
lattik verdim, çocuğu olmadıöı. 18 
ın söyliycn bir tüccara. sattı~ .. ıw-----• 
gibi birbirini tutmaz yalanlarla 
beni avuttu. 

- Sonra ne oldu? 
- Sonr..a. biç bir şey olmadı. 

Evladımın hayatından ilniidimi 
keseı·e"JI b~ğırma taş 'bastım. 

- Vııh zavallı kadın vah! Sen 
liiç mna.k etme . .AJ şu bir kese 
.alt1nı da evine git. O zailin he· 
ril'ten intikamın alınac:iktır. 

Bi& are kadın, yer ve etek öpe
rek çıkıp gitti. 

Firavun, bu sefer :de ili.ğer 
genç kadına sordu: 

{Arka~ :var) 

ÇARŞAMBA 
O.Un.. :öQıı 

1.41 'l!OO 
7.09 12.28 
Akaam 

12.00 
JV.28 

Yat.aı 

l.33 
JCl.OJ 

ll<lndl 

9.'if.~ E'unı 

15.11 Vııatf
1 

imsak 

12.0.!J 
$.:28 

D 11< KAT-
Gazetemize gönderilen :J:r.clru

neırrcdiliin edilmesin il!d~ o uı 
mn7 ve ziyaından ınt>S'ucyet ,la 
bul edilmoz. 

·---~·--...--..-.........._,,_.,.,.._~ ..... ~--..::;.-.=~ 
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u Galatea nasıl yandı? Marş~I Malarrna Borneo Maltaya karşı Hitl~ri teh~it eden 

,, y!lp11an t:aarruz tamamen t eh l ık e 

Bravo Osküdarhlara 

Ycr.ıa.n: A. C. SARAÇOtLV 

Bir AmeriKan gazeteci51 Trablus sularında batmış 
olan bir lngiliz Kruvazörünün torpidvfanması üze. 

rine geçirdiği heyecanla macerayı anlatıyor 

Geçe• ay İngiliz hafif kruvazö
tii «Galatea• bir mı l\ ..:r d{'nizal
\ısı tarafından atılan üç torpilin 
lsabctile, Mısır kıyıları açıkların
da. üç dakika. içinde alabora olup 
batmıştı. 

Gece yaı·ısmdan sonra, zifiri 
karanlık Lir havada, hücuma 
uğ ayan kn vazörde, ctcıfraıltı ge
ınisi 14ırafından atılan üç toı-p to
llun Lıçı.i. de isabet eJıp geınınin 
bat ,.ını, 1 ı ııvazörde bu1un:-nakta 
olan «P .. 5so·ated Press> iıı deniz 
işlw:i ınuhabiri cLarc-y AJ en:ı. 
§Öyle tasvir ediyor : 

Sirenanik açıklarında kuraı-:ol 

~·apan bir kruvazör fılo~tma du.lı"l 
bulunan «Llalatea» tamum ycdı 
scıat Alınan tayyarekrinin bücu
ınuua mm· ffalayetli gögüs gere
rek bu hlıcumlan püskürtmüc; \'C 

lskendcriycyc dönmel~ · in doğu
ra dUmcn kırımştı. 

Gece yarıs na doğru geminin 
radyosu: 

1 

doğru seyrettim ve gemi Wı::elc 

tarafından alabora olurken san
ca..l(. tarafmdan kendimi denize fa-
lattım. 

Denize atlamadan evvel );istik 
cank:.ı.rtaranıırun vidalı borusun. 
dan içine hava üflemeği ihmal 
etmemiştim. lliin)•ada bu cıcrecc 
can ve göııi.il<leu hava üflcuiği.ıni 
hat ırlnınıj>·oruın. 

Ben denize fırlarken ben"nıle 

b.rlıktc yi.izle.rce subay ve er de 
d.:ntzc atlamışlardı Meslekdaşuu 
Ande!son ben kruvazörün sancak 
borr3a ından denize karc.ırktın ya
nanda ıdı. Kcndısinın ;ı:abıllurden 
birü;ine Lir şeyler huykırnığını 

ic;· •un. Lakin lıir daha kendisini 
görmek na ıp olırıodı. 

Yiım1c bilıniyol"duna 

Bdımdeki lastik caııkurtara -
nııı tayyar-e hücumlart yüzünden 
dclimnl,'? olmast ihtiınalıni dü~ü

nerek ödıiın kopuyordu. Çünkü 
yüzmek bilmiyordum. 

Dcni1e .ntJadıkt.an sonra blr ke-
re <:uya gi:ımülmü.ş ve denizin yü-

1 
zünP ~ıkıncıya kadar bir hayli 
mazotlu su yutmuşium. Etrafım
da su yiU.ündc yüz.Lerce baş 11öril-

u i il Mihverin umumi 
(B:.ı~t:ırafı 1 lncide) işgal edz.ldi b h k .Amerilı:a.War ta.rafından ya.- ir aı e ete g~ç-

pılan bu lıa.r~et Büyük Ok· (Bastıara.fı 1 incide) • k hf 
yaı:ıust::ı. son zamanlarda ja- nıanyada Martaba:ı:ı liımanma mesı pe Dllt e• 
ponbr tarafından işgal edil:m doğru taarruza. başladı.klı!..""llll mel görül .. yor 
üslere karşı bır sıra taarruzun ve uu bölPcde çok ikanlı muha-
ba.~ıangıcı lllldırY l.o!-...ıa Jli.· rebeler olacağını bildirmektedir. 
pon den.iz kuvvetlerinin vazi- li'elemcıık llindlstıırun<ia 
yetini keşfe müstenit bir ha- MU.ttcfık t.ayyareler, Mac:as -
reket midir? F.ııaliyetin bac-1J. sar boğazmdu 9 j.a.pon tayyare-
cn merkezi Singapur oldugu.- sı düsürmiışlcrdir. Amerikan 
na göre bu ikınci faraziye da.- ta.yvarcleri, Balıkpapan önünde 
ha kuvvetlidir. iki gemi batırını~lardır. * Sura.baya üssü, dün ilk de.fa 

Honolulu, 3 ta.ıa.) - Ami- j:ı.poni.tr tarafmdan mb:udı-
ral Nimılz, muha.·e:')('yj d ış- rnan . mi"' ır. F\} ık Hin-
,_.nanm gii."'.I,? k.-ı.iJısma ~ü. t r- dı ,tanı v, Ambo"n ad:u i le 
:rııek için şimdı Biı le~ik Amc- irtıL.ı.t.ı:1 ! . ı 1 ,_,ini .:-•iylcırıişiir. 
rikanıu Bi.ıyük 01~y .. n,ıs do- AVL~.ı.. o::ır .. 1·AnA 
na.'1ms.smın her e-e111inin:u ve H"\kum t, , · .ıulit" 1; J •n mil· 
her fero nin w.ami derecede rc"ı:ken b r ımıdafaa te·~kıı.!tı 
kullanıldığım bil lıımL':?t"r. •·a .'ll·J n:.r Yeı n"ctir. Mi-

..A.miral Niınııt.z ,şwtları ila- l~ !eı: ıçın ~ e ıi . tccllıirler alın-
ve etmiştir: ma;~! ~tlır. A\ t tralyada mubte 

"Hadiseler ,rmittçfik h:ırp lif hava pootaları cı.; • .Iuııılmuş 
gayretinin umumi rtratej: ·n- tur . 
de Büvük Okyanus ı~uvvetle
rim~z.in ehemmiyetini belirt
mi.5tJr.,, 

l~iliz gazetelerin6 gö-re 
Londra, 3 (a a.) - Daily 

Telegraph g-azetesi, Marı:ıp.l 
adal-.rı önünde yapllaa mu.ha 
rebe ha.kkmda. "Aımecilca:n 
mermilerinin ja.pon adalan il· 
zerinde pathımft8l japon slrar 
tejisiırıi sarsmıştır . ., diyor. 

Times'e göre, e.cm.slı kuvvet
ler tahsiı:; edilirse bu adalar ya 
Amerikalıfaırın eline geçeCk. 
vahut da mühim japon kuv
vetlerini meşgul edecektir. 

FiLlPlNLE.RDE 
lhta.~..n s .. ı Hine .laponllll'm 

iki ihraç te• ebbiisü tar.dedilmiı?· 
tir. Luzonda. muharebeler de-' 
vım ediyor. 

fii~~.F~Iı.I)~ 
Nevyorktan bildirildi~ine gö

re, Nonnruıdi Transat'aatii{i 1 

yardımcı harp gc.'tnisi haline if
rağ edilmektedir. Genıi, 12 hm 
kişi alabilecektir. 

Amerika sahilleri acığında bir 
Alman denizaltısı batırılmıştır. 

Japon bahriye sözcüsü, japon 
filosunun Amerikan harp gemi
lerini talrip etmekte old~"UD.U 
bildirmiştir. 

-0--

Alman tebliğinde lngiliz 
deniz kayım üzerinde 

malümat veriliyor 
(A.A. 1.e!ı:r:;ıflarmdaıı 

hulasa edilmiştir.] 
Son günlerde MaUaya karşı 

1 I.ı n·erin yaptığı luıv:: taarı·uz
ları artrw.ııtır. Umw.ni kanaate 
g-ore, ~'fihvorcih•rin bugünlerde 
Ha.itaya karşı sümullü bil· hare 
kete:' g~çnıcleri pek muhtemelclir. 

DFter tarafüm A~man tebliği. 
İngiliz deniz kayıplaıı hakkın
ua Rll malfunatı vermektedir: 

"İngi1iz donanması ayni müd
det zarfında Alman donanması· 
na mensup birlilderle yaptığı 
ımkad.Jccle 3 torpido muhribi, 
bir denizaltı ve bir seri hücum
botu kaybetmiştir. Bunlardan 
ba ,ka bir kruvazör, 4 torpido 
muhribi, bir denizaltı gemisi, 
bir mayn tar<ı.ma gemisi, bir ka
rakol gemisi ve 28 ticaret ge
misi bombalarla. veya tarpillerle 
h...sara uğramıştır.,, 

Amiral Reader 
Norveçte 

(Ba.. ... mrafı 1 lnclde) 
dır. Mareşll .L ·moçenko ordu
lan Alman hudutlann:ı ya.k
laşnı:ı.ktadırlar .• I::Iitler kendi
sini tehdit eden en büyük teh-
\kenin nereden rreldiğini bili

vor. Büıtiın dünyanın onun ge
lecek taarruzu hazırladı91nı tah
mın elliği bir sırada. arkadaş
larırun Adolf Hitierin muha.tı.z 
kıta!arnıı takviye için ordudan 
hususi surette Be!$ilen askerleri 
toplaya.r.a:k hDSU3i birlikler teş
kil etmeleri m8naJıdır. 

* Roma, 3 ( a.a.) - 2 Şubatta 
Ron. ya. a\·det eden .Ma.r:eşal 
C..örıng Sicilyadan gelerek pa· 
zan.esı sabahı velıaht Prens 
Umberto'yu ziyaret etmiştir. 

Bunu müteakip Mareşal, ge
nclk ırmay b::ı.şkanı kont Ca
vallero ile w kerl ma.hıyette me 
seleleri müzakere etmic;, 2 şu
bat öğleden sonra Duc>,:enin nez
d.iııe gi.derek kendisis le uzun bir 

1 
mtil.llrn.t c.h:ıb.a: yapmıştır. 

Afrikada vaziyet , 
(Baş tarafı 1 i:ncid') 

zeme kayıplarına uğrattlm.ı~. 
Alman sava" tayyarelerinin 

Malta adasındaki tayyare mey
danlarına, liman tesislerine ~ 
daha b:ıslı:a askeri hedC'.flP:ı:e yap 
tıkları hücumlar esnasında iri 
çapta bombalar bir mühimmat 
ve petr:ol atölyesine de isabet et
miştir.,. 

it~h-aıı tcbliii 

C . H. P. Üsküdar ka:t.Ufı 
idare heyeti muhtaç aile

lere mece<ı.ne dağıtılmak Uzere 
3000 kilo kö.n:ı.ür tedarik etmi.Ş. 
Bu kömürler yoksul Osküdarl.ı-
larıa bugunden ıtibaren ctagıtll • 
:mıya başlıuu.) or. 

Bu .haberi dünkü niishasın.da; 
\ermiı, oian "Yeni Sa.bah,. ilave 
olarak. dıyordu hl: 

- Bu ha.yırlı te~ muh
taç olan vıa.ta.ndaşlan fevkala.· 
de sevindlımiştir. 

Y a.lnız muhtaç vatandaı}ları 
mı ya? Bu gerçekten hayırlı ve 
tum za.m ın lı y ı1 l ' rdı -
mm her sıaıf ve heı· ırıt: hC'pte
ki hcm~"hrilcri g('rl'"k en \J in
dirdiğfode şiiphe caiz değildir. 

U..ı.kiidar Parti eı ı, · Jı:run as
gari bin yok ul beroşelıri.):~ Be
vindiı eeek ve su karalmı gunle
rh1de belki de, hasta bir rurne -
nin, yahut fü;üyen bir ya\Jru
nun bil' kac kilo kömi.ır temini 
ile, yti?Jerin.i güldtlrccek, hu tak.
dır v.e tcbcıl., şay· n başar1s1nı 
Partinin diğr-r ka.7.a idare heye~ 
lerinin vakıt g ır.rı t..'flen örnek . 
edineceklerini muhn.kkak 181lde
deriz. v alna p:ı.rtini.ıı d~er ka
zalarda.ki idare heyetlcr'nin deı 
ellerinden ıreleni yap .. ıklarm~ 
süphe yoktur. F'akat Osküuat'
lıla.rın kömür dağıtnuıları gor-
~ çok verindP bir huhı,.,I ur. 

Çünkü şu günlerde elleri böğriln 
de kalmış nıııhtıH.; lwınc.e1ırıleı-e. 
küçük bir miktar da olsa., biraa 
komür t~fan .ı ya.< ı.mın. hedi
yenin en dcğerflsidir. 

- Ağır top efradı sil~h b '! na! 
emrini veım. Ben ikınci k, nht· 

nın kamarasında uyuyordum. 
Genç bir bıı.hriye silah endaz ne
leri bcui uy• ıdırdı. Hemen süva
rinin kaınar .... ına ko.,arak benim
le birlikte ge 1ide bult.ınınakla .er 
lan R~tt1er'in deniz ic;leri muha
biri Masruy Anderson'a harbe tu
tuşmak tize e bulunduğumuzu 

haber verdim. Her ikimiz de can 
kurtaran k<:>merlerlni bellerim,ze 
taktık ve kamaradan ç:k!p gece· 
nin zifiri kı. "llıılığma dnldıl-. Yat
tığııntz kamaralar rüşvet güverte
de hulwıdujtıından olan bik ni an 
Jamak üzere ilst güverteye cık

tnak frıero koiarcasına ıleı ıle~ or
du k. 

nüsordu. Göp,süm hizasuıda tut
tuğum cankurtarana bül.ün mev-
cudıyetiınlc arılmışt.ım. Kruva-

t 
zörün batııı ış olc,luğu nokt..-ıdan 
mümkün olduğu kadar uzaklaşa
bilmek için çahnln, p dunty<>'f'oo 

Mısırda kabine 
buhranı 

Rusy ada vaziyet 
(Başbua.fı 1 :incide) 

ruocen.konun başlıca taarruzu 
D.n.>.::per - Potrovsk'ı tL.:oef tut ı 
roaıktadır. 

(Basta.rafı 1 tıci sahifede) 
İngiliz Ye .Am.ıeril ... lllı kıtıaları, 
Avru11a lata.sına. bir taarruzda 
buh•nmak iizere İzlanuada tah
şi 1 e<lilıni~lerdir. 

* Berlin. 3 (a.a.J - D. N. B. a-

Roma, 3 {a..a.J - 1Lalya. tclt
liği: 1talyan . Alman ınotörlU 
\'C zırhlı mUfı~zeleri dügmanuı 
ınulrn.vemetine ra:~men sarktn-
du il rlemekterur1er. · 

Tayyare tec::killeri muhat·ebe
ye istirik et.misler. iaşe mer -1 
ke.zlerbt ve dfüıımanın malzeme 

Bnşta bel dive reis munvini 
Lütfi Akı;ov kardC>şr.nıiz bulun
duğu halde Ü$kiidar parti ida
re heyetini. içden ?;<'fon hir tak
dirle t.dbrik e<leı·kf'n kenclile
rindn bu yıarı.bm1arın şu mer
hametsiz kışı çıkarıncıya kadaıi 
tevali e t.irilmestni de dılerim. 

Fakat herıüz Uç be!ı adım atmış
tık ki dilşman denizaltı gemisi t:ı
ı-nfırıdıın atılmış olan b rhııei tor
Pilo, kru' zörün ibkele kıç o
ınuzluğuna isabetle, bil\•Uk b\r a
lev .siitum h5.sıl ederek infilfık 
etti. Sn t'me bak-tım. Gece yarı
su11 tamımı iki dakika gecivo du. 

Bıra7. sonra ikinci bir torJ>İto 

kruvazorün kazanlar hizarnıclan 
iskele bordasına y.apıJtı ve gözleri 
kamaştırıcı bir ışık husule geti
rerek infılak etti. Torpitolar san
ki başa doğru ilerliyen bizleri ta
kip ediyor\ mııf gibi ilçüncii. bir 
toı·pito kru azöıtirı fokele baş o
ınuzluğuna isabet etti ve ayni 
l>al'lak e.lev wtunile korkunç in
filak ~-esmi humle getırdı. 
Artık üst güverteye çıkmak za

manın get ınii oldugunu anla
iım. Çünk l har t.oıpit nun i~a

•etinde l-r vazör baştnn kıc ı ka
loğru sigu ttirn ve gemi iskele 
torcl sına devribnege ı.a lamış
ı. Hemen geminin <leHıldiği is
ikuıne- 'n eksine sancak tarafına 

E as< 

dum. KrU\ ar.orun mıiretlİ!batın

dan Lir kısım bir motfü·e binmeğe 
muvaffak olmuşlardı. O motör
hola do~ru yUımcğe çalışırken 
tekrar daldım ve su.yun yüzüne 
t:ıkt1ğım zaman ~erlerim pat
layat'ak bi hale gelr.üşti. Boğuk 
bır sesle : 

- Cankurtaran yok mu '!diye 
hağınnaya başladım. 

Dalgalarla mücadele 
Sesimi el uyan bir nefer beni çe

kip motörbo1 a aldı, Lakin kaza
zadelerden çoğu motörbota tır

f m:ımnnya teşebbüs ettiklerinden 

ı 
l~üçllk teı ne çabucı.ık su ile dol
du ve hepimiz tekrar denize dö
U.ildük. 

Ben arbk k.urtulınaktan Yfa
vac; yavaş lıınidiıni kestyordum. 
İri dalgalar biribiri pesince üzeri
me hücum eliyor ıve her dalga ba
sunın üstünden gccerE:'k beni bir 
müddet soluksuz bırakı~ror<lu. 

Bu mi.it.:aclele ne kadar devam 
et.1i bilmiyordum. Nihayet bir 
de:.1 n.yer gddi. Birçok uğraştık
tan \'e czivet çektikten sonra heni 
yarı ölü bir halele kur.tarıp gemi
nin güvorte~-inc aldılar.• 

Amerikalı gazeteci arkadaş 

Reuter ınul1Ahirinin öln1ÜŞ bu
lunmasından dola:-,.·ı duyduğu te
e c;sürü fas\"ir suretile yar.ısına ni
hayet veriyor. , ... , 

Şevket, evfo sırasmaı k:ıdıu 
gelerek kapıya y~kl.tşıı ken peı·
denin arkasından: 

- Sakın kapıyı çalmayıul&. 

(Baştarab linci sn.ı-tada) ı 
Mısır hilkf.u:neti huyük Hıi

tanva ile dostluğunu belirtmek 
için 8 Sonkia.nr.tnda V.iclıv ile 
münasebetlerini ke.'W.i.~. Faıl.rn.t 
Kral, Kahired~ki Vichv elçiliği
nin kaprıt:ıJonası l r · elcsinde 
kendl~iyle usulü veçhile isti ·ı-ıre 
edilmcdlı,.ii..ni söyleyerek Baş
vekilden hariciye naz.ınrun çc
.kilme;.;ini istemışti. Bunun ti.
zerine Sırn Pa.~a. ile hii.kümcl l 
istifa etmişlerdir. 

Diplomatik mu:babirler ı>a.r
liımentotnın emniyetini haiz 'baş 
kabir tıükiıırıetin ne sure .. te bu
lUMCaf,"iuu kestiremmıektedir
le-r. Muhabirler, Mısırdaki kabi
ne buhramı hakkında Londraya. 
gelen haıberlerin mlbo.ş bir te
sir bıraktığını, çünkii Sırrı pa.~ 
şanın 1ııgiliz - Mısır milııe.sc
betlerine yaptığı hizmetlerin 
burada takdir edildiğini kay -
de"lf:ımekteclirler. 

Kral ayan reisi Muhaınnwd 
Mahmut Halil beyi yeni 'kabine
yi teşkile memur etmiştir. 

* Stokholm, - Pv.U günü 
Os1onun iki garında iki srıikasd 
yapılmışt.ır. Nasyoua.l Samliug 
partisinin geçid resmine iştiri.k 
eden eyalet mura.hhasle.rinı hU
kfıınet merkezinden ;ötürocck 
olan husust trenlerin biri, hare
ket edeceği sırada '8f'k gannıo. 
bir binasında biı-denbirc yangın 
çıkmıs ve garp garının ÜQÜncil 
mevki bekleme salonunda da btr 
oomba patlamıştır. 

* __ __, _ _.. .. 

Ruslar timd"çlcn v1,ı;. . .., ;;-.,_ 

'ni· lt.·rdir ve iki kuvvetli kol bu 
şc ıre <l.oii.ru ı rlu.: -=-· ~ . . . . ı 

Azak denh:i istıka.melmde 
fanopol''<l. doğru nıu,razi bir 

il~ri han,'ı..ete ge<;.ilmesi cmre
dılm.işt.i.ı·. 

Alman radyosuna göre 
Bcrlm, 3 (a.a.) Alman 

radyosunun bıldirdh,;iıw g6re, 
cephenin oir kesiminde dün AJ. 
man mevzil.erine hücum eden bir 
kaç Sovyet süvari bölü~ü pek 
ıağır zayiata u~.ra.t!lınıştır. 

Şark cephesinin merkez kesi
minde wapılan şiddetli taarn.ız
lar neticesinde Alırw ... "1. kıt:ıları 
9 tankı tahrip ve birkaç mahal
li i. ;gal etrnışlerdir. 

İngiliz sahillerinde 3 yük, 1 j 
mıı hafız (Ten.ı· ..,i batı.rıhruııtır. 1 

En son h~.berlere göre Kerç 
yarımadasının cenubunda Baıi
dar mevkii Alınan - Rumen lo
talan tarafındcı,n -eri nhit•mştır. 
p-- µa....ır-- .. 

Zelzele! 
Lila.nhu.l, 3 (a.a.) - Kandllli 

Rasa.thanesinden bildirilmiş-
tir: 

Dün a.kş!Ull :;aat l 9 u 1 d:a1ti
ka ve 48 ımniye gc~e merkez iis
tii !staınbulnan 1080 '.kilometre 
mesafede bultınan kuvvetlice 
bir zel7.ele kaydedilmiştir. 

!Sil!~ 

r HAY ÇAPKIN 

3ansmın askeı1 bir mcnbaındarı 
bildiriliyor: 

Silahlı bir keşif hareketi es
nasında İngilterenin şark sahili 
tizerinde uçan Alman muharebe 
tayynreleri Great - Yarmuth a
çıftmda 3 bin tonluk bir ticaret 
\'apuruna t~saclüf etmişlerdir. 
Vapur ortasına kaydedilen U\rn 

depo a.nnı t.e-sirli ~urette bomba l·---=--... 0 -••soSO'•C!!!!!l!!--~-~-
lamtşlar, otomobiTieri ve yerdeki ~ gıtt.ikçe artan bir m mnuai
tayyareleri mitralyöz ateşine yetsı lık izhar ellilmektecrr. 
tutmuşlar ve yn!m1ıs!arclır... Libyad!"ı.ki vaziy~"in. sağlam • 

Bir nıfünlea la"tırıluıası içıu Ammikada.n. 
Cenevre, 3 (a.a.) - D. N B. · harp malzemesi ~öndr~ş ol
Ccne\•renin Amerikan mahfil- ması Ameıikan ma.hfilleri.ııd& 

~eril'd Libya hal'ekat\ lıakk\u- ho~I\utsuzluğu arthrm.1 tır. 
iı:;abetle ikive avnhnıstır. 

B'.Hika mulıar-ebe tavvareleri I' 
tskııcyanın şark sahilinde bulu·, 
nem bir kağıt fabrikaBırıa taar
ruz <: tnıjşle~·dir. Biiyük bir atiil-1 

n Vann nıa.titlelttden itibareo 

ELHAMRA'DA 
BAYAN KOl'l/ŞUM 

yı; bombalarla kaydedilen tamı 
b:ıbetlcr neticesinde harap ol-· 

(La Maitcruı D'e11 Jı'aoe) 
En sevilen Fransız Jl).dızlarmıu bir 6alıeseri 

ELVIRE POPESCO • ANDAE LEFAUR muştur. ı 

r ---fl An l c 1 , Par.isin modenı ha.yatı - zevk maceraları, He k~ tekrar 
1 rekr.a.ı' 1!Öf'eCPiİ nefis film 

1 k üç li k haber ı er lı •,:.-:-~':':.':.':.~':m':.":.':.•' .. · .• •.:.zm:.=~~~.ww•=mıl:N•---_·.·.·ı:mı·~--. 
* Londra. - Mısır ordusu • Kalplere yaşamak iıeYki Vıen'll bii)iih: bif' -askbn grlnullerc 

nez<lindeki İngiliz heyeti reisi yarbel bir ku~ aşıla.\'~ son...~ bir !uska~ akfaü 
korgeneral Stone, Mısırdaki_ İn-, me•~u a1aa 
giiı1 kıtaları kumanWınlıgına 1 
ta) in edilmiı;ıtir. 

*Vaşington - Mümessiller 
mcclısi hariciye encümeni Çwı- ı 
kinıı- hükiınıetine 500 milyon do-. 
l:u· ıkraz edilmesine ait reis Ruz 
v\ ltm talebini bugün inceleme-

1 ye başlamıştır. * Ottawa - Kanada Sovyet l 
Rusya ile diplomatik nıiirnessil- 1 

ler mübadele etmek üzere mü
zakerelere b~lamıştır. 

KARA YILD!ZLAR 
MADELEiN CAROLL - OOUGLAS FAİRBANKS 

- Jr. TULLtO CARMİNATİ 
gıl>ı 3 büyük ytldız'ru sinema düııvasma l-8.ı atuğı eu ınu..s

tesna bir- filnıd r. 
YARIN AKŞAM 

LA.LE Sinemasında 
He!'.kes sabahı>ız Afrika fleci!ledm n ılık.lığı :ıe mest olaı ak 

ornumlarnıdaıı hey.eoan toplayı:tc11 lrtll'. Ll fen n Jınanılı 

ıımdıd4!lı kapctıaı.z. 1.'eleforı: i3595 

kor-kunç 

yerleı-lut ı 

* B-;rne - Askeri muhkeme 
askeri bir ter.: sin planım \. ·r.mek 
ı~ ~uçlu İsviçre tebaasındaı. iki 
k şiyi 1fi seııe kalebendlik cer.a· ı' 
sına mahkfun etmi~tir. '••••••••••••mıırıaı•:ıiM~W'i'li!ilil•••u•ı •m• 

a.ao:n::: ıw: ••~ iUElatlti 

Hayır.. Bu k a d ı n da 
Mnı ika olamazdı. Hatta el
bi~e~iııi değiştirmiş, d,lyısı tara
irud::m lay&feti ıslih edılmiş bıle 
olsa bu yiirüyüş, bu tavır M~ı ı
ka 1111 yürüyü~ ve tavrı deg-11-
ui. 

Yandaki bahçede duvaı·ını takip I 
edip köı~eyi sapıııız. Ba.lıce ka
Jıısı önünde bcklcyınfa geliyo
rum. 

L Çeviren: BEHÇET SAl-'A 

~d 

HAY! ~ 
Tefrika No. 64 -.1 

Sonra •,•anuıdaki geııç, diğer 
ka·irn kinı olabilirdi? Şevket 
;Iuandı~u ı anlayarak deı·in bir 
~eise düı;lü. Boşu boşuna yorul
ınuş, ümide düşmüş, aldanmı~ 
tı. 

Şc·vl=ct, hiddetle ne yaptığmı 
Lıınıiyı;rek şoföre bir lira ver,cli. 
:YiirU<lü. Kadınlar ve genç eve 
girmişler. otomobil gitmişti. 
Şevket yo!a devam etti. Binde 
bir ürnitle onların girclikleri evin 
Önilne kadar geldi. İçinden: 

- Tuht.f ışey: diyordu. Beni 
adımla biı s.i ~m'ladı mı? A
caba alda lım mı? Hayır. Mu
hakkak bu kadınlardan bit'i beni 
ta.myor. E.attl galiba otoıno~!l· 
öcn inenC<''1 bir tanesi yan goz
le benim t 1'8.fima baktı. Kim
dir bu kadın! Mecak edilecek 
bir ~ey. 

!'endi kendine ııöylenerek kül 
ı·enkli ahşap evin kaı'.§ıemda et
rafına bakınırkeu pnrdelerden 
birınin mıllandığıw ve bir kadın 
Lcr.inin gene "Şevket ~~y! Şev-
1,ct he>y., diye scslcndıg~nı duy
du. Ta.Ut ve tanıdık bır ses ... 
DcP1in if:ittiği sesin ayı~i. Artık 
hiç şiir.hosi kalmadı. Bır kadın 
kcıvli inı• sesleniyordu. Bu ka· 
dının Mari'ka oıIDndığı da mu-

Şevket, verilen emri yerme 
getirdi. Bahçe duvarını döndü., 
Hakikat ın küçük bir bahçe ka· 
µısı val'<lı. Önünde baş dakika
dan fazla bekledi. Yava~ kapı 
arıldı aı .ılıktan ~nıi>cvaz 
b{r k~dın e1i içeriye girmesini 
işaret ediyordu. Tereddüt eder 
ıni? 

Kapının arkasında boylu bos
lu.güzel bir vi\cudla sarmaş d~
Ja.ş oldu. Bu Nazlı idi. Erenkö
yünde kendisine o kadar beye " 
c.ınlı günler ve geceler yaşataıı 
İrfan Paşanın karısı Nazlı .. _. 

- Hain, dedi. Beni tanımadan 
peşime düştün. Beni ve sesimi o 
kadar unutmuşsun ki. Kimbiltr 
r;e kadar kadınlann peşindesin. 
Fakat ben seni bir da.kika bile 
unutmadım. Her zaman aklııud& 
sın. İşte erkeklerle kadınlarıı.n 
förkı. Bütün yeminler, sözler ay 
rılır aynlmaz unutulup gidiyor. 
Anıma ben unutmadımJtjte gene 
gözlerim doldu._. 

Nazlı sahiden ağ\ıyord\.l. Şev
ket ne mazeret ileri siircceğini 1 

bilmeksizin Na1 .. hyı teskine Ga-ı 
hştJ. Onu tekrar tekrar kucak
ladı. O 7..anıan kendine g,eleı: 
Naziı: 

bakkaktı. O halde kim? 
- Doğrusu. haksızım. Seı:ilıı 

gibi bir genç, bekar ve güzel r.ı.- j 
d.a.m a.yrıldığ.ı ve bir daha göri.lp' 
j.:J<" ı ıyoceği belıı olmıyan ıbir 
&evgili için ölünceye ltadar y~is 
tutmaz ya. ... Öyle değil mi çap
kın? Neden susuyorsun? Yoksa. 
beni hala hatırlıyamadın mi? 

Halbuki ilfin doğrusu Şevket 
Nazlıyı görünce eski heyecan ve 
ihtirasını tamamen hatırlamış 
ve sevinmişti .A.aıcak .y.aşkınlık
t.a.n kurtulmaya çalılı,-ordu: 

- Hayır, hayır, dedi, Kendimi 
mücrim addediyorum da, ondaa 
susı..7orum. 

- Beni seviyor mu81Dl htıl ! 
- Eskisinden çok. 
- O halde tatsız sözleri bıra-

kalım. 
Şevket Nazlının ha.kikaten 

vefakar ~lduğunu anla.yar.ak bil 
yilk bir şevk ile genç .kadına te:k 
rar sarılmak isteyince Nazlı b1r 
adım geri çekildi: 

- Ne yapıyor.sun Şevkot? 
Çok ihtiyatsızlık.. Ben buN!da 
kendi evimde degilim. tçerıdG 
başkalar.ı var. 

- ~a.1 Burası itimin evi? 
- T:ıruımadın anı? Yanımda 

ki kadın hani Erenköyünde sa-

na vermek i~te<lıgimiz Mu-1 
zeyyen Jegil mi ? Şhndi bu kız, 
o gördiiğün delıkanlmıu ·k.arllôl
dır.. .h."'vl"ndıler \C bu t.:Vde otu
ruyorlar.. B~n onlaruı misafiri· 
yim. Ara sa-;_ı gı.;lip burada kalı
yorum.. F kat bilsen Şevket ... 
O kadar ktbanbnt kı, senden 
ıwaık, scııdi.m ha.be~ yıaşa
mak 'bana ne kadcu' agır geliyor. 
Demin :seni Tak3imd.e görilnce 
deli g!bl l>h .P rJ.unı. A, Şevket 
diye bağırmışım.. Maksadım Ha.. 
na işittirmek de~ildL Ne yaptı
ğımı billmiyoruı:n. Peşlmiz<len 
geldiğini fı_y-kedince dayan:J.ma
duu.. Seni bahçe;> c alclın1. Fa
ka.t eğer bunu .Müze.yyeu farke
decek olursa malıvoluı-ıoıı. 

- O halde ne yapmalı •t Doğ
rusu ben seni bir l ere buldum 
ya, •artık kar:u·ma.k istemem. 
Pa!'_la bu geçe buıUy& gelecek 

. ? 
mı. 

- mıyır, o gelmez.. H::ıtta 
ynnn gece de ra1ıatını .. 

- O halde beni oda.na alırsın. 
Ala bir gece geçiririz. 

Nazlı böyle bil' t.elikiye ca::ıı 
ıaüyordu.. Arkasına m.kan;k 
bir'lfılıza dü~ündU. Hem ist.iy.or, 
lınm korkuyordu. 

- Nered.03 farkında olıwak-

tar? .. Sevenler içın ıbu kadarcık 
bır t.ehlilı.eyi göze alıııak i~en l 
bile <le<Jildı. H .... le tedbiıde ku
~ur edilineF.Be thlieke iuç yok -
tur. 

Na.z.lı kararım vendi. Cchin -
den çikııı.·dığı ana.htan Şev.kate 
uz.attı. 

- Bu benim yat. \ğf!ın 008.nın 
anahta.ıı.. ~u sa..ğ tarnit.alti :lra
PJV1 ,...t.>l'Üyor. Jll.USUll. .Ag laı:ın 
aı:a. ı.n<lan si)-· ılı ::Okımı.ğı <r. .• -

rıılliyor. o l.a.pıd lll ginnce 0ğ
d' bir oda. dar bir merdiv.cnle 
birinci kutta. ba.,.<.;Juı bir.oda var
dır. Onun üstün<l de t· ra.çu. 

- Oh, ~ii... Buramn astl ede 
hiç bır nuı\'afMlıası yok mu': 

- Yok gıoi.. Bu ıki oda ve 
taraca adeta milstakil gilıidır -
Şim.<lı ben hemen eve gidlyo
ttm:ı. Oııhrd:iıı aynla!ı epeyce 
oldu. Beni ::ırarlıır. Sen «endini 
P"Östermeden içeri glıı. Biraz 
sonra'1Jcn de bir hastalık balıa
nc ederek gelirim; haydi.. A
ıınan dıl:k:ü Şevketçiğim .. 

Nazlı a.ğaçl.aı:uı arasında eve 
Mtti. Sevket bir m~:ldet helde
di .. Evde ve bahçede lıiç bir ha
reket yoktu. Zaten af;açla.:r or
talığı çokıt.an k:u·c:.rtınııştı. Ağlr 
ıağır, s~d.:ıki kapıya }~ .ıkl st:ı. 



'l'eknik Okulu JJlüdilrlüğündeı.-. 

ÇIK EKSİLTME İLANI 
/2/9'12 tarih cwna cüııü sat 15 <le utanbulda Y .. kııek ll.ı:üher.di• 

kbi ınııJı:ısebe&inde Eksiltme komlcyonu od.uında (7!9.85) lira ~f 
tstaal>Ui Yıldw.da bulunan 'feknlk okulu tedrisat binası zemin katıml• 

:p.pt.nı;;.cat: tarolrat ifleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
• :M:ıkavelı!, ekE!ltme, Baymdn-hlt i:lcr1 genel, hususi ve :!eıınl i&]1:narne 
Jlmi, proje :eı;i! bil!Asasile buna mütelerrl ıti&rr cvr•l< yıldızda okuJ<la 
ıııı. \\locektir. 
t Mu.-kl:a\ te:ıılııat 157) Ilradır. 
) 1.teklilerin en n blı- ı..ahLütte (50Cı liTa l>u işe ben.ıcı.· 111 yaptığm.• 
lııir ldarela"inden ıılmış oldu~ veJikalara istinaden Lıt.nbul VılAyet'ne 
tııüra""3\l:ı ekslllnıe tarihlnden tat;ı g1lnlerJ harlg <3• ııün eV?el alınmıs 
Wiyet Te &12 yı!ınıa ait Ticaret Odası verialarki~ gelmeleri. (998) 

lstanb11l Defterdarlığından: 
J!eiikl•ı Koyınak<lmlık binasında p~ılacıık (1662) lira ltes!fll ""n

ıtdun korunma tesisatı 16/2/942 pazarı.eı;l av.at 15 de De!terdarlıkta mü
ci<lı.11 komisyonda açık eksiltme ile llule edilecektir. Muvakkat ~at 

ll~) ll ~~ır. lrtcl<Hlerln en e;: b'- tohhütte (HlOO) llrnlık bu ite benzer 
1, vrı, ıJ .. mı:ı dıi id rt-leı!ndcn ,'llrnış t 1duk1~rı ves.ikaya rn sten.iden f,: ... 
t·H·I J v ı~ t"'I f': ,, ·aa 1.1 t·'ks Jtn\e 1~-. h:rıdP'J tatil ~ilr1crl hariç üç gtın 
t;,V\f -t-1 ·e 941 yıh ı rJ.•j "'ret 0da9 ves K J;ı~ıru ihra;ı: et·• 

)H·l~r ·ı· .tiıl:zifiir. ~artı41C'f· vp.:: Jı.• r.ıtiı aşa e-vr k:ı her gün Mill1 Eınli.k 
ı 1.ı t .. ı lıl<: dıı..ılel>lüı·. (f 3) 

1'iirk Huııa Kurunıu Akçakoca 
Şubesinden• 

Şut. ıde e\ .J.1 1~2 tane k u e l lu koyun \'C kc i .Jerisllc t.12 ~ 

1,,r.c ., u h.-1 ndc ı ır dt ı t j ~ çı t trr~. ·a krnın tu;.·, lhrıle31 '1 

1ut .. t 94 c :ı ıc şı t 14 rey 01 'tr t tekll .ynl gıın 'e 
t..'lrıtı e r~"' t tlıbeye mUrnr ları. ı1A. hı!"l.Ut (fl21) 

''Zev.cim Gözf er.ihe 
>.'! 

an·am yor,ı 
r .. ~ .r DA ~ Gt:NÇ Gö 

DüG_.. . SÖYl:SY 1_8,, 
Oayan .w<AGf 1EP., ~orıfreuit, (Seır<ı 

bunu ve s ')eqirıilşöyl~!,.nı:ıtıvor· 

"ay;ın Wi.lir.tr iıı • eıc.cel., 
.1~n• c ld u!"surun•ı kull3tı 

mpı.dı." e11vtJlc:i (ot9ı,ıf'afr 

Z""'f rı1 1'h~ .!i den . biı· r.~ rı~a ... " ~ 
dır. c! rr ı'.ncak. ıki ny kac!"'r 1 

~vv..l a.lnund:ı ve göl.leritnle .ığzı~ 

.a)'an Vlağncr'ln bir~~,~ .... h•fta 
:r:r1rfındakl ";ayanı h<t)' ~t jteAJ; 

~ıidi~ı gi;.rtcren fot ·Af•f• 
l•r Cıld g;dÔ.ı Jion perr.b<! renk!eltl 

~,'I\>.~c.lon kı'3nini her akşam yat
rr .. W:Jn• e-vvel !~uU ... nmrı. Terklilin~ 

d.. \•iyana Üniversitesi Profe9Örte ... 
rınc!en biri tarafmdan keşif ve tq>
kı c'ld!mizin t~iı be~lrvicl •unsu!'
la .. ır:a benzeyen ?ve genç hayvan
ı -:. c:ıld;nıler.. i:! ·:. r .. · cdllen, 
re e1ııin kıymetli c-t! it 1 olan 

· :"lm ~t fıncb çilCilcr ve buru.'5uk .. 
1llklar·m voır<:tı. &kik.aten y.;,~!ı gô
iintirc 'C!um. Bugun ;.,,., butü!'I eiz
ileriır. 5141001 ve erk..ld~il rrm, bır f 

,.$lf; ~t "Dl c ld ... gtı :.i t ve yum;,..:şJ'.{ 
lan cildim.ot takdir naı3rlari 1 <!' bak.?
forl~r. On!ıre, benim y ;-Ar~rm ~ibi, 

~'d un.suru olan .. B. ~tl,. 1i 't ~a· 
ı>n krıJmini 1tuJlıınma1Jrını t:ıv iye 
ııttim. Eı,,vı:li onlaf'll birço ""'J b na 
filnn.i~l~rdJ, Fakat dnha s.onra biz
~t teorübe ottildori"tl , &ördükleri 
ayanı h:ıyr~t St"mf'rcw=in1 n cid· 
Len t'nt.11 kadat m«nnı.a 

~ 
··ı:ı <ıC.l,. va!drr. GündQ : • de be
Y"Z r nkteki Tok<.r.lon krıC .ıinl kul-
1.ı ... 1nız, Bu IAyeCc cüdı ıiz beyaz. 

1 
r.ı ~ak, ve bi.ı.tün siyah ndktalar-

d ~ı ve açılmış mes<1mnttan kur
. ' n $ bir hal Jı:esbeder. Tokalon 

~.-.. A Len•ale ı Sar ·c. ,• 
l~,ı • d ·t"r· Jf. d Cn· \) li 

Pe.d, öt.ekil r ! . 
- ~ier-'Zli korkuluduı. 
• Capı.lz H.u;an mı? 
- EwL Onun kiint ; ile 

ılıi lı<'ra.hcrliğı Vdı-tlır. Çvp.·rla 
da bır beraberliği ' r. 

- 1 aıa Mehmet .. 
- Kara Meh.ruc{. buııl rle n-

) ..11 ı.ehlivan dcğiltrr Onı.t \ ny 
rn . .Mıl gih-eş iı im~zün a
nısında o C" k. .. · 

Detli .. Fakat C ı k, dl'. ıünr '· 
1i idi. En 7-.va le HO l ,ui!ıı kı"l-

kremlerir.d"-" rrıtisnir ve şrtyanı rnen ... l 
nuntyet neticeler teminnlhdll" .. A-kai 
f<'lk<l.rdc paranız iade olunur.' 

• ·~ı \i 1 ,\\.Sa ıi I< aravcl 
• A C. Sarc ·oı;lu nı ıbaa:ıı 

.. ·ihr \'et .iıat rı ı.. h :sinpc gıt
l . r . .ı:i;;y<il- k ,, •k r •hli' anl:>r 
uı ·"la toııfonmı<t ı. C.alık, küntc-
c ı:yi ~rciJ. SC't\:"/,ll ü, biı nat-a 
c., oturuyor!:"· ve r raflarında 
ela bır colr pelılivanlnr vardı. 

Çalık, Ofl'l"'lul<ları yerden oii;
l<t.: ., kilntcci ·i ı;ostı-rdi. Yörük 
> l, gözlerini dikmiş ona dikkat
i bakıyordu. 

a , , ezle, grip, romatizma· 
Nevralji, Kırıklık ve Büliin Ağrılarınızı derlıal keser 
icabında gCınde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiar1 ısrarla isteyiniz. 

, 111111'1111111 .. 111:mı1111g+~·cw .. ·~·~·1111111111iiEll .. lllEZ!Slllllllllllllll_... ... 

•FIKRA 
( 011ş tııraf• 2 incı ;.;;.yfada) 

i~'rıde \.• :,ıt-h~c: ,. n 
bek]İ'JOL 

5 F .... t ı l, r.Jt i'G u. 
- .. 11-.JJı,,, Jı:gı - t..1. t...ın, ıt:iıı-

dl~ i:.:" lıı dı·n l.,ı,t·ı J<tJ .. , .. \·€ ı-.i· 

''d. ı naıi tTi bı ı u. r:ı· ıru l;tt, 
lokun1 J.ı......:eıt vlı t lz:'.'"l<·lrı~t~~ 

~a,ıı<:~ 'lı L ı. 
J~ii !ı f • yıt' lıZ a\'( ,};;.ı.tl 

el~ ak;: - 'ı u , kh.ıg-lu J<ar-
l t1 •• h._, , t . .:; .. • halde p 

tüti? c-·JH.tl:• rır h"l fiU ık1 
n., ·dı .. ın LıJıHıl" na t"l-

tı,,l{·J t;ıı,.· .. f:l ı ıı.za~ 1arı ı ·t e 
b.J, _ t hrıl· J r l tJı. l.: 

• B·z \.{ l r ....a::ı • 
l y ı t. • .u.l 17,. kolay 

~dlc \ j!ıU:f J .ı t\"ı/, aJıtJ"' A\<'J 

t lHdu_-,llı ı • ~Hl h~l;_t(\ot:", ~Ü.'.C, 

1 

... .ı ! a..: l hı'{ (. ı·t k 1k- ı 

"' 1 ('( rı fii.ıl't.ıl~!":"i_gc;p~~~~w~r 
l\vn ~ :cte"ın ne ~aı-fa- 'ô 

s'"ı· u bl~:nc sutunu bc. ... Uıcl<f <.~a 

~ u~.;,;ol \"t t'rllll t• ? "~ 1 }. a 19; 

( l... t~ .• nn1ıı-"L <Utt. tf t!Jn1!) 

d 1y~·r B.ı. k a . ... ~ı, th,ii <-il ncıy-
Ki ,.,,~tı.mo..zt u'rlu~ g101 

}(İY..-t' l p• , 

tı:: ı AN 'l L BELJ-~Di YF..o,t 

ŞEHİR TiYATROSU T. i Ş BAN 

.......... -

t 

4 ŞUBA'.r 190 . 

lstanbul LHazım amirlı!I satınıımı komlsyonandıı 
6500 adet yekpare mahruU çadır dlrell ahnacalı:tır. Pazarhlıla eıaut' 

ıncaı 6/2/942 cuma gtinü soat 14,30 da 'Iophanede Lv. Amlrllli •im aJrd 
l<omisyonunda yapılacaktır, Nümunesı komisyonda ııöriUQr. !steklilerlıı tcıo./ 
lif edecekleri fiyat tizcıfoden % 7,5 t•mınatlarile belH - kouıl;ıycııtl 
~elm<leri. (530 - 900) 

200,000 lira 250.000 adet poı1.atif;dır clittlc ...., kaZı!'l ahnaealdır. pJ 
7;ı.lıkla eksJtmeai 6/2/942 cuma gQn:i saat 14 de Tophanede LY. lmlrlıJİ 
•• ıın alma koınl•yonunda yapıla<:alı:tır. Hep.sinin tahmin bedeli 125,000 ııııi 
ilk t•minotı 7500 liradır. Nümunelerı 1<cımı.,.onda ıöril!Ur. lstcklilerin ııellS 
vskllte komlryona gelmeler!. .(640 - VOl) 

••• 
B•herine 1550 lmrtı1 tahmin edilen 205il adet cib!nllk alınacaktır. p., 

~lıkla cks:ltmesl 6/2/942 cuma gilnn saat 15 de Topbanede 1ııt. Lv. lmi9' 
li~ satın alına komlsyDılunda yapılacalı.tır. tik teminatı 2383 lira 12 lJ.1><I 
ru,tur. NüaıunesJ komisyonda fiSrülür. ı.teklilerin lıell! "'13~ k~oııf 
&l-lmelcri. (Hl - POZ) ··- - ~ 
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Yukarıda yaı.ılı C'leı.trik .ımı-ın\lc•i !'>l2/~4:'! 11€· c br ~i'rii t;.;.,t l" <'f 
Ioııh~n·~tlc Lv tlr.ıirliği ı:;;:ıtın alma ltı.>nJi yunun<la p~,arhl .;ıt n at.rac-.. k· 
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' -;.lt' Ü\er t-.:ırıt Ff'ınsız usulü il~ 

biçki ve diki~ tleıtii te<lri:, edilir 
ve 4 oyd:ı. '!\fa~! i!('c nu "• ddak 
d:p1onıa vt:rllir. Fcr~köy Tepeüstü 
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Lokman Hekim AKBA Kitabevi 

Dahiliye Miit4'has.•ı;n 
Divan yolu 

ltımı:ım1111..-!lZlillB-;aml
1

' 
&nı.aıa.. lJad,l~i 

ANKARA 
Jier dılden kitap, mecınua, &,a-1 - 1 

f * Kadıköy tinde Kı;qıtoprakta Fc · zcte v~ kı.rt4ı.siyt' satı:ı yeri. Her 
tıcr Kah1111ış cat.lc.lı!"sinde 11 numara .. ' il.sanda killlP sip[lt"işi ve abor.e 
!ı 'hıkkün..ia ;.ıs;çıhk yapan İsınail dün: k~bul edılır. Şubesi yohtuı-. 
ı;c'e odasında yak~ı ınangnldan 

1 
l TPlefon: 3377 ~ 

7.< lıırleııerek Haydarp~~a hn.ıı:tahnnc-ıllm111m•mm111111••111mı.ıL 
ı.ınc kHldırılmı,)tır. 1 
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~ Af.t~:.z:::~9el Y O U ALI , __ r_~_:_.~-~-~-A __ , f 
..,...,...._ ___ ,Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ı- ·---

ı ii}· Alınııı gelip ge!mttbf'fai 80· 
1w<turmuşlardı. 

li, Alivi kiiçük göu.1üştii. Küıı· 

tecive dönerek: 
- Bir avuç be!!. 
- öyle a.nuna, çok ust..ı ve 

l"eı; baı;lay&c~ktı. Ve güre~ler 
iki l!ii!:ı üzerine teJ"tip edıhni~ti. 
Galipler fı!ia; maçl·~rını bir gtn 
sonra yap.ıca.k!Hdı. 
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1 'l'ıını bi!t l '.:! yqıını bolel 1 
Lf111\nrn 

Çıı.llk e11eıini gökyüzii:n~ kal· 
,'fu·ını· ih1..ı t\(]iyt-ıxiu: 

~t-.viı·cilPı men1 1u1 ohu J.:>tu 
Hep birtlen ba.ğn,tı!ar: 

- ft. ll.ı!ı· rn. şıı bizi ırı Yöriiğti 

mu\ al fak Pt ! 
Ccu.~h. ~ be.ğlayaca~11 sıra

da güı ültU l•!du. Haı ıçl<·n b:ığı
nyorl~i·dı 

- Kur·a et!. 
- J3ıhı ~01 gibi eş tulnıa .. 
Hr·rlr< Yodk Aliyi h;m·ıye 

- .. Yaşa: (;R;.r.gıı!!. 
Crı.zı;ır duasını ~-•ptı. Pelı.J.ı, 

nml.ın ta kdım l'<l.ip me11kı ıı~lo 
riııi okurken ) c.irük Ali i.,; 
!;'"1\~n söylt-<li · 

- Bıına Y <.irük Ali &'du .. 
Bıına da Kar;. Mt·h •• wt.. ıi«m.l( 
ten soıu-a.: 

- l\;Jt·a. :\<Ahınet, l'ı;-ı:-.:ı1nıı 

. idi. f'(·.t b 0 ':i hlr pehlh n· 
dı \(•.ilk Ali·ıin bıt pehii,·anı 
4111rdııı k<:" ,y , o lav cılmramı
y~ca611,1 u·1nc 'y<•t·dn. F~ıkat 
()~'uııun yü.ı gi...-11 sn;;ııtır.rmnk 
a,.ın ona: 

Yorük, J·iinteriyi çok çetiı; 
l:.ulrmı;tu. Kolu buolıı yerind> 
o~ nnkla bera her gözl<'d bir kuti 
gibi parlıyoı·du. Fkr»1'i de Kün-
t ıılfln a.'}ağı d H~ildi -

Ybrük, babasile han kahvc5i· 
ne gelip oturdulctan ve hasımla 
rını iyice lktkik ettikten sonra 
kulaktan kulağa Künt<>cinin ou
!unduğu maAA.ya şu sözler var
dı: 

afacan imiş. .. 
- Ben de öyle işittim. La-

1dn "Özüm tutmadı .. 
* 

Ptmflk i~• i. •nrd•u. Kü~ilk Ali. l<P 
, imli idi. Gnzgıı &khrmadı. O 
da Yöri.ik Aliyi ae,~yordu. Ka· 
ra 1'..ı.t·lıml tt Yöıitk AliyP- eş 

\'f!f'di 

küçük gorme. . Yıldınm gi· 
bidir, ç.ı.r""r ad:ımı .. Sakın ken· 
dini çapra..r.ından köntesinden. 

ı.. - Y <irlil , K 1 ıi'. ccinin Çoparı 
yeı d"!'"lnc uaKm • lt>n 01111 ye
. e 11!!. 

D.yrrdu. F l< t Yör;i't Ali. 
~1 <1e .. ~ Onn yeııroe~ 

{i;<ı a:a-.ett-ı.,U. Hc:e h• ı,,ınm 
ç.. p ı . p ·a d:ı. m -·ıup et

• ı d l:a ziy&de h.u-s ve.·. 
ıra. • Do 1t K intcci;ı.i 'l1l .1-
'.!!.mdım ıbrı •ot küQWr oıişyı 
tuırtıı.ır .ııı ol .ı:ıktı. 

Yozi;k, han .uru görmek ve, 
nu toCıi!.. dı ·.,,:, arzusuna ~!İ"· 
~. 'hrle lıirrlt' bab!U'ırp: 

- Balın., f.iU ktinterıyi f"..rC· 
Um. 

Hünteci, hasın larını epeyce 
t. 0 cm, lıiikmünü ver

llıİ•ti. Babasına: 
- Baba! Her ikisi de pehli -

van.. Hem de zeki cleli.kanlıla.r .. 
Deyince, Çalık: 
- Hangisini daha üstün bul

dun. 
- :h'.Unkd d•ha 7.ekiye bE-n

zlyor. 
- Öyledir. Fo.kat, Serezliyi 

yabana atma. O da yamandır . 
Künteci Hasanla, Serezlinin 

kulıl!;ına Yörlik Ali çalınmıştı. 
Onun Ifarnabatta Çopara iyi 
bir güroş attığım ve berabere 
kaldığını duymuşlaı·dı. 

Yörüffuı, Ayı Mehmedl de 
yendiğini işitmişlerdi. Onlar da 
meraltta idiler. l'Ju ı l'labana Yö 

- Yöriık Al; gelmiı; .. Ba.b.-ı· 
&ıJt> k ·· 1->dc «twiJ:•0r. 

Bu, halıeı· iwrine del'hal 
ı;ö.zlcr >ö..<ıeye çe-. ,-"dl. J{ii:;tooi 
Ha.;;,·an, f'..ı1Jık'ı torı1yordu .. Ya. 
nında oturan del;kanlı nıııhak
~ııak oıl.luydu. 

Künteel, dik a-tle Yörlik A Ji. 
,1 eiizdlikten •:«nra Serezliye 
dönerek: 

- Hasım, h~= g ~-·· 
- I<im? 
- Yörük Alı.. 
- Y n, nerede? 
- 1şt.e babasiyle köşede otu-

nıyor .. 
RerPzli, Aliyi silzdü.. Ali de 

onı..ra bakıyordu. Fakat Serez-

- Çopara dayatmış .. 
• Eh! Bi•.e <le day.!laın ha

kalın., 

Dedi. Künteci, kıs kıs gülü
yordu. Screzli sinirlendi. 

- Ne giiliiyorsun Ha.«an be? 
- Ne güleceğim Le? Çopar 

yeti.'j.II\İyonn~ gibi bir de Yö
rük çıktı ba«ımıza ... 

-Sen, düşün be? 
- Sen d~yor mu-

sun? 

-Yoo .. 
- Sen düşünmezı;eo ben, hlç 

düşünmem.. 

Dive lifı keet.i.. Sa.bahısıı v:ü. 

Davul, t.w wılu.ı· ı:::aru · ban O· 
vasııu çınlatıyordu. On binl~r
ce h.rlk ;{ÜJ es seyretmek i<:in 
mey<l:ı.ru uoldurmu~tu, D"ste 
giiıe.'}leri olup bitn-.iııti. CaAA"ır 
mı;yd.ı.ııa çıkmış, kti~ <lk oı a 
güreşini ilii.n ediyordu . 

- Kıiçılk oı·ı.ı'y" gi.ir("~.>eek
lt>r ıney<lJ.AA ! 

KU~ük orta pclılivaııhrı ka
zan dibine ız.ilm i~ler<li. Hu kes 
iı:üçük Yi\riiğe babyor<lu. 

* K&.rao Mehıne<tiıı, Hesanlaıın 
gözü Yörük Ali c leli. Yörük 
Ali ise hasım.alrına bir kere da
hi olsuın bakmıyordu. Fevkalade 
gti.zel yağlanmış parıl parıl par
Jı11ordu. 

h "iM Hnsa.ııb., JL;~-,.ebo-

!uluyu hirhırı .ı> tııtturdu. Caz
~nn y:ı ?ıl1~1 ılo~u idi. \ ~ e 
hiiylc v.ıp;labiliıdi. 

J{a.ra ~\ft~hırı~t, digt:rl~rhıc 

nazar.anı hır par~Jf'Jk dnh ı nok 
san im pehlıvıuı:h. Binaenaleyh 
kiiç.ik Y-or,ık Aliye onu eş vcı

Illl'k ınün:>3ipti.. Ve pchlivrı.n
hk t.. bu; u ooırc<leı·cli. 
C~r. t>şlerini bağl.ıdıktan 

oo .• ı-a davul ve zurnaltirı sustur
tlu. Bağırdı. 

- Yörük Ali. Kara Mclunet. 
- Rlintecı Hasan, Havı·elx>-

lulu .. 

Pl'şrevlc-r oldu. Güreş hRııla 
dı. Caz~ır, Yörük Alinin bab:ı 
sı · '.1Jık"ın yanına g-iW. 

Çalık, eş tutuşla.rdau rn<'rn 

mm olmıı8tu. Fa.kıat Kara .foh 
nıcdi yabana atmamalı idi. Meı 
met de ~etin bir <l~Jikanlı frli. 

Cazg1r. Çalık'a: 
- Na.ıııl eşle,· i;ı..; ol<lu r,,,. • 
- Çok güzel usta! . 
- Bugiiıı Yorilğl!n işi uzııo 

dur .. Ve çetindir. 
- Hem çok ç0bn .. 
- Kara Mchınecli or'"1dan çı 

kr-.r.mak kafi gelmiyor. 
- Alı o R\iııted Hacaıı .. 

(Arl;aı,, ''ar 


