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Afih~u dcvlt'lleri galip g•
lirleue küçilk milletlerin 
ortada k lkaca.kları ve 
esir il.alin "rec•kl•ri rnıı
hakkolı:lır. Çiinkü Milıverin 
gayesi bmlıır. 'f1i11tıcnaleyh 
lwrriy"ci ue istildaiirıe kıy
met 'l:leren, uat,ınuıı ve şeref 
ue bagsigdini ndidofaa et
mek istiyen he1· küçı'lk dev
let islt r istemez demokra. 
silerin lara/1nı iltizam et. 

t 
j meğe mecburdur. 

L _ _jl 
Hüseyin Cahid Y AlÇlff 1 Yazan~ 

ILJ1 arp ba~l.:ıyalı -beri, kü· 
U--U çlUt devletlerin istiklali 

keyfiyeti muhaıip iki 
bi\yük zümre ıarasında. muhim 
~ir propa~nndn mevzuu teşkil 
etti. J)cınokı asi clevlctJ~ri Mih
verin kilelik devletlere hayat 
~ıakkı tMnnadığını ve onları 
ortadan 'kaldırıp yahut sadece 
lafzı mura<l bir şekilde yerle- ! 
ıindo bırnkıp biitiln dün;y"aya 
hii.kim olmak istediklerini ileri 
sürdüler ve boylc bir tahakkü
mün kendileri için de -bir ölüm 
tehlikesi teşkil edeceğini <lüşü
rıcrek ~ila.ha sarıldılar. Mihn•r 
Devl U ri ikendilc~ 2leyhın
deki bu sözlerin cihan eikarı J 
ıunumiy~nde büyük bir tesir 
yanacağını dii~-ünerek onlar d1 1 

.ayni tahakküm emelkrini de
mokrasi milletlerine atfettiler, 
onlar da küçük dcvlctlel'in ıst1k
ıaı da.vnsmın bir şampiyonu sı
fatiy1e oııtnva çıkar gibi uöriin
düler.. Bundan dolayıdır ki her 
ıild propaganda ncşriyatl da 

yni 1amn ınüdafü S>ibı 'bir 
mevki almıştır ve dünva J<Uçiik 
devletlerin istiklal ve hürriyet
leıi tamiuntiyle dolmuştur. 

I.Ji.klrdı)\'.lı bakarsanız tari
hin hiçbir devrinde ki.içlik deY
Jetı~rin bu kndar jtib:mfa tu
tulmn:ııııs. istiklal ve lıi.ırrjyetle
rine ve adalete uygun mutl.mele 
{!'Ö~Jeriııe b.ı kadar ehemmi
vet veı ilmemiş olduğunu itiraf 
m cburıyctind~ kaiırsınız. Hal
buki lılkırdı snh:ısmda bu tc
ıninnt devrun edip giderken fili· 
yaı.. suhnsında d.ı hı<;tnr zaı,1an 
ılnic;iık devltelcrin hnklarınn mı 
.kadar p~n asızca, lıu kadarı 
an<>rhmnd izcc tccı: vüz edilme- ı 
uniş olduğunu muş.al ed,e edersi
nız. Kiıçtik devleUc:rin istıhlali· 
ııin müd.ıfıjyiz diyorlar, fakat 
miite ddıt kiıçi.ık devletleri or
tauan k ldırmış bulunuyorlar! 
U•ı tel · ı<t-tı• uğray~ın küçük 
th dt tler de i~i anlamaımızlığa 
gc•lcrek son kalan nefesler ini 
ba ,l(!r.mdakı hakimiyet lehinde 
medlıi.) ekr saı fctmeğe tahsis 
(.•ylıyorlar. İşte bu kadar garip 
guıılel' J ,ış.yonız!. 

Şimdı Alman radyosunun lıL!i 
iıı.uıdnnmk icin dökt iiğü <lille
rl' b.lltımz: 

Mütt<·fJklel', cihan efkiitı u
mwniyesini kendileı·ine celh<·t · 
men: ı<·ın, kiiçiik .milletlt-rin ı 
mukadderatlarını yine küçük 
mıl1ctleı-in tayin etmelerine ta
rnı tar oldııkl:.nnı soyliiyoı lar. I 
Halbuki bu tahakkuk edcmive-
ek bıı ovunıluı·. Versa.y bn- ı 

Jl\Ul wr rıusaliılir. Şimdi d,, plü
tokratlar \"e bolşevikler kiieük 
ınullct erin hiırrıyetlerinılı'n · ve 

1 
h:ıkl:ıı ındaıı halısediyorJarsa da 
üıiy.ıtta. bunun aksini yapı
yo. ıar. .Mr:ks:ıdları tr.nrnmeıı 
baş, adır. 

Halbuki Almru1.} aı bir çok 
kiıctik de\ l<:tleı in istiklfı.llerini 
j,•de et ıru~ ve onlarla işbil'liği 
~·.ıpmış, japonya da şimdiye ka- 1 
nn:-ın h.trek tlerh·le b ıııu fobnt 
c·tmı . .\mcrikan - boyunduruğu 1 
nlbndn inleyen Filipinlilere bu
gim isti h.laı vfıdcyk.miştir. 

Alm:JJl ı adyosu nıuha.ripler
deıı hnr.{!ıler'nin hn.k \'e adalet 
uğrund• •.alı.J.ıklarıııa hüküm 
venne.} i dinle •icilerinc bıı aktı
ğını SÖ.} ledikten somıı. davayı 
.fil suretle hiiliisa etmiştir: 

ÜçI r misakı devletleri yahu
dileı-e Ye plütokrntlara karşı 
ibiı hürriyet harbi yapmakta
dıt. Bu harbi ayni zamanda kü
çiık dt•vlı.;:tlerin bu müstebidle
forin ellerinden kurtulmaları 
iı.in de \ ~ pılmnktadır. 

Alman ıa.dyosunun bize ıo.t
fcn bıraktım düşünme hakkın
dan istif de cdeı ek biz de me
seleyi şu c.uretlc muhakeme e
decegiz: 

Evvela, Alman radyosu de
mokrosi devletlerinin küçUk 
milletlerin mukoddcratlnrını kü 
~lık nüllctlerin tayin etmeleri 

GAZETESi • 

rde 
---ı· .. s:······ .. ···;d· .. ı Rooseveltin 

ıngapur a Çin Mareşaline 
ans ,, llar nda 

no·nz e iman 
opçusu yeni . bir 

düelloya tutuştu 
Akdenizde bir Yu. 
nan şilebi, Ati antik-
te de bir lsveç va- -
pura torpiJlenert1k 

ballı -Londra, 8 (n.a.) - İngiliz 
t aclyosu, uzun menzilli İngiliz 
ve Alman toplarının dii.n akşam 
Man~ üzeıinde şiddetli bir düel
lo' n tutuştuklarını habc-r veı· -
ınektedir. 

Ş,İMAL DENİZiNDE 
I.oııdra, 8 (a.n.) - Hava N;ı

zılığı tebliği: 
Boınba.rdıman servisine men

sup tn.yareler, dün şimal denizt 
üzerinde keşif taarruzları yap- . 
mışlar ve düşman avcı tayyn·c-ı .c~us:uıda A!11wııl<ır•n < >k1Jdıl.'.l~2·ı et lil\761'! yüstcriı- Juu ifcJ, 

let ıle müteaddit çarpı:;;ma' ar.ı - ----------~---
-,ı 

baharı 
taarruzu 

tutuşarak bunlardan birini tah
rip etmişlerdir. 'fayyarekrimiz· 1

1 dc:n üçii noksanrlır. 
AKDENİZDE 

f-~alta, 8 Ca.a.) - Tebliğde -
bildirildiğine gfü·e, l09 modeli M 1 HVERI N 
bir MesS('rschmitt, dünkii cu -
mnt'tesi günü Malta üzcrind~ 
<liişilrülmiiştür. ı TAZYı· K" A RTTi 

h1giliz luwa kuvvetler ine ıneıı- f 

l(iık 

de 

" 
'da -

SOVYETLER 
İLERLİYOR 

~ııp tayyareler, havalanmışlıır -
dır. Dii~mnıı yy:ıreleri kac;ın1:,; 
tır. 

.Bt>Jfüı 8 <a. a.) - Alrınm n'd 
•omı, bir lngilir. denizaltısının 1 

Yunanistana giden buğday yük-1 
lü Maria isimli Yunan yiik ~c· 
nıifmi ba.brdığını haber Yel'nıek 

--o--

' 1 ·8• an 'ina ya Alman zayiatı 
1 ~ çok ağır! 

l~giliz rL 
diyor ki: 

1 Bir ltalyan Amirah 
0 ı müttefik erin Al· l'fuharebele.l- 1 

ATLAKTlK'TE ı non meıe yar- ı' manyayı şimalden 
Vagington, 8 hı a.) - Bahri- 1 dımda bulunma· 1 c· enberliyeceğini en gÖzÜ Y lan 

ye Nazırlığının tebliği: 1 i ~ b I 
AUantik bölgesınde mihveı·ı ı -sına Üsl!ade zannedjyor i ır ta ya 1 

dcni1altıları Atlanti!t Okyaııu- edemeyı· z . -- Generah 
suiıun büyük bir kısmında B;r- · Londı"a, 8 (a.a.) - Britano- 1 
lc:ı;ik Amerika devletleri kıyıla- va - ıtuı '<ıll anıirah JJucci ı ---
~ı :ı. c;ıklnnn<la fnaliyetlerine de- Sir Waiter'e göre takviye- va?..<lığı biı· makalede müttefik İtalyan kuvvetlerinin 

(Sonu sayfa 3 ılltun 6 da) ! · .· 'lJ·b} ·t l· d d f • 1 ier şımdıyekadar kullam!- ıeıın 1 • ~ ıaı aar.ruz .ırın_~!l , erna g~n amması tçın 
. . ~·-™ . . 1 nasıl çckınmek ht7Jmgeldıgı- ı M I . . 

fı~rı.1ın tı}e çıl~a~ı\·;ıc·:ık. _?ıı: mamış kaynaktan gehyor ni &iylcmekiediı·. Am~rale gö- • uso tmye müracaat ettı 
O.} un olıiugunu ı<ldıa t tme-5ını Kn.hirc, g ( a.a.) _ Orta.şı:ırk re, bu taarruz ct>nuhı 1tikan- M~kova, 8 la.~d - Sovyet 'ı 
\'c Versay mu~hc<lı mıme:,;ini lng-iliz lm••vetl~ci umumi Jrn .. rar- ı dinavyaya tewih e<lilcl'ektiı·. rı:kşnm tebliği: 
mbal diye göstermesini doğ'ı u g&.hıııın leblig-i: ' )lumaileyh tskandinavyayn. 7 Şuıbat günü kıt:ılarınu:1., şid ı 
diye kabul edersek kendilcrini:ı Av ve bomba tayya.relcrimiz yapılacak biı· asker ~ıkışının detlı ~ıpışmalar neticesinde 
küçiik milletlere hUrriyet ve is- c•ıın:artesi r-;iiııü Sireı aikada tu.. Narvik ve Arkanj;::l arasında m.iitt'8ddit meskun m.ahrıBı işgal 
liklal tanımak vaiclleıinin kat- arruz faaliyetlerine cle\'am et - ofabileceğini tahmin ctmcltlc ~nı~lc-.rdir. Cephc-nın bazı ke-
'iyyen samimi olmadığına hi.ik· ı ınıs1t>rdir. Hareket halinde bu- ve muvaffakiyeti takdirinde simle.rinde faşist Almıan kıta.-
mr:tmemiz lii.zım gelir. Çüııkii hwan kara ku\'Vctleıimi:bİU ü - rrıattefik kuvvetlerin lsvcç ve lruı mukabil ta.8rruzlara geç -
böyle bir şeyin :imeli ve k:lbıl ~erinde, ayni zamandn. dü§man Finlandiyndaıı geçerek Alnrnn ı milJikr ve piisknrtlilmiişkr\.tir. 
olmadığını ::ıöylerkcn imknıunz j Heri hatları üstünde dt.vriyc ta-1 ya\'1 şimalde ct'mberleyebile- 'G Şub.l't g-linii 21 Alman tay-
hit'Şeyi bi7.e nasıl vfı.dcdebilir1cr? arruzları yapılmış, tfüşman kol-, ceğini ~anmaktadır. Y'dl\."8j t.lıln ip t>diimiştir. Bizım 

ho·lir. 

telgrafı Japon top,usu 
dün cok oeniş 

' ö'cllde devamll 
' faaliyette bulundu 

rika, VlşidtfR 
Rommele yardım 

edilip ediln1ediğinl 
.'fardrı 

Johordaki Japon 
istihkam kıtaları 

dağıtddı, japanların 
bir keşif kolu Pa!au 

Ulin'e çıktı -
SinP-apur, S (a.~.) - Umumi 

kamrgfthın tebliği: 1 
Dii.<pnan tayyareleri vt- topçu- I 

su, bugün çok daha geniş ölçii
dc faaliyet ~ırfclmiştir. Topçu 
ateşi ve tıa.yyareleriıı faaliyeti, 
bilhassa Singapur adasımn ce
nup kısmındaki me\'Zilcrimize 
tevcih edilmekte<lil'. Johor bo
i!'nzmda, gemiler i<ıin<'leki dev- ! 
ı1ye1el'imiz, ayni şekilde bir düs
mruı de\•r'iyesine tc::;adi.ü ctımi. 
ve icin<lc takriben otuz asker 
buhınan bir rlüsman teknesin' 
bn.tırmı~...ır. .Johornn cenubup- ı 
da d~ınan istihkam C'Jra<lı t6p 1 
r;umuz tarafından taarruz< uğ
ramış ve dağıtılmıştır. Dü,E}man 
Ma~ai istikametinde döğuya 
doğru ilerlediği sırada topçu -
muzun taarrnzunıa ufrr;ımı~tır. 
Tl">t-J<:Umuz, dü~manın blı bölge
deki ba tarvaJaıını su.rt.urmuş -
tur. Hugiiı;kii p:ıznr ~iinii :--a
bııhı, Palnuulin'c dii~man kesif 
kollan ~ıkiığı haber V('ıiliyvr. 

Singa1•ur i.izcıind ~ a}>ılan 

Vaı;;iıı~ton, 8 (a.a.) - Roz. 
\dl Çine 500 milyon doların ve
ı ilnw~i münasebt...,tile mare~ 
Çan-Kay-~ck'c bir klgıaf <;tke
ı·ek bh knrarı;:ı Birle§i.k devlc:ı.4. '· -
ı iu Çine karşı gösten:ıikleı i hiir 
met Vü takdir ın bir delili oldu
ı!unu bildiı'ıniı;; ve beş yıldanb -
ıi dehşetli şal'tlar nltmda üsttin 
bir diişmana karşı rniid•üaa. har 
bııu' devam eden Çin kıUıram,n 
lığının bülün dünya mrumriph·· 
ı·ile birle.,.mis miJletleı e ilhnm 
lrn.yırngı oldtiğunu ~ıave etmiş· 
tir. 

WElJJ. .. ES'in BEYANATI 
Vaşington, S ( :ı .:ı.) Dünkü b.•· 

mn konf eranı;mda, Birleşik d~v
fotıeı hat'.icive nazır mua\•ini M. 
Sumın<'r Welles'c ~ğıdaki sual 
ler soruh lUf? ve cevaplar lınnırn 
ur. <i'onu Sa. j Sii. 5 clt J 

• 
Japonlar şehri 
·arka arkaya 

dört gece 
borı1baladılar <liişman hava akınları esnasında 

avcılarımız bir diişman bomba 
tayyaresini kuvvetli bir ıhtimal-
le tahrip etmişler ve dahaı bas-~ ~ 
ke bomba ta.~'Yareleıirıi has~ru 8'rmanua m·u·d~t~as 
ugratmışlaroır. Avcılarımız.ın 1 J C1 U 
hepsi fu;!er;ne dönmüşlci"dir.. j 

Pafauulin şehri Johor boğa - 'f ·ı ·ı· 
zının uzak doihıwnda, MaJez- Bu vazı eye ngt ız, 

·ya .kaıcıtiiyle ~ingnpur adası a- Amerikan, Kanadalı ve 
rnsındadır. Hintli tayyareleri 

* Saygon, 8 (a.a.) - Sfogapıır- iştirak ediyor 
daki hareketler bir durgunluk ---
de\Teai reçhiyor gibidir. İngi
lizler,. t!ıkviye ~elırıesiııc intİ7Al
ren müdafaa v~talarını arttır
maktadırlar. Japonlar, hiiı•uma 
:reçmek için icabeden mnl?.eme 
vi ha2.1r!ıvorlnr. İngilizll'l', top- , 
c:u düellosunun pek §iddeUi ol- ı 
ml1.dt~'1nı söylemclcte<lirler. 

Singapur, 8 (a.a.) - Habeı·
ler nazırlıği, cmna giinkü hava 
akrnlan esnasında sivil ah~ı!i
den 4 ki:?inin öldüğü ve 54. lu~i
nin ynralandığını bildirme-kte
air . 

Macaasar 
dayanacak 

Ra.ngon, 8 ( .a.) - JaffOıt 
t.nyyarelerinin Rangon bolgesı 
üzerin.e yaptıkları hiicum, Ja
ponlann ş.jmcliyo kadar yJptır.-
ları hücumların en büyüğü idi. 
Arka nrka}-n dört g cedir ta.ar-' 
ruza geçen japon t.ıyy:l.l·eleri, 3 
saat müddetle ve her ış daJu- • 
kada oir yeni dalgalar hminde 

(Sonu sayfa 3 .. li'tvn 4 de) 

Honrn meseleııiıı asıl mtihıın k .. · t bo 1 f 3 k·1' ıhımız 7 i.a' yar~...lı"r. ı:;. '"'ltbat 1 !arı le rat· mue;·sıı· stile te m (Sonu ııııy a c!itun 6 dill ~ t ,...,., ,, \.""\.!. v .,.. 

noktası şudur: !'.lihver DcY- bl t "'l t .,.. .. h t.. · ı g~inü cvvcloo lnbt•r w~I'ikligi , ...... ~ .. ••Hı•H1•H•H•H•H•H•M•H•M•Me~t11Met4°~•~•~•••••••••••••••ıeıel4t~Mt:"'>9Hl•H1•t• 
A A • a annııı;; ır .• ~ on o ve J•ı:u lll a 

1
, • ,- ı "" .. 

!etleri \TUpnyn hakım olmak H1 asındaki yollarda Ye Eltmimi gıbi 34 <lcğil 46 Alman tayya- • ı s E " 
d:.wasiyle silaha f'arılnu~Lardıı'. 1 ı...vrcsinde diişman ı:.t:~ynr kol-ı Kah .• re' de J't'~ tahril) (dilmiştir. 1 E E T l E 
Bu hakimiyeti naz;ıriyata ve si- !arım yapılan hava nkmlan <>S· • Alm~ tm••fauh 
yasi felsefelerine h;tinat ettir- nıı.:·nnda düşmanın bh· çok rııo-

1 
.._ Mo~ova, S (a.a.} - 80\yet ı 

mi~lerdir; bu hakimiyc·te kendi- törlii ta.<;ııtlıın ağır zarara uğıa b •• •• k tebliği eJmıtle, Alman!ınnn c.J'aıı 
leı irı<lo hak gönfükkl"ini ilan ey rnı~lı:trdır. l U yU ağl.r tl•lcfat • veı\ll.1ckt.e oldulda.-

1 lemişlerrlir. Ü<;ler mi.sakı nıey-ı sgRLINE GÖRE _ n , ~ovyet. uhiusumın da, durmn. 1 
drmd:ı duruyor. Hayat ~haN , <lıın i)en hareketine ılevam et ti-· 
1 ~...1· ., A . . Bcrlin, 8 ta.a.) - S<-lahıvetli I t h •• t ( a\ ası lll--uır. vnıpanın ıçmde J N - eza u ra ğ:i süvlr>nmclktOOir . Bıtza.n sa-
b Al 

1 

ı.o:. ı _kr.tyı. ıaktan ). .B ajıın'-'ll'ft j . · - " ;-ı-.:;-ir man nıikteınlekesi kur- \;J bak.mundan \istim oiir..mana 
1 d ed. , nıhlırılıyor: ·---------- '"' -:1 ma ~ ayası n ır ! · kıanıı ~vyp.t ordusu birliklerı 

Jngılizler. Bingazıden \<:'Det· • ':..~ -:ı: 
Demokrasi devletlcıi asker- ncd .. n alelacele çıkarı. rk n hl:ı j Yeni başvellil tarni'mdım yrıpılt\u. herek tıcr 

lik bakımından dünyaya h&ltlm ıH.:\'İurn 1200 tan<' otı>mobH teri~ ~J ~tSmcla mulıtelif kosımleı'de, 

-~----- ~ 
~ 

Bunlar ihtiyaçları zamanında kar- • 
şılamak için yiyecek, içecek, : 
giyecek ve yakacak stokları 1 
vucuda getirecekler ı 

~ kesilirlerse. kii<;ük devletlerin dmişlerdir. SÖyfediğİ RUfll/ıfa Almanla11n ağır kayıplara ui;rıa 
hak ve istiklallerini tanırlar mı, !rgilizlerin bu kadar fazla sa . • dıklsn, a.yni ek1c söyl<-runclde-

4 5 
.
1 1 

• 
tanımazlar mı? Onhu· da Üçler yıda anı.bayı terkt•tnıek mecbu- ı Jngi/iz - Jl/ıstr dir. Sovyetlı-r·, bazı mahal!cıi ' mı yon irahk ziraat makınesı• naldı' 
misakını imzalayan dl'vl~tler l'i~·•'tinde kalmaları , Alımm leş- d il .. l •• d .. gerı ahııışlar ve külliyetli harp y 
gibi dünyayı :=:t•\ k \'t• idnrı~ et- killt•tinin, önünde dmıılmaz tn... I ()S Ugl RU OlJ ll maJwmesi Z..1.ptetmi'?ll•rdir. 1 Q 

mek h;terlı•r mi ? isteme:dt:ı· mi? yiki altında yaptıklım l'ic:ıttalti o lhtly:mlarırıı at~kh hali Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor J 1 
Bu bıtpl:t lehde ve :ıleyhdc söz teıa·.".I ı·..,.·bf'L edeı·. (icrll·ral ı~cJıtı- j Bf'\""' 8 (· ) Brit ınov t • 
.sö\'lcnebilir. Fakat Mth\ er !ev- ,, ., - "\ Binl~rce talebe ngiliz t . ut , a.::ı. - ( •. 
letlel'İ galip geliı·Jcıı;;<• ki=çiik Melin bu uıft•rli ilt•rloyi§inin El . . . t bT l us rnp!ıesindc haly:m ~cfol' *la~ mfü:teşarJığı, k111ulmuş olan iaşe heyetlerinin fa-
miUctlel'in Ol°1f. ıdan kr,Jhı.ı ak _ ~~ralidir ki bir t~uaftnn İngi!h ÇISlnl 0 OffiQ 1 tne el heyeti kı)Jl~IJ.lJ<ıl11 :?'<'llCl'n!~~fc?- al.!yetini pr?gramlaya'1: bfr ~~m~ hazırlayarak teşekkiiJlerine 
lan \'e esir haiine gin~·t k!cri kumnntlanlığını ~J)ırtmış, dı· üstünde götürdü sc~ı :'\lu~~ohmye gonderdıgı bn· g-ondermıştır. Bu tamıme gore, ıa.<]e hevetlerinin :raportörlii-

1
. 

h kk kt Ç.. k" ~~·h . ğ\;r taraftan Alman ve İtalyan 0 ( ) raporchı .t~ın bir tnlıriptt'ıı lmr : ğünii, umumi kfttip yapa~aktır. -
mu a ·a ır. un u • 11 

"' rın r.ı:k<.'rlerine çok uzun nıt>safo - l\ahire, 0 a.a. - Dün ba~- oormak ıçıu İtal) ~uı kıtalnııııın 1 laf'c heyetleri, vckfilet.in vercocği direktifler dairesinde-
gayesi budur. Binat'JHil\ : lı ıııir- lcre kadar cebl'i' yüriiuiis]f'J tah- vekillik dniıeı->i önünde topla - dertrl lt ·v v d" 1 · "b k' 1 al d bas.k b .1 d kla 
tiyet ve istiklfılinc kı.vmet ve- " - • h ı rı •• aı~ a_ .? ~mme. Pıı ımu 1 ça ış~ arın an • a luuıı u rı mıntakalann ihtiyaçla-

ı. il <>tmi~tir. 1 nan halk, Na a::; paşaya sevgisi-! J'l'.Dl luzumu u1.t•"!1d.e ı:'<rı>r 1.:i· rına g-ore rescn .. bır takım karar ve tedbirler aJabileccklerdir. ren, vatanını ve §eref ve h.ııysi- f 3 ... 
:\.... (Sonu sııyrıı. 3 s.ot'urı a de) (Sonu say.. sütun 5 ele) (Sonu uyfa ~ ıütıın 6 da) 1 Heyetler. munakale yollarının kar ve=ı. sa.ır' o.n.be,nlerle ka- i 

yetıui müdafaa etmek isteyen -----------------------....----------------- ,,~ qv ~ her kürçtik devlet ister istemez p~nmMı h51l.ınde yollar açıhncıya kadar onahallin ihtiyaçlarını 
demokrasilerin tarafını iltizam · bır ~an ıçın kar.·ıJayaeak miktarda vilayet içinde her türlü 
etmef.'e mecburdur. e ~eh!ıkcyc: karşı mahfuz yerlerde lüks cşyıaı hariç, ;>iyocek, 

' ıçccek, gıvecek ve yakacak stokJaı ı vücuda ~etirecektir • 
.Mihverin bir çok kiiçük dev- · / ~ 

Icllerin istiklalini iade etmiş ol- ' Zirai i~ tih 3ali arttırmak için 
dnğu iddiası ise, maatteessüf 
fıliyat ile tekzip edilmektedir: * Zirıil istihsali arttınna:k için sad:ooilen gayret~r aza. 
Hani Arnavutluk nerede? Çe- Serbest gı·,·re~le ""de seneıe .. denberı· Alman Devlet mi hadde çıkarılmak üzeredir. Sayın Başvekilimiz bu ıiş1c 
koslovakyaı ve Lehistan nerede? 'lf 1.' •' bi~t ~·.e iıdeta her giin uğra.~maktadlr. Haılk Partisinde ev-
Mncaristan, Rumanya, Y:ugos- kandırılan ha/il dün bir kerre daha Naz rıı öldü velkı gun yapılan toplantı, bu hususta. parti teşkilatından 
lavya, Bulgarisban, Yuna.ııis- propaganda ve sair hususta :ne şekilde istifade eailobilcce-
tan, Danimarka, Norveç, Lük- Maksinı sa/pnlaı·ııu sukutulıa11ale BerJin, 8 (:ı.a. ) - Resmen niıı komışulmU..'i olması muhtemeldir • 
semburg ,Felemenk, Belçika. ne .., k l k il• l)ilcJiriliyor: Yeni makineler geldi 
rede? Mihverin galebe kazanır- ugraııara er e l 1 AJman devlet nazırı doktor J:'-----------
sa vereceği hlirrlyet, tatbik ede- Serbest güreş müsabakaları Maksim salonunu hıncahınç uol I . * Ni~ı 941 ~·ılmda Amerikaya sipariş edilen 5 milyon 
ceği adalet nümuneleıi bunlar dün Maksim s~omm~a yapıldı. durmuştu. Bir iki şahsın sıf pa- Todt, bugün askeri vazifesinin liralık ;m>aat makıne ve yede!• a:"ksn.m.ının dört buçuk milyon 
ise, cihan efkarı umumiyesinin II;;ııt;;a arası el ılanlnnle yapılan ra kazanmak gayesile yaptıkları ifası sırasında bir hava kazası lir~a kıymetindeki en büyük kısmı bugiin memleketimize gel-
Alman radyosundan uzaklaş- reıdamlardn. ve garetelerde çı- bu organizasyonlar her 7..aman neticesinde ölmüştür. t mış bulunınakta<;iır. Bunların .:. ı c Jı pe.;.ıeı.pcy yapıbnn.k _ 
ması pek tabii ve 7.8.1'lll'idir. kan her iki gilreşçinin beyanat· sporculuğa yakışmıyan büyült Führer milli ceııaze merasinu tadır. İlkbaha~ zıraat sefeı berlıe"r!n< bu m" nel€r faali.} ete 

Hüse...1_ ... Vahid }7A"a"PRT lanna kapılan uiizleTce ID""'"ftı..,., (Sonu .... yfa ı .. D ... ·n 1 da) lmasıru ~ ....... ;~- ı başlay.a.cakl~. 
'J.w. ~··.... ~· '-i.A~ - .. ... "' yapı emrc~~u. •••M••••••1111e•ce•••••••e•e 



skerlik hah-· sleri (-s-.,. _E_H_l--R--·H-. A-B----E--R-L-~-R-ı-tııııı) =I F ı K R A ____________ ...,. __________ ...., ________________________________________ , ______ ... ______________ _. 

Yurdumuzda 
demiryolu 
inşaatı ·apon muvalf akıyetini 

okşıyan amiller 
--~~--~--.. ı~~~~~~ 

Zamanın intihabında isabet vardır, 
ancak olayların gelişimi 

harbin talihini çizer 

Nafia Vekaleti 
yeni inşaat mevsi· 
mi için hazırlıklar 

yapıyor 

1 Yazan: Emekli Gri. f{emal Koçer J 
aponlar, ilk hamlede, Pasi
fikte tam bir seyrüsefer 

serbeslisi elde etmişlerd.Jr. Bu
nun sebebi muhteliftir: 

a) İngiib. Uzakdoğu armada· 
lan ve g-arnizonu zayıftı. lm
pJratorluk müdafaa sistemi, 
birbirinden çok uzak iki üste te
mecku.z ooıyordu: SıngJ.pur ve 
Hong - Km:ıg!. 

Denizlel'de emniyet havası ya
rat.makta en büvük rolü ifa: e
dece-k hava kuV\·etleri de önce 
iki .nımtakaya serpilmiş ve Ja
non harekatının iç C:in den.izi 
karalannb. doğru gelişmeleri U
zercıe, Singapur etrafında top
lanmıştı. 

Vakıa, Uzakdojfoya önem ve 
rilmek isteniyordu, Singapur, 
örnek itl.8.kına se-.t.i. bir mustah
kem üs durumuna geUrilnı.~'ii: 
Kale, cehennemi ateşler fışkı
nın bir man.zumrdir, hava~andan 
emin olmak şa.rtiyle, bUyük ar
madaları da besler ve barındırır 
eh. !tele deruz cephesi 8.§ilmS..Z 
bir sed vücude getirmiştir. An
cak, eski minasiyle, denize kar
şı tek cepheli bir müw:ıfüanın 
maksada lıiçde elvermediği daha 
Ça.ıc1.ı<ı<ale seJ.cl 11ıue ele ogrenıl
mişti. Kıyı mü~tahkeın mevki
leri, hir. değılse kara ateşlerin
den de masun bulunmalı idı. 

3 - Harp sahneshıde japoo. 
emelleri uğrunda savaşacak e
lemanlıı.r ~oktu. Bwılann ja
Port plaruarıruu tatbikinde bü
yük ya! arlıkla.r göstermiş ol
rıınlannda şüphe yoktu. 

4 - Demokrasilıi.n önemli 
kuvvetleri uzak ccphelcro bağ
lannıışl ırdı. Ruslar, garp cep
lıe.::;iyle uğra.,_c:ı:nak ıZ'brannd:ı 
i,ıiler: Fırsat ki havayi tizper
dir. ermek ona bir daııı hi.ı.ner
dir!,, Artık, bu illerde yeni ui
z::ımlar kurmak, uzak hedeflere 
erişmek zamanı gehnişti. 

5 - H:ı.rp, h::ırlıi besleyebilir
di. Pasifik hazineler diyarıdu, 
cnz.iptır ve amaca ulaştıran 
yollar dikcnsizdir. 

G - Beş yıl önce başlayan 
Çin hat>eketleri, ikmal akıp ~t 
til~çe, sona. erdirilemezdi. Bir 
taşla iki kuş vurulabilirdi. Tai
l:uıd üzerinden varılarak ikrııal 

yolları 1~eg'lir ha1ta &1.!ı d · 'l
rı koparılabilirdi. Zaman, biam · 
aııu.ı ; /X!.~ıemc« zuı .LJ. ıar· llu;;tı

nırdu. İç politika, istical emre
füyurdu. 
Zamanın intiha.hında. isabet 

vardır . .Mieak, olayı nn geli ·:iJl1i 
harbin talihini çizer. Netke; 
"Son vı1.ro.ıı okçudur.,, 

Singa.nur havalarında cmni- L 1.. • • J 
yet, üatün bir bava Ol'dusuna Oli.aU ta vıtrın e-
vabestedir. Büyuk hava orclu
lan, her şeyden evvel mlls<rld 
meydanlara lüzum gü~icrir<H. 
Singapurun kara cephe~ini Ma
lak.a. tlaı· sahası le1}kil eder. 
Karşı yaka., dalına dost bir clcv 
let elinde bulunmakla beraber, 
fevkalade v:ıziyetleri kar~la
man. W'cl \! t;d.ıııK. • .m ve tau. v ıyc e-ı 
d.ilnıiş cleğildi. 

'l'aarruz, denizden bekleniyor
du. Kuvvt:Ui b,r donanmanm, 
hasmı, Malaka sularından UZ'a:k

larda tutaca~'lna mamlıyordu. 
Vaşington mtizakerderimn do
ğuı·dugu buhran, iki saf fı har-p 

rinde yemek teşhir 
olunm1yacak nn? 

Belediye riyaseti, şehrimizd·~ 
ı )kanta vitrinlerincle yemekle- 1 
rin teşhir olunmasını ınen için 
umumi meclise yeni bir teklif 
yapmağa hazırlanmaktadır . .hfa 
Jlım olduğu üzere bwıdan bıc 

müddet ev\•el bu şekilde yapı
l<ln bir teklif, umumi meclis ta.-ı 
rafından rcddo1unmustu. Bele
diye riya.seti yeni teklifin, mcc.~ 
liste kabulü için uzun bir c~bab 
mucıbe hazırlamıştır. 

~emıniyle Singapurnıı kuvvet - Halı kaçırmak ;~ te'TIİŞ 
leııdirilmcaini mecburi kılmışlı. 
Fakat, Alman - Rus cephesine 
büyü!' Alman or<lusunun i>ab- ı 
l.aıınaş olmasına. ı ağmen, lı.1-
gilızlcr, halta Avu.stral,> a ve 
Yeni ZellnJa ttinıe.nlerini Orta 
Şarka bcl.ghunak1.an vaz geçme
mişler ve bu yüzden de Pasifi:k 
cephesini zhl'a di.işüı~rdi. 

.Japoııy:mın Mıhver saflarına 
girişi, Pasifikde kanlı bir ma
ceraya atılacağım gösteriyor<lu. 
Anayurdun müdafaası kaygu
su, Rus ordularının gerilemesi!e 

lı"<lndan külliyetli miktarda 
h:ılı yükliyerek yola çıkan Te.v
f iki Hüda. motörü dün sehrimb~e 
gelnıi§tir. Bu sıradn · motörün 
makinisti Recen motörde bnlu
rıan en iyi cins ·halılardan birini 
Btlyük Derede karaya çıkar _ ı 

1 

ınak isterken gümrük muhafa. 
za memurlan tarafından yaka-! 
ırınını.,tır. Mal kaçırmaktan suç 
lu Rf>C'ep yal<:alanarı:ı.k adliyt!yc 1 

\•erihiştir. 

Kafirn.syanu1 tehlikeye duşmesi Milas1a tütün sattşları 
'c A denizin bcniınsennıes.i, ln-

Milas (Yeni Sabah) - Muhi
timizde tütün satışları hitama 

İn§aat mevsiminin yalda'}· 
makta olduğunu düşün.en Nafia 
v ekAleti, bugünkü şartlar dahi~ 
linde bulu.rıa.n her türlü imkan -
lardıın istifad<'yi göz önünd~ tu 
tarak. muhtelif nafia .tşlnıi et-
rafı.ada hazırlıklarına devam 
etmektı...'<lir. Bunların arasında 
El~~ıg- Van - Ç.1p:ıkı:u .. a l•n.dar 
olan uzunluğun inşaatı bü
tun lıızıyıe ıı.erlcnıe:._eı.ıu.-. Ciz
re - Diya!'bakır hallı tıı.mamlan
ımı<;ıtır. Di;var'Hıkır istasyonun 
70 km. rocs:ıfo ::r,dc bulunan 

Sinan istasyonu işletilmeğe baş 
~ .Wığı gtı;ı Z..>nti ıhı:l k - h.oz
ltı h~ttm..n dn. : ns.wtı lJu sene 
b>..nıa.m}.ll!a.C'\ktır. 

Bir han 
çöktü 
-00--

Bir kadın enkaz 
altında yaralandı• 

Galııtada ~akir Ziya cadde
sinde 28 numlıralı Valtes ha
n:.n.uı damı dün ani olarak çök
müştür. En.kaz altın<la kalan ba
yan Sultan, iıtfaiye tarafından 
kurtarılmıştır. Sultana ınuhte-· 
lif yerlerındcn Y'wu.•alı olduğu 
kin derhal hastahaneve -kaldı -
rilnıştır. Han tahliye c.=a.ilmiştir. 

iki muhtekir 
yakalandı 

Dün iki muhtekfr yakalanmış
tır: 

* Kumka:pıda Kömürcü ku· 
yusu sokağmr.Ja ~ uuıae:ırnlı dük 
kan<ln. kömürciil;iJ..: yapm~ Os
maı-;ı R1za Kır kön.1Urün. kilosu
nu 10 kuruş:ı satmıştır. Os
man yukahnnral; ihtik:1r mah
kemesıne teslim ed.ilmi~li··. 
* Bcşikta.sta Yol'ganc.ı. İb

rahim ıı;r mi.ı.u<l.eL en•el hendi
si ıçin a..ld1f.ı birk::ır, çuval kö-1 
miırün kı1osunu 15 kuruştan sat. 
mak suretı}le &'UÇ :ı.ş.e:ıruştir. lı>
r:ıhinı yakalanar~k adliyeye 
teslim cdilmiı;tir. 

Hırsızlık yapan 
bir bekçi 

ÖrenHdiğine g\.ke, evve1ki gü:n 
BeşikttlŞ Kızılay deposundan, 
her b.iri 100 kilodan müteşek-· 
kil 6 adet balya mezkfı.r depo 
b"-...kçisi Ali ve arka.daş1 Nu
reddin tarafmd:ı.n çıa hn::ı.ra.k, 
Şükrü adında birine 1200 lira
ua s;: tılmı.ştır. Surlular adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

* Be~Lktaşta Köyiçinde ~ılr 
reis sokağında 11 numarıı.lı w
de CÜU kurumların tUtU§!lHt:>ıfe 
yangın çıkmıştır. Ateş itfaıye I 
t:.ı.rafın<lan söndiirülmüştür. 

Spoır 
·.· , .. ' ... ~--~ 

Galatasaray, 
Beşiktaş 

lstanbulspor ve 
galip geldi 

Maçlar çok heyecanlı olda 
Havaların bozuk ve yağışlı 1 

gitmesi yüzünden gayri ni7.aini 
vd.Ziyete gelen sahalarda birbu
çuk aydanberi ya.pılam.ıyan lig 

1 
maçlarına dün Fenerbabçe sta· 
d.nda devam edildi. 

Epey zamandanberi futbol 
maç1arına. hasret çeken merak
lılar maçlann ehcmmiyetsizll~i-j 
ne rağmen stad tribünlerini dol
durm.IL~ardı. Maçların tafsi.l.a.tı 
m veriyoruz: 

lSTANBULSPOR 3 -
BEYOÖLUSPOR 1 -

Oyuna hta.nbulspor başladı .1 
Dakikalar ilerledikçe sarısiyah
lıla.rın üstünlüğü ele aldıklaı:ı 
Beyoğluspor kalesinin ciddi toh-

1 Jikeler atlattığı gör\!Iıüyordu • 
Fakat muhacimlerin kale önle
rinde fazla. çalım yapınalan ne
tice alınmasına mani oı.uyordu. I 
~ihay~t k~n birçok fırsatlar
dan soora. devrenin neticesine 2 
clakib. kala İstanbulsporlular 1 
Vakurun ferdi gayretile ilk sa
y!lnrına ke.vu.:?tular. Devre 1---0

1 
bitti. 

!kinci devreye her iki takım 
da hızlı başladı. Maç seri ve kar 
şılık!ı akınlarla geqerken oyu • 
mm. 17 inci dakikasında bir fır
sattan istifade eden Kadir ikin
cı biraz sonra da İsmet korner
den i.iciincü İstanbulspor golle
rini yaptılar. 

De\•re sonuna doğru Culafi or 
talardan savuı·duğu güzel bir 
ı:;i!Ue takımır.:ı. yegnnc savısır..ı 
kazc..ndırdı. Maç 1-3 İstanbul· 
spor lehino hitti . 

GALA7'ASAR.AY - 3 
ALTINTU(J. - O 

Glinün ikinci maçı Galatasa-
1 

rayla Altmtuğ arasında yapıldı. 
Takımlar: 

Gala.ta.saray~ Sa.im; Faruk , 
Sdim; Kem~I. E.;ıfak Barbaros; 
Hıkmet, Arif, Cenıil, Mustafa , 
Ga:z.n.nfcr. Altıntuğ her zamanki 
kadrC\sunu muhafaza ediyordu. 

Oyanuu başlamasile sarıkır
mızı takım üstünliiğü ele aldı. 
Altıntuğ kulesi sıkı bir çembe:
içine giriverdi. Cemilin ileri pa-
sın~. yetiı::cn Hikmet savnrduğ11 
sıkı bir silHe ta.l .. 111mm ilk ~a· 
y.sını yaptı. Bu golfo hız -
lamr gibi CJ1an .Altmtuı"T1ttlar Ga, 
Iatasarav kale::.""ini tehdide koyul 
dularsa da bir netice alamadılar 
şarıkırımzı takımın hücumlan 
da ~mere vermiyordu.Arifin u- 1 

zaktan svvurduğu sütü kaleci e 
linden ka.cırc1ı Hikmet yeti.cıerek 
.bunu role tahvil etU. Birinci 
devı ~ Galn tasaraym 2-0 üsti\n
lüğü ile bitti. 

İkinci devrenin ilk yirmi da
ldkası r.ıüt.evazin bi~ ş.ek~lde .geç 

1 
ti. Y4vaş_ yava.5 hakımıyetı e
le alan sarı•nrmızı W.kım üst, 
üste yaptığı hücumlarla A1tın-ı 
tuğ kalcFıini tehdide kovuldu •

1 KaÇan birçok fırsatlar gol ado
dinin artmasına mani olurken• 
Mt stafa Galatasaray üçüncü ve 
son gofüniı sıkı bir şiltle ya.p -ı 
mağ:ı muvaffak oldu. M~ç 3-0 

Eıa.nlnrmızı takımın lehine bitti 
BEŞiKTAŞ - 4 BBYKOZ -O 

Günün son ka.rşıiaşmasmı Be
şiktaşla Beykoz takımlan ~ 
tılar. 
Takımlar: 
Beşikt.a.ş: Y. Ali; Feyıl, Yani: 

Rıfat, ·Hüseyin, Çaçi; Şakir, 
Şükrü, İbrahi.m, Şeref, En·ef. 

Beykoz: Bahadır; Sadettin. 
Babadır, Mehmet, Kemal, Ca
bit, Mehmet, Refii Kamuran , 
Fikret, Kazını. 

Oyunun ba~bmasile Beşiktaş· 
lıla'r derhal hücuma geçtiler • 
sansiya h kale oyunun ilk daki · 
kalarından itibaren tehlikeli an-[ 
tar ı;eçimıeğe başladı. Fakat e-

1 
sasiı bir müdafaa sistemi tat -
bak eden Beykozlular kalelerin-

1 
ü.e ooliren bir ~ok gol tehlikelo
riitl atlatmağa muvaffak oldu
lar. 

Nilıayt 35 dakika süren ezlr.i 
bir haki.miyettcn sonra kaleci -
nin elinden kaçırdığı topu ka-
pan Şakir takımının ilk. sayıs~· 
nı yaptı. Bunu hemen bır dakı
ka sonra Şükrünün attığı ikin~ 
a gol ta.kip etti. 

Birinci devre 2---0 Beşiktaşın 
lehine bitti. 

İkinci devreye sıkı başlıyaıı 
Beykozlular siyahbeyaz kalcyo 
bir iki tehlikeli akın yaptılar • 
J'ak:>~t ııetice alamadılar. 

Eşref ferdi gayretile siirUp 
götürd'1ıfü topu üci.\ncil defa sa
nsiyah ağlanna taktı. Beykoz.. 
lula!"ln gevşedikleri görülüyor -
du. Devre sonuna doğru bir pen 
altı kazanan Beşiktashlar 4 
üncU sayılarını da yapmakta. 
güçlük çekmediler. Maç 4 - O 
Be6iktaşm üstünlüğü ile bitti. 

Rakı masar;mda bir 
kavga 

Dün Necmi İhsan ve ÔYl\er 
a<U:ı<la üç arkadaş rakı ıiçmek 
üzere Balatta Ayan caddesinde 
jstı (.:von. rnevlranesine gitıni~ -
lordir. Evvela hep beraber bi'.' 
masaya oturmuşlar ve lç.ıwğe 
başlamışlardır. 

Her üçü de bir hayli i~tiktcn 
sonra kadın meselesinden dola. '• 
yı münakaşa el.nıeğe 00..<:lamış
brdır. Nthayet is kavgaya dö
külmüştür. ömerle llısan sa:.ı
tlaly"ler·.,i kıı.paralc Necminin 
ka.fasıruı. ındirmL~lerdir. Necmi 
ba.şın<i.aıı yaıalandığı için has
tahaneye ka!dırılnuş suçlular 
yakaba..'U'ak ha.ldarmda tahki
kata başlanmıştır. 

iskeleden dOş~n amele 
Ortaköyde Merıv.:mt sokağın

da. 41 ııumaralı evde oturan bi
na yıkı.:ısı Salı.ık dün Orta· 
köyde Çarşıağnsı sokağında bir 
evi yıkmak iizere iskele kur
muştuı'. Sa.hak iskele i.i.zerine 
çıklığl sır~da. biı denbire müva
renesini kaybederek dlişmi.iş -
tür. Sol bacağıııdan ya,ralan
<llğından ~yoğlu hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Bir sabıkalı Karnenin soyadı 
hlfSIZ mah• Ekmek ;:;-ne blı 

kum oldu yarenlik 
30--

lki amele kadm, 
çabıtıkları fabri

kayı soydu 
Birinci a.sliy8 ceza. malı.kemesi 

diltı. bir sabıkalı hırsw mahkfım 
etmiştir. Suçlu Süleyman GU
nee evvelki gün Ahırkapıda Hik
metin evme peıucere caııımı 
ıkınna.k suretiyle girmiştir. !çer
den bir p<11:ıtalon, bir kahve de
?irmeni, bir kaç takını ~amaşır 
ve 5 met.re basma çalmıştır. 

Suçlu dünkü duruşma ne
ticesinde 11 ay 20 gün hapse 
rna.lıkum edilmiştir. 

İki amele kadının m&ril~ü 
Süreyya paşa mensucat fab

rikasınua ç~nıı Meryem il'e 
HiaıliJne evvelki gUn fabrikad~ 
2 kilo inlik çalmışlard~. Suçlu
lar iplikleri bellerine ve O'öğiis
lerine saklaım.ışlar ve fabrika -
da.:n çıkmak istemişlerdir. U
zerlerinde ya.pdan araştırma 
neticesinde çalclıklan aplikler 
meydraıııa çıka.rılmıştır. Sultan
alunet b;rinci sulh ceza mah • 
kemcsinde yanıb:ı dünkü du -
ııışmahu-, netices.in<le ~ ikisi 
de kırkar c;ün hapse mahkilm e
dilmiş!er<lir. 

Maliyede terfiler 
Ma.li·•e V eıkAletinde yeni ter

filer olmustur: 
Tonıyiz ~komisyonu ra.poct.örii 

F':ı.lıri H<!zncdarcğhı., Tokat 
defterdarı./!>... Özmellt Ağn Def-, 
tordan Abdülkadir El'Q(. ieyü 
C'l'azi malmüdüri.i Cemil İren, \ 
Malatya varidat müdi\rü Meh
met ö~r. Kırıkhan nınlmüdü.rü 
Ahmet Co~kun, Bolu ıtahsHat 
Şefi Zahit Gören. horsa. kom.i
setliği ka.ın.biyo. ve nükut mü
dürlüğü ınemunı tıısaaı Tuner, 
st1.jiyer Akil Kit.::ı.pçı, stajiycr 
'l'evfik Doku, askeri muhas~he 
katibi Mehmet Gürkan, h.m.ir 
hazine avukatı Necmettin Kı
l!(:oğlu, :Izmir hazine ıwtıkatı 
~ehra Yeğim birer derece terfi 
ellirilani.şlerdir. 

Erzin canda 
yeni inşaat 

()~enikliğ'lne göm Et'Zine&ı 
belediyesi emrine 2 ruilyon lira-
11.tı. l •• .ıısıaat1a, önümüzdeki m
şaat mevsiminde f aliyete gt~i
lecektir. Geçen büyük zelzelede 
hasar gören binalarla, vrkılan 
bin.alt~ mı tıışaa tına de'Vrotı edil -
mcl Ledir. 
Dilsiz, sağır ve körlerin 

toplantısı 

Dilsiz, Sağır ve Körle?" Cemi
yeti dün Eminönü Hft.lkevi sa
lonunda fevka.lildc hir topJantı 
yapıruşlır. Topt:uıtı saat 16 ya. 
kadar devam etmiştir. Bazı 
t!lesefoler hak.kında. azabr ten
vir edilmiş ve bihhal:e topla.n.
t.ıya nihn.yet verilmiştir. 

* Cumhuriyet Halk Parti.::;i 
Beykoz Halkodasm.ıo o.vcılı1 ı: .şı.ı· 
besi ze.nrin bir progr:.'UflJa C.H. 
P. Beykoz !{:aza merkezinde 
parti erkaw, davetliler ve halk 1 

kitlesi huzurile a~ıhruştır. 

YAZAN: AK.4 G0.VD0Z 

A lfa.bemiz yabancı ike( 
J.imıcimi yok derierdlı 

Bunu bir işin veya. bir §eyin ar 
çlkçaı doğrusunu söylem.ek P' 
reıkleştiği yerde kullanırlarth. 
Bir iki ornek: 1) Lamıcimi yc:JirJ 
para paradır. Herkesin ona kur 
§1 bir sevgisi vardır. Dıttad 
''parada gözüm yokt'' de?slııl 
ama içten içe "yal\ cWimıf 
koy! .. " ~ 

2) fükım.ık edip duıma ! .ıanu· 
ci.mi yok, sen o da.vlunbaz göv· 
deli yaban a2'Jillanını seviy01'8un. 

3) Borçnıu aldı ? inandın 
mı? Lamıcimi yok, ana.f oru.n a.
dı "ödünç,, e çıktı. 

La.ırucim.i anlatabildim saııı
rım. 

O yaban alfabe gitti. Milıt 
alfabemize kavuştuk. Şimdi ne 
diyeceğiz? O ''Lam" ın ıbu "Le,, 
o "cim,. in ıbu "ce., olduğuna gö
re şöyle diyeceğiz: Leacesi 
yo'k. 

Yal.ruz alfabe mi? Biz acı w 
karanlık hayaiun.ızın her şeyi
ni değiştirdik. 'l'am devrim işte 
budemektir. Ve işte Cumhur -
luk, büyük devrimin beşilcadı , 
göbekadı, soyadı donıektir. 

Bu çağın lesicesine de bil' 
örnek vereyim mi? Peki, venı
yim: Ekmek karnesinin soyadı. 
(VESİKA) dır. Bu millet (ve
sika.) run ne demek olduğunu 
tam yirmi sekiz yıklanberi bel· 
l<'miştir, hem iliklerine kadar. 

Vesika. denilen. lanetleme ::ıüz. 
bu milletin erkek ve tanlı yil· 
reğinde payapay dörtbuçuk yıl~ 
ucu .ağulu birhançer gibi işleyip 
durmuştur. {1914:1918 1/2) 

Çifte yanmay içL'le aldığım 
bu tarih, geçen cliinya. harbinin 
süı·üm tarihidir . .A.Cilan ~ 
ri ~atafatlı bazı hırsız .soyu hır
sızlar; tanı dörtbuçuk y.ılr bu 
milletin boynuna, ayağına, elin& 
şu zincirleri vurmuşlardı: Ek:
ID"'k veailrnsı, .şeker ves.ikası, su 
vesikası, ha.va vesika>Sı., don. 
gOOı.lek vesikası, kibrit vesidrnsı, 
sellmlaşmak vesika.sı, v~ötab 
vesikası, vesikaıstz Yesikası, ve
sika vesikası ... Iı,ıılan fi.lan ... Say 
sayabildiitin kadar. 

O ve3i:kalar dağıldı da n~ ol· 
du? EileL'inde yeyinı, içim, gi -
yım vesikaları bulumn millet 
dörtbu.çuk yıl sapır sap&r dö.
küldü, ta.lrun takım serildi, alay 
alay can vereli. Fakat.. 

Fakat: .klafart:alı Gazi MuA
ta.fa Kemal Atatürk Samsun
ve Çifte 1nönii'lü Milli Şef 
(- Düşman ôlillerle dolu harp 
alanım ur.tı?.affer kılıc;lıırımıza. 
bıraktı, ke.çtyor.) Dedigi günler~ 
elen buyana o yılgar (miitert"d• 
di) kafatasları kınldı. 

Milli İstiklıll sava.~ı c.1ört yıl 
sünlii. An"dolu kırklarca çetin 
d~a.cla sarıldL Millet biıtelO 
vesika görmedi. Samrunki bun•!! 
Liru.z yanlı.~ söyledim. G~rwe<li 
<le~il, millet birtek vesika gör
dü: Milli S::waş ~mırlarınd:.m i· 
ceri girmek için; her zora da
yanan, her yok"lu1luğa ktıUana.nı 
vatansever, istikl&lci b:r adam1 

ok1uğtınu göste'E'en vesika! 

g.liz koloni ve d<ininyon kuv· 
\ ıec.nin Orta ~sru.ti.il tutul -
ı.ıa.larmı istilzam ediyordu. Her 
\ crJe uetesi kuvvet bulundur -
rnak, ilstünlük tenıin etme.ı. ise, 
oı·<luJ~·.ı;ıı teşkil, teıısik ve tec
lı ,, iç.m uzun zamana muhtaç 
b.ılunan ingilizle.r için imkan
su-:111. Uza,; güren bir basit-etle, 
Hu~ Liık Okyanusta bir çok üs
leı-m Anıerilı:aya ro yıl için 
ttrl:i zaruri idi. Ancak, bu tis
Jedn ılı:.ıyacı tatmin edeWlıııe
lcri icin <le vakit kazaımın.k ge,, 

ermi~ \•e tesellüm muamele.si he- ----------------------------------------------------

Bu vesik-a hile iki türlüdür • 
Bazıları için kağıt üstiinJe ya
zıln·dı. Fakat millet için cilı:rn 
tarihi ilstiine yd.Zlldı. Bu vesika 
som altundan yazısmı sonsuz
luktan öteye kadar koruyt~p go
türccektir. 

re:ct.1. 
Sin~apurun takviyesine geç 

lbaşl ... ını... bununla beraber, 
Nıl "nlnslinun beslenmesi ter
cih ilil.miştir . 

2 - Anıetikada, muhalif, Av
runa. d V'..13lllln Avrupa. cı>rce
veshıde kalacağını sanıyoı du. 
Mı!li müdafaaya dolgun talısi
sat '\: rilm.iş olsa da. hem genç 
orduyu sHd.lılandıl'ınak, hem de 
yardını 'şiru başarmak kolay sa-. 
yılın1y.2.n. bir mesele idi. İstilrnle 
çok zamn.ıı yiyordu. İki Okya
nusa ool:inen donannıaıım lıir 
kısmı, S,inppur ruımsda.lnrh·le 
el birliğ'i yaptığına göre de, 
12asifiktc kahir bir üstünlük 
bahşedeımezcli. Pcaı • Harbour 
'ftssüne sürülmekle beraber, /u:,
fY:ı <lona:nması, har-0kat sahas n 
d ın uzakta idL Adım 'adını ce
nuba kayan J~po i ,in , ·• · 
ye" çok müsaiddi.Di;;er turaf Lan 
japon karakteri, tekaddlim len 
v oo kından fayda bekleyebi
lirdi . .J pon seciyesini ve duy
:!llsunu herkesten çok dalıa iyi 
;:o'll! lan bilir tıdı. B' v Ok· 
tyarıustaki hazırlfkla.r ela 'Uunıı 
J(~Jterlyordu. Yıı.zık ki, kendi· 
tı guveni.'J ve d" ::ı..nı kt.i fun-

men başlamış bulunmaktadır. A"' 1 "" IK 1 k •ı • İzmirden halı 
Alakadar vekaletlerin göster - gaç ara arız uzu arın esı mesı 
~~~;~~~nals~~~i~~ is~~~n:ı~ olan hastahli 1 istendi 
melcri beklenilen. fiyatı ruaale- Karaman (Yeni Sabah) -ı k d•ı e_,. 
sef temin edem.ıcmiştir. Bazı I\~er~ .. ez kaza ve köylcrd~ mcyva: 1 yasa e 1 em ez mı ı' 
zürraın bilh.assa. kövlillerin hü- ag&.clıı.rıno.. .arız olan olrne otu • 
htıkfuneti mahalliyenin ikazı knr hastalığının tem;zlcnmesi yo- ı 
şı::;ıuclili gösterdi.ıdcd tebaluk lıında açılan miicad~le hü nm<!lı 

'bir swette devam etmektedir. 
hiç §Üphesiz kendi aleyhlerine 
birer vaziyet ihdas otıniştir. Yal Temizlenme işini yapmıyan balı-
nız bu tenbihat ve evamiri hüs- Ç{.' sahiplerine kanuni cezaya 
nü telakki edenler tiltünlerini çarptırılacakları bildirilmiştir. 

a!ımıi fiyatlarla sııtabilnıek im 14 kilodan küçük 
kanını elde etroi~lerdir. 

Garson kavgası 
B<*:ikta§ta Ciden sokağında 

11 numaralı lokantada çalışan 
Bur1ranla gene ayni lokantada 
~ahşan garson :Mitlıat arasın
<l:ı dün bir iş mcselesindon do
layı kLvga. çrkmıştır. Bıçağını 
çeken Burhan Mitlıatı muh
telif yerlerinden yaralamıştır. 

Yaralı lırıstahaneye :kaldırıl -
mışt:Jr. Suçln derhal yakiaılan
m1ş ve hakkında takibata 'baş
lanmıştır. 

Temizlik işleri müdür-
1 ü ğ ü kadrosunu 

genişletiliyor 
İstanbul Belediyesi TernJzlik 

i leıi müdürlüğü amel<; k~c1ro
swıun 20 O e çıkrı 'lbnası lıarar-

kuzu kesilmiyecek 
İzmir, (Yeni Sabah) - Hü

kUm.otin emriyle 14 ·kıloclan aşa-

ğı kuzul:ı.rm kesilmesi ya.c;ak e
dilnıit:tir. On ya§Jndan küçük 
sığır da. kesilınh•ecaktir. 

Sıhhat işleri 
!znıir, (Yeni Sab:ıh)- Vila

yet umumi hıfzıssıhha ımeclisi 
doktor Cevdet Saraçoğlunun 
reisliğinde toplanarak vilayeti
miz.in sağ·Iık islerini gözden ge
çirmiştir. Geçen aydakine na-( 
zarau lzmirde şayanı kayıt hiç 
t.ıir hastalığın kalmadığı anla
Bılmıştır. 

Sağlık mevzuu hakkında alı
nan tedbirlerden müsbet netice
ler elde edilınif;tir. 

1 urılmıştır. Bu itib rla bele- U"t • • .. t' t t·•· 
dıyenin 942 mali :.ılı bütçesi ha- nıversıte somes ır a 1tı 
zırl<ıllll kcn 'l'emizlik ir;leri mü- 1 Univcrsite Sömestir tatili 11 
d"' lüğün"n bu ihtiy cı nazarı i- şubat ı;arşamba gününden 
tib ra alın cak \e bütçesi 470 b ·la.yt:ı.cak ve 2 mart St:..bafil.. 

İsta:nhul Umun1i Meclisi 

11111 h terem 
Okuyucular:mıroun B. Nihat 

Deımı· ya~ıyor: • 
o·y oııl s~ balı,, gazetesinde 

muhterem muharrir Aka Gün. 
düzün bir kaç gün evvel "Ku
zu Y&sak,, 1'-lerlevha.sı altında 
güzel lıir yazısı intişar etmiş
ti; herhalde bu yazı gözünüz 
den kaçmamıştır. 

Acaba sayın belediye azalan 
hükumetin bir koordinasyon 
Jrararmı beklemeden kendile -
ıinden bir hayırlı kar.aı:r alıp 
İstanbul Belediyesi hudutları 
dahilinde, kuzu etirun satılına
sıru yasak edemezl~r mi? diye 
düşündüm. 

Filhakika Wyle 00- karar, 
men.ı.leketin ilerideki et ihtiyacı 
·bakımından çok fö.ydaıyı mucıp 
olabilir; zir'1i. bugün canına 
kıyılıııakta olan dört, beş kilo
luk kuzm:uklar böyle heder ow 
lup istihlıik edilıniyecck olursa 
'birkaç n. v sonra. her bireri dört 
beş misli kilo miktarı ile meıın.le
ketin ihtivıaıcınıı talınis edilmek
le ileride vukuu mellıu.z et dal'
lı..1tlannı kısmen olsuıı önlemi§ 

Aza /arına · 

Buglin dünya.nı.ı:ı her tarafın- ı 
da, malı.aza. hayatı idame k!a.c;Jilc 
değ.il, kn-lu eti hatta doğ·ru dü
rüst öküz eti bile bulamıyıaın 
milvonlarc:ı insanlar olcinğunu 
dt'"" n dururken bizim burada 
(drono.k zcvki..mlı~ için) hem de 
kiloE:u 200 1mruştan kuzu etini 
sarf ve ;IBtihlak etmemiz kadar 
atıorm:ıl ve mi~de buyul'ulur 
sa (ayıp) diyeceğim. bir hal ta
savvur ede-..ı:niyor ve bu hale nef
simde büyük bir isyan duyuyo
nım. 

Bu hususta alacağınız enerjik 
bir karar, bu faıaliyet dcvreniz
de ya nacağnıız kıy.metti ha.şa
nların her halde en chemmiyet
lücri nden birini tef,lkil edecektir 
kanaatindeyim.- Nihat Demir 

Demirle başından 
yaralamışlar 

Fatihte Hü.saın::ı:bey mahalle -
sinde Haydar sokağında 11 
num~alı evde oturan Fuat, 
Ya.,.~ ve Tacettin adlı iki kişi 
tarafın.dan •baf?l;Ila demirle vuru 
lar.a.k yar.a:l.a.n.mıştır. Su.çlular 
~IEllaalarak ha.klarmda ial> 

Bugünkü kafa \'e jı~indeki ha 
L7Inir (Yeni Sııbah) - Ro· L'*:iice ·i yc~J~: Bugün ckmck-

terdamdan bir firma Ticaret 
(Sonu sayfa 3 etitlın 7 deJ 

Odasına müracaat c<l~rek takas ----r.u.retlyle halı a1'llak iste<liğ·ini r,JI _____ .... ___ ,_,_' 
ve yerme Holanda nıcrı~cli nıal-1 
lard!ln gönderilect'ğrni bıldirmiş, l~i~ tacirlC'rıe miiuasebet tcshıme 
tawssut ricasında br;,lunmu~tur. 

Üzüm ve incir 
İ.zaıir, (Hususi) - Satllan 

4500 ton <:ekil'(leksiz kuru ü
züm alıcılerın talebine t baa..u 
tek tip üzcTine işlenmektedir. 

Tek nıahsul man'•SlUJ. gelen 
U!alzrop ismi) le hazır.lan.an bu 
tipin paçalmda mevcut stoltlar 
nazarı itibara alınarak 8 nu
maraya yüz<le 10, 9 ıınmıı:nıyn 
yüzde 50, 10 numaraya d::ı. yüz
d.e 40 yer verilmiştir. istCyen 
fı:r:ı:rr.'.l!ar kcOOi paylırınm yi.m.le 
5 şini 10 numara olara verebi
lec"werctir. A.ııcılur ken<lilerine 

AC.ONE BEDELi 
TUrklye Ecnebi -· SINIRIK 1400 Krı. 2700 K rı. fi 

G AYLIK 1eo ., 1450 » 
1 AYLIK 400 " 800 

' 
.. 

1 AYLIK 1150 " 3CO 

ı 
,, 

TAKViM 
1 ~asıoıS4.GÜN 4.0 AY 2 

9 
~ .. 

1361 1351' 

Muharrem ŞUBAT Uci Kan. 
23 1942 27 

1 PAZAR 
Günet ~le lkfncll 

• 1.30 6.54 9.41 E:unı 
sa tılun 4500 ton kuru incırin 
de ilıracat baş kontrollu.:,f"runca 

1 muayenesini isledikll'r.ind.en in- 'T.03 12.28 15.16 
Cirleı- kontrol dairesin.(X) mı a; • Akprn Yat.ı imeoık 
yene edilmekte ve evsafı mu- 12.00 1.33 11.49 E.z:anf 

vafık bulunan pn.rtiler i!Sin kon- t.=1=·=· ·=r;==,~=·=(1=6==5==·=2=3===:!!
troI vesikası verilmektedir. 

Bu talep staııda.rt.laştll'I!!:l. ve 
llıraç m:ıllar:ıınızm klymetlen
dirilm(' · hıkınnndan fı tr I n 
arz.ettiği ehemmiyetini bir kere 

-DiKKAT-

lu 
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Her şeyden önce toprağın güzelce 
bel e miş, işlenmiş, tesviye edilip 

gübrelenmiş olması lazımdı1' 

1 Tohumları nasıl ekmeli? 

-3-

K üçük veya. b~ bahçe.oinde harp ziraatı yapı:ruık i~i.n. 
sebze yetiştirecek yıırttıı!lfil sebze tohumlarını. nasıl 

l!Sçnı.esi llzımgel.diğlni c!Unkii n iiıı~a _bil~şlılk. ~U· 
gıın de tohwıılarm nasır eki:m3sı rcabı!deeegım aıılııta:eağı.z. 
l'ohumiar: 

. B _ Çlzği, b _ serpme-, c _ ~ııF usullerile ekilirler._ ~k- ı· 
rtı Aker "Halle Zira.ati" Unvanlı eserin.de tcl:ııırn ekme ışın<le 1 
d.iycır ki: "Tohumlar.ın ekiJme~i için toprağın giizeke bellen- . 
ınış, işlenmiş, tesviye edilmiş ve g,ıibreienıııiş olması Hizım -
~r. Tolıunı ekilecek toprağın tavmda olması_ da. şarttır. To- ~ 
lıuınıar ti ile atıhnalıdır. Şayet ekilecek sebze tohumlan ~k 
•nce ise tohumların birkaç kısım ınce, beyaz dere k'"Ulllu ile 
ltr.rıştmlarak ekilmesi icabeder. Tohumları fazla serpmek doğ 
ru değildir çünkii tohm:::ı mw<tazaın serpf!miş olmaz. Onun i· . 
~ınuir ki, tohumun biı:- kısmını hoydıı.n boya t.aht~.ya veya ta
V4ya atanz avdet de tekrar trıtııı;nun diğer bir kısmıru ayni 
tavaya st rperiz. 

Tohumu serpeeek olan ItiJnse elim tahtanın satlundan 20 · 
~-a.tıt:im kadar yukarsmdan tu la.rak at.mal<dır. Daha. alçak 
~~laı:ak $i~pilmeai doğru değildİl'. lnce tohumları toı t'llğa. ta
takla hafifçe karıştırarak gömdükteu sonıa lizerini tabla ile • 
tazyik etnıek lazımdır. Daha ka!mea tohumları da bu <;ım:ıtle 

1l:ı.~a.lclıı. h ,rıştırılarak tonrağı ~kmeli ve hundan soıuıı. ürer- j 
lTıne biraz çürü.ınW, !!:''bre atmalı ve sulamalı. 

, Tohumlar iri iao cızği usulil ile \:asık veya seyrek olara.k: · 
jkılir. Evvet'l iki dıııli bir tarakla çizğiler açılır, sonra tohum. 
ar bu çizğiye el ile atılarak ka patılıı'. 

Çukur V<'ya ocak açarak to füınların ekilmesi: Mesela fa
etılya, kavun. karpuz, pıı.tıı.tes, k tb-ık vesair S<Obzeler küme ola- · 
•:ık eki!irle•'. 
Ocak usuli'nde heı- oca.ğa 2-3 tohum konur. Ocaklar arasıııda. 1 

1ti ıncsafe 1 s~bzenin cins ve cev in~ g;Gre, (30), (1\}) s..qr~•i.11 
~hırsa klti dır. Ocakla.tın ınuııt3.e.aıu olr.o.aı;ı için tohum clı.ile
b".k sa~'!'yn. birbirlerine amud ~iz~i'er Gd;;ilir ve bu çiz~ be:in 
ırieştıgı r •ktala.ra çukurlar a. 1hmk tohumlar oraya ekilir- j 

ler. İnce, k,, çük tohumlar yastı c:arıla fifü.l~nip iki küçiil< yap- .. 
ı;a ko!du_kt.aJ .. sonra. bıınla~ın da'>a i:yi ııelisebilmeleri ic:in b~ka i 

r yastıg& ve tarlasına. fıdelennıesı bzmJır. Bu suretle kök 
. Ve diğer kBrnıları mlikenunel bir ~ekilcle kemale gelir ve yeti
~ek sebze rle mükemmel olur. , 
. ( *) Bmıiları evvelki yazılar 1 ve 8 ş"bat lrrfilıli ııti.sha-

\l<ı>ım·ızda çıkmıştır. - .. ;;;a;a:z w• 

Güreş değil facia! 

B 1 • 

garıs"a a 
yahudiler 

• • 11 
ıçın i<arar 

Şehirlerde birden fazla 
bina sahibi olamıyacaklar 

Sufya, 8 (a.a.) - Bulg_ar me-/ 
bııs:ı.u meclisi, dün bütün gün \e 
bir kısım g~ de topla.ııtrlarlna• 
uc:vırm ederek gayri menkul mali 
lıır hakkındaki yeni kamın. proJ 
;resini gö~. Bu yeni ka· 
nun projesine göre, Yahudiler 
ve yabancılar, ~eh~erde birden ı 
fazla ev, taşrada aram ve saııat 
ve me.;iek icrasına lüzumlu bi
na sulıibi olmıyacakla.rdır. 

Afrika' da 
(Bıtştııuaft 1 inoiılel 

Birkaç gün 100 ila 130 kilo -
metre yol alan Alman - İtalyan 
ör>ci\leri bll mesafoyi dlişma.n 
arrlc.ılarile mütemacliycn temas 
lıalfn<le yapmışlar ve fasıla~ız 
ça ı·pı şmış \ardır. 

P..cma, 8 (a.a.) - İtalyan teb
li~i: SirenR;k cephesinde keşif 
kolian faaliyeti olm~tur. Tob
ruk. Bardia, Marsa Matrulı biil
gelerindo Alman lıava kuvvet ·' 
!eri. araba lopluluklarını, ordu- ı 
gahlen ve muhtelif depolan bom; 
ba ve mitralyöz ateşine tutmuş- 1 

Iar, malzeme tal'ırip ebnışler ve 
ınüteadd;t yangınfar- çıkannış • 
larclır. Sirte ii.'erine yapılan bfr 
İngiliz akını esnasında altı kitıi 

ölmü~. hafif hasarlar olınu~t:ur. 
Mihver tayyare teşkilleri Malta.
ya ı:;ece ve gündüz yaptık.lan 
şirldetli hücumlar esnasında tay 1 
ya;·c meydanlarını ve deniz füı-1 
lerini diivmilşlerdir. Alman tay- i 
yareleri tarafından atılan azami 
çapta bombalar, bir deniza.lt.ı.' 
gemisine isabet ctmkı ve gemiyi 
m.ı,,akkak. surette tahrip etmiş
tir. B1r kruvaoonı de bomba ı-

RAN ON 
(Başt.vafı 1 iııcide) 

Rıa.ngonun §.imalinde..1ti tayya. -
re meydanına. bcmıbalar ıı.tm:ış
larcbr. 

liirmaır.rımııı miida.faa"1 
Londra, 8 (a.a..) - Biı=

yanın ımüd:ııfaasına İngiliz, A
vustrafyalı, Aıneri.k:aiı, Kan:ıu.a
lı ve Hindli tayyareciler iştirak 
etmektedirler. 

Kara harekatı 
Saıygon. 8 ( a.a..) - B.irm:m

ya.cl:& japonlarla. 'l'aylaı:ıdhlıı.r 
Saluen'e müvazi olan Sitang 
nelıriıtin. sağ sahilinde Rıaııguna 
6 kilometre mroafededitleı·. Bu 
nehir, Raııgonun babı!ı.nda soıı 
•talıii engelcı.ı·. Jıapoıı tayyare -
!eri bu şehri ve ta.yy·ıre mey . 
damm şiıldetle bombala.ın:rnl:ı.r -
dır. • 

Felentımk t.ebliği 
Batwya il (ı..a.) - F'eleınenk 

pazar tebliği : 
.Japon .ıyyarleri tekrır Sou

ıubyaya ta a.rruz elmiı !erdir . 
D.mı". ·t<>~isıer.ne yapılan lıa- 1 

sı:ır h:ıflf olırau$tur. Dün b-:ızı 
japoi:ı tayyareleı·i B~tavv:ı. iic:e
rinde bir keşif u<;uşu y'iıpıruş -
!ardır. 

Bandone kar•ıs>nda Pend:ılen
dau kesimi~de bir dü·~~uın fay 
yaresi pek az yükseklikten (}a
"ı yerleri mitralyöz atesine tı.ıt
ımu~tur. !ns.ınca telefÜt cıl1üa
mıştır. Dilşmain deıı;z b,vvr ·
leri Cava adasının şark k;~~ 
da bir keşif uçuşu ya pınışlar
dır .. 

Salomoıı adala.nnda 

Camberra, 8 (a.a.) - Hava 
ıteLliği: 

Yeııi Ginede Salomon. adaları 
ürerincle japonların. h~fif keııif 
faaliyeti olmuştur. Si>.ıı:mra.i'y~ 
bmubaJ.ar atılmıştır. Hasar ol
duğu bildirilmmniştir. 

Mıırossar dn ·~k 
Batonya, 8 (a.a.) - Batonya

va dönen btr Felemenk Hindis
t.q 1 harp muhabirine göre. c~k 
bes adaların n hatı cenubunda 
bulnna.n ve Macassar boğawu 
muhafaza eden ~tı·ateti ş•hri 

ı.abet etmiştir. }.1acassar'ın müdafaa vasıtaları 

(Bar;ta.J:-aft 1 inci oo) ı r.arfııı.da tek bir oyun dahi yap- BlR NAZIRIN SöZLERİ sen derece mükemmelleştirilmış 
bit ı.11.til>alili""' vesile o.!ur. t:r. Muhabir, şehrin şimdi dü~· ı;· malt kudretini gösleremedi. Sa-

1 
I "ndra, 8 (a.a.) - Dün söy- mana karııı koymaifa hazır ol-

1.ş Nıtekim dünkii gi.ireşlet'C de dece kuvvetli rakibini oyalamak lt c';ğ; bir nutukta general Rom- dıığunu söyl001ektedir. Daha:!' 
.tiralt edecekleri evvelce· bildi- vr ke.,di?li müdafaa etmekle va·\ mel'e giden takviyeleri bahis ,,;'Ilsiden F;Chre pek ~ok hava a

;:il1cn Mersinli Ahmet, Ba.bacski- kit gecirdi. şu da bize gösteri-, n'.evzuu eden na.zır Sir Wa.lte\'.' kkınları yapılmış ise<le. halkta.· 
,
1
. b, rahim, Hayati gelnıcdikfo - ı '" ı d · · k · 1 ıı ı yo,. ki Tekirdağlı ı:-.i.'ldere bil _ .. omers ey, eıruştir ı: ı muneviyatı miikemeldir ve am· 

lı n:ıeıı bu işi idare edtmler hal- kimdir Bu gu··reı;. hakkuıda '·Tahminlere göre, bu takvi- me hizmetleri çok iyi işlemek~e-, 
ı ıkinci. üçüncü suııf güreşçi- ı ı b'~ k d k ı· loriıı siiııük ve zevksiz karşılaş- teknik bakırndan yazacak lıiç ye er, k zamana a ar ullıı.- car. ı ' ı ..:1'1 

tııalarilıı O':alamak islcdiler. Se- bir ~ey yoktur. Çok sföıük geçen ml<.ınamış olan bü: kaynaktan 
Yıı·cil b · h k t· t · 45 dakikalık kıı.rs.ılasnıa netı' ~e- gel•11ektedir. HilLfünet. vaziyeti ı *.Vaşington - .M .. Uuzve!t, a er 11 a.re e ı gaye yerın • çok yakından takip etmekted.i.,-. \ bahnye ·•cın lıaTp geınilen in..a-

e ofarak protesto etti. sinde her iki pehlivan berabe- Diişmana, herhangi bir kimsıı· I sına ait tedbirlerin alınması 

Kahireds ·üyük 
tezahilrat 
(Baş ta.rofı 1 incide) 

ni ve İngiltereye karşı sempati· 
sini bildirmiş ve bu temlıilr • 
fere cevap olarak kısa bir nutuk 
k öyllyen başvekil, İngiliz büyük 
eıçisi ile teati ettiği mektupla. • 
rında isbai ettiği gibi tahtın ve 
mılletin haklarmı müdafiıa et
miş olmasından dolayı du du
ğu gururu anla.tnnş ve her kinı 
oiursa olsun entrika. çıka.racıık
la.ra k~ en şiddetli tedbirlerin 
a.l.m.aeaibıu vadetmiştir. 

Basvekil ayni Z&JnBruia 
J11g-;lteı~vi ve ti1·,..~Iz t··.yük 
el<:isi Sir Mi!es Lampsvn'nn "tcı-1 
kin ettiği itir·ıadı aa övmiiştiir. j 

İn'giliz hJ.yiik el ;isı Sir Miles 
i.aınpson, Na.has P"-Şaya iktida!.' 
-ncvküne gelişinden do!a.yı teb- 1 
rik için ziyaret e'!.tiği ze.n1an • I 
hı~,·ekille balkona çıkınca, hıılk · 
tıaşve!dli ve büyiik elçiyi şiddet-! 
iP alkışlamış ve Knlıas paşa Sir ı 
Uilesi kucaklayınca alkışlar bir 
rı'i<ıli ilaha artmıştır. tııgiliz bü
yük elrisi, sonra otonıobiliııe 
koclar Ela'1zar talebesi tarafın
dnrı tezahiirler.;ıra.sı:ıda omuz.da 

~~~~~~·KARARNA>IE 
Amsterdm, 8 (a.a.) - t.ııgiliz 

radyosunun Kahirc<len verdiği 
bır habere göre, kral Faruk ye
nı başvekif Nahas paı;a.yı Mısır 
askeri valiliğine tayin ettiğine 
do.;r bir kararname imı.alaınıs -
tır. · 

• 

Rusya'da 
(Baş tarafı 1 incide) 

lemi:;tir. L.eneval ezcümle, lıt:ıı:l
yan kuvvetlerinin büyiik ka -
yıplara uğra.L . .Jarnıı, kuvvetle
rinin yarmı.-ım üldüğünil ve sa. 
va§ların dumıadan devam et
tiğiııi kaydetmiştir. 

Böy'.;ere göm 
Moskova, 8 ('aı.a.) - Röyter: 

Son günierde- müteaddit köyl~ 
rm geri alındığı merkez cephe
sındesi So-yet ileri hareketini 
durdurmağa <teşebbüs eden Al
man Jruma.ndanlığı, ibazı bir!ık
leri cephede son zamıuılıaxda 
gözüken yeni ilrtiya:t kuvvetle
ri muhıı.rebeye solmıağa mecbur 
olıım~tur. 

olivar:i ile clbirliği yapan Sov
yet ağır ta.oklan ik.i cniistahkenı 
r;ehnn zaptı içinde ka•'i bir rnl 
oynJımşlartlır. Bu ırehirlerrlen 
bir ta.nesi Alınan topçusunun 
te§kil ettiği manialar dolıeyısiy
le ulaşılması zordu. Ağır tank
lar, baraj ate:;,iniıı kesildiği bir 
sırada gere vaıkti i;erlc<mi~ler 
ve hır kar fırtınası hüküm sür
ı:ıesıııe ragnıen iki saatw kıa~a
'ba.ya varnıışlard.ır. 
Düşman bataryası stL~turul

muş ve ezcümle 9 sahra topu 
zapledilmiştir. Osipofun ku -
mandasında-ki süw.ril~r. kasa -
b1yı terkeden Almanları takip 
etmişler ve silahlanmalarına 
vakit bırakmamışlardır. Tank
lar yegane rioa.l hattı olan de
miryolunıı ke:mıi,,J.cr<Lr. 

Ab::ıım. U>bliği 
Berlin, 8 (a.a..) - Alman or

dulıı.rı başkıınıandanlığuun te'o-

R~ZVBlf' in Cin li.i:(~rkta çetin müd2faa savaş-
' !arı devam etmektcxür. 

marJ;~lllı'no m~s 11·1 Z69 unCLI piyade tümeni ıkeıı-
"' Y :.! iJ v J di kuvvetlerinden iist.Uı1 mev-

(Ba•fflraf•· ı nci 8l'1ıif Pr1d cutlıı bir düıımana karşı yaplı-
1 - Afrikaya :malzeme yo!h- ih savaşlarda 1:2kdire de«-er as

llllik için milwere Fransız kaı-a ktıri n:ıezivetlcre sahip olduğunu 
sularım kullanmak müsaade~iJıi) _i_sb_'a_t_e_trr_ıi.:_.tır_·_. ______ _ 
vermek sureti!e Vichy hükümo-
tiuin Libyadaki Mihver kuvvct-1 Deniz~erde 
!erine doğrudan doğruya veya 
, ası ta ite yardım ettiği haklıın- ı 
d.ı. Londrada.n yeni lıabP,rler al
dııı •. ı Bu lıusuoda bize bir dem. ç 
yaparmısınız? 

, - Sizlere perşembe günü söy 1 

lemis oldaklanmı tekrarl:rım . ) 
Eu husı.sta ta,fsih"lt almadık. 

2 - Vichy hiiln1meti nezd'n
d~ te ebbüslerde bulunulduğunu 
btiy_ıi y<::.oıJ.ırmisiniz. 

-'ııaıWıı.a.t istedik, llikat tc.-
1 

ı;ob"Lislerde bıılunmac!ık. 

• ceaı;;tararı l incide) 
vam etmişlerdir. Ticaret gemi
leı-imize kaJ'flı harekatta bulu -
nan rleniza.ltılarile miicaclele c
d~ı~ deniz kuvvetlerimizin mu . 
vnıfakiyetleri hergüıı artıyor. 

* Londra, 8 (a.a.) - t,giliz a-
:Lirallik. dairesi. Matabe.le muh
r· l>inin açık denizde battı,,'ını bil 
dit'miştir. -------

i:kbahar t arruzu 
ı 8"'1br:.f~ l ill< '11) 

. llltti Ama .. Yine ilanlarda i- re iJiln edildi. Bu vesile ile Ala· nin oon iki hafta içiruie olduğu \ ınııksadivle 750 milyon dola;· 
~~kri geçen meş'ıur giireşçıle- 1 knihı.rların nazarı dikkatini çe- gibi yardımda bulunmasına. m\i- sarfınamezuniyet venn kanun fWiuz? 
1 ~? hiç biri güreş minderinde gö[ k"r ve halkın şunun bunun P"-- saatle edemeyiz, Fakat, buna ne. lii.yihasını cumartesi günü inı~a- - Bu_ haberden 

3 - Birle~ik devletler kuv -
vdleriııin Saint-Pierrc ve :Migu
elonıı iRga.l etmiş olduklarına 
dair dün Londr:ı.da nesrolıuıan 
haber hakknıda ne <!ü§UııJyor-

malümatım 
ttın..>nedi. ı·:ı kazan.masma. 1'eseicrini dol- z:" •-t etmeği memleketin işl9~i- ı· lanııştır. }oktur. 

Senelerden beri scrbest güreş durmasına, alet olmaktkaıı kur- \ ni iris.re edenlere bırakabilil'Si- ·-----·----------------
~dp kandırılan halk dün bir ke tarılmasını temenni ederiz. Nz \ • 
re daha Maksiın ııalonlarım bü- ____________ ._... f .-ıŞehzadeha~ı TU-:> ft' ~-T tiyatrosunda .. ı 
:<t..k bir sukutu hayale uğraya:- ı .,. 

Sayfa : "?. 

Y•r•n: .A. C. SARAÇOÔLO 

ub.arip, bitaraf düııyııd 
her tara.fuııda ihtikar wt 

muhtekir ''Kara liste,, ye kıı.yde< 
dilip bu muzır mahlnhlamı hııt
td. idam1anııa kadar gidilirkenı 
bizde ı:nııht.ekir tüccarlar birl 
"Kara liste,, tertip etmişler, Ft--1 
ya.t !ıCıirakabe komisyonuna ilı~ 
barda buluna.ıı dürüst satıcılaraı 
mal vernıiyorlarmış!... ' 

Usta hırsız ev ııahibini. ba&1 
tınr ! kabilinden. kendileri heri 
yeroe kara listeye ııolı:\ılıırkeuı 
oruarın namuslu esnafı ka.nı. ıuı
teye k&yde kıı.lk:ı.'.1111ŞŞ!an yenr 
bır yüzsüzlükten ba.,.ka ne il' 
t,..fsir ed.ilebili ı-? 

- Fazlaya satıyoru~ diye bi· 
zı Mürakabe komisyonuna mı 
haber verirsiniz? Biz de size 
mal vermiyelim de göri.iıı ! teh· 
<lı-Iile hulasa edılbilecek bu ye
nı cüretkilrlık karşısında ihti -
karl9 ve muhtekirle sonuna ka.
dar mücadeleye kurar veren res
mi makı.ıı;,,.ma hiç şiipheııiz ica• 
e<len tedbirleri almakta gecik • 
miyecektir. 

Zaten: 
- Allah bir insarun eanını al· 

maJan evvel aklını alır!. Yolun
dakı atalaı: sözü: 

- Eceli gelen köpek cami du
varııı.ı kirletir. Hakikati ile d,. 
te'yid etigine göret mulıtekirın 
bu son mezbuhane gayreti beliti 
ayrıca gayretullaha da doknnur 
da ihtikann ve rnuhtcldrin kö
k:ünP kibrit suyu dökiilür. 

FIKRA 
(Baştamft 13 ·ııci saJ•ifede) 

ten ·başlıya.n kanıenın soyadı 
vesık..ınr. "F'a.kat biitün acı ve 
karanlık geç.mişi kökündm de
ğiştird~ğlıuiz g;ibi vesilcayı da 
degi'!tirdik. Karne; bugünkü 
inkilil.h Tiirkiyesine m'!l.hsustlll'. 

Ve karne, her gerektiği gün 
çoe;al .. .ca.ıct.11'. Ba.zı köttimserlerin 
(ııjçin'?) demelerine yer vemıe
deıı söyliyelinı: 
Şu k·.>l'kuuç, korl<uı1çluğu öl

çlilt't?U:Z iltin.ci rihan harbinde 
i-·-.mıTVhlıir(. ü .. aj ?ı;Bgı, 
millclda birl:gi, daya.ruşık.l~ğı , 
m:iıw.viliğ'ı, \ e yarının ne olacağı 
kesti.ı-ilruncdiği i.;lıı önceden top 
tedbir H.l.ını~ sağlamaK.., sağln.111 .. 
laıı.1ak içiı:ıdir. 

Bilrıı.iyor değı!iz. Bizim bugün 
kü k ... une.nin sovs.<iı ""1/eBiko.dır. 
l•,a.kat gene bili~·oruz ·!ii o lkllık 
l>~ka b!l.lık oldıığu gibi bu ve3i
ka tıa!)ka vesi•k3Cır. 

Gcı;cıı düııy a barhinin sovsuz 
Ja«a d(nı ohn ve~ibsına bunun 
için l<anıe deiiik. O aı:•vt llıatı· 
rayı) tazel·.mııık mılledn derin 
inancına karı,ı E·ıw;::ısızltk olur
du. 

ıruır tcrketti. K 1 ı I a y 1 n k 1 ş l ı k Bu akşam Şehir Tiyatrosu sana~karları tam kadrosile 

t .Eheır.miye_t.siz bir. iki temas- O K D 
l\il·ı her:ı'>~rlıkle nııtıcelenen An v 

1 

Moslwva, 8 (a.a.) - Rus· 
:va'nın ta içerlerinde mareşal 
\ oroşilof ve ınare~a.I Otıcl) en
ni ilkbahar taarruzu. için hü
ylik ordıılaı· h<ı.zırlıyorlar. 
Pravd" gazetesi Rusyr..ıun en 
uzak kö, lerinde kurulmuş o
J,,; talim kamplarında yeni 
Sovvet lutalarmın yaptıkları 
talimler hakı.;ıda "imdiden mu 
fassa.I malumat ,:emtiştir. 1 

Evet, vesi ..... ı,arneıı in soyadı 
dır. F'a.Jı, t soy"1ızlısaıı o .uy·adı 
y~rine J\.tilli Kv.ı.1..:.:n ün. ı_el-toir!·:ri
IIt ~;.ag-.h:;··ın yenı ..ı ~uı r;:,:ıf! rl...)'O
ruz. l"a nız eııı_ e;..e ırıi ~ Millt ve 
l>irl1ı! g'Cre<:'le ı hc•l'.,ınc ,..., i.UlÜ 
geh!lr.e k:ır, ..J koya.t!aj;."l.z.. Gu kan 
u, a~l 1 del ,i', i'iU-1- nlJlh.:ti lCin 
arıca. beraiı.cr, k;ı.ur. t '•ı raı;er 
J(~\-ri.Jir. li:..ıtp .~ u~ .1~na uenfr&. 
büla>'OTudı.k, fak t ou y:ın'.!'ır.tıı 
ortru-anriayJ'z. l~üvü.k hir 'thtJ('~ 
n1n ortasında kdh-u1 e\· ııC .> ~l .. 

p:-irs:ı onu ya.p1~~1ruz ve onu y<:t:ı

lJMd.t·'z. 

ıtrah Hiiseyinle Ali Ahmet a- arma ga n rı 
~anındaki karşılaşı:aa<lıın sonr;ı 
C\ı.ırdaalı Hi.iseyinle Adnan mü 

€~h~kas~:ıo geçiliverdi. Her iki 
llelılivanın gazetelerde çıkan be
)/anatıaı:ilc bu güreşin herkeö 
~~~işine.eye kadar yıı.pılac,ağ111ı 

,..,,.;; ·~ 'ı 
Piyes 4 perde. Yerıc,,. numara.lıdu'. Tel: 22.127 J f ! 

t il•m•Mı11ii:ir:lıiiıııım::ıısamll2oiaa•~L9ıiıııii;,i..;iaSımmım _m _•_•~-: ;Ş şoı-.r.mizi11 :~ıı=~tuccarı..rıa· 1ı 
Uıyordu, 
l<'akal Adnanın 15 ser dakika

~a~ Uç dene yapılmam üzerin· 
E ıs-car etn.lesi ha.l<<"l"D heyeti . 

~1 11. bu şekilde bir f«trar verme
ını icahettirdi. 
Mlisaba.kaya. gelince: 
Adnan 45 da.ki!ralık boğ..;şma-

l1iye bağml.ı. Mil>eyyen: 
lı -Yen~e. yenge.:.igim,_ KaÇ11c 
, tn. Y«ıı.ıcağız, dıı.mlllld:.ıt bo
tlı!:ıeagıı. 
C. biye çı!:lıldar kı:.ı•uarak o
; ~dan keıılini. dışarı a.ttı. Mah,::t de dış..rı fırla,yaı-ıı.k su ara
&· ~·a ~tli. O :ııııma.ıı artık vak
'tınk geı7ıiı":iı l anlıyan ŞevkcL ya-
a. tın otli'.dı. Nazlı: 

k -· H•ydi çııhuk savu~ Şev -
~t ... Damandan boğuluyorum . 
11erkcn Şevket eltide!erini a

l'ayor ve r urıldıı.nıyoı·<lu: 
f -- Alı I .,.~lıcığım, bütün bu 
~liiketlerc ben sebep oldum. 

l\e fe!"-kct. ne felaket! .. Ne ya
llacağız? 
~ - Çabu · · git Ş&Ylt<:t, şimdi 
~l:lecekler .. 

- Böyle !:ll'ılçıpla.k gidemem 
~a .... Elbiıı. i.:ırin:ıi N'ıyoı·wn. Ya 

ı. ~nı nasıl i rükacağın.ı.? Oda du 
>~u içlnd,,, hlç bfril!'Y gfo·ün -
!<iYor. }fa. ı ... Bunlar olacak· el
'l~eleriın. .. 
h -- Haydi haydi .... \ş;ı.ğıya in, 
• ll analıt.-ın aL. Kllçilk kapının 
""~htarıdır. 
~ l'<a. u dumanla dol.ı.ıı odadan 
~{'-'keti dı.<ı.'l.ny'l itti. O sıra da 
d· en met dinde iki kova i!() mer. 
l 1~enı:l.!J.ı yulrı:ı.rı çıkıyordu. Kol
l!ugundaı bir bohça iltı dörder dör 

e:r basamakları atlıvan b!r·isini 

* Kızılay umumr merkezine gelen bağışlar karşılığı ola
ı-ak ait olduğu makamlara 8/?, /942 tal'ihinden 31/1/9!2 ta
rihine kadar teslim edilen kışlık armağanlar sunlardJr: 51.750 
üı.kım çama~ır, 24,3(}0 adet yün fanila, 60.00Ô adet yün kar 

1 
.. dar Bay PER!T ŞERBE'l:Çl ._ .. 

... Dıınyaııın en kiir,iik Yıldızı •••ııııııımı::ı ~ *'6 ~ L ayuanbe-rı tedavi edılmekte ol- , 

başlığl, 3.000 çift yün eldiven, 3.000 çift yün gorap.. B A n y S A N D y 
Kızılay yardımseverler ve K ızıJay merkez ve şubelerine .I.>' 

aynen eşya olarak teslim edilen kışlık armağanlar da çevre-

ı;~n~ ~ :ı~~ ~~;~:ai;~im edilmiştir. Büyük iş er peşindej!' 
* Kurtuluş vapurunun bat ınasıııdan sonra YunanisU>.nıı 

~."ruı:~ı. -?ötürecek olan Dumlu oınar vapunınun serbestçe sey KD9llyor .... Pek Y&kında;... .... Sinemasında 

rilSefen ıçııı Almanya.dan ılı muvaf:ak~a.;:~' ~c~ev~:ı.~b~ı~ge~lın~.i~ş~li~r~. ~~~~~~~~~:w~~~.,,~~~·~·~~L~~~~~~~~i~~~~~~~,~ 
görünce ~liphesi kalmadı, Bu e- ~-- --e-..;ı- ti 
~~6~i~e~~~e1,~;~a~~~~ı~e evi H A y ç A p A y ' fi 

U ~ak acele kova1""1dan birini J 1 
yr1e koydu. Diğerini Şevketın L • m.I 
üstüne boca etti. Şe' ket don . ç B .,., <v•nn: EHÇET SAFA • efr;ka No. 68 
gömlekle havuza dlişrn:üş gibi 
bir halde ne yapacaı;ıııı ~a:ııra
rak uşağa bir tekme savurdu . 
Ht>rif tekerlenerak ta aşağıya 
yuvarlandı. Şevket iistiinden at
layarak bahçeye çıktı. 

Bahı;ede kimseler yoktu. Y :ıl
ıuz bitişik bahçeden bir takım: 
sel'ler geliyordu. Anlaşılan ev 
halkı ıbitişik koıınşuyu uyıındıı:
mış, hu-sızı arıyorl<:.rdı. i-\ıvket 
elindeki anahtara muhtaç' olına· 
dan bahçe kapısını açtı ve soka
ğa çıktı. 

1ııte bir kere daha Nazlı nğ
ruııda. ııolrak.lara çıpla.k u~aıı1ış 
tı. Üstelik ıbir de suya bulanmış 
tı. Tirtir titriyordu: 

- Bir daha mı? Allah göster
mesin. ArWt bu sonuncudur. Ba 
şıını böyle belalara. sokamam 
arlık, bir kadının ne pahalı bir 
ma.I olduğunu artık i;ice öğren
dim, tövbeler olsun ... 

Diye mırıldan:ı.rak ll>ir köşe
yi saptı. Büyük bir evin kapı a· 
ralığında elbiseleri giymek iste 
dı. ~vvela siyah bir şeni panto
lon diye geçiıınelı: istedi. Fakat 

bunun ayakları yoktu. Bu bir e- ı' 
teklikti. Gömlek diye bir biluz 
ceket olarak da ıbir ·karun ceketi 
buldu. Felaketin ·biivü~ii buroda 
idi. Kendi elıbiseleri sa.ıiarak Naz 
lının elbiselerini derlemiş, topar 
lallll§ a.Jımıştı. 

Filhakika N a.ıb kendi elbise
lerini ıkaryola.nın. ,kenar.na as -1 
mış, Şevketinkileri ise yatağın ı 
arasına sıkıştırmıştı. Duman o
dayı sardığı için Şe\•ket işin 
farkına varmaımış, •bulduğunu 
almıştı. Şimdi ne yapacaktı? E
tekliği giymişti. Ötekileri de giy 
mekten .başka ne yapabilirdi ? 
Tirtir titriyordu .. Bir .kıı.dın ln
yafetine ~rince kendi kendine: 

- Hey yarabbi, sen ~ra 
acırsın derler. Halbuki işte işi
me gene şeytan karıştı.Beni ka
dın kıyafetine koydıı. Bu kı.ya
fette nereye gidebiliriın, kimin 
'karşısına çılrnbiliı'im? Hele •hava 
da aya.ı ... Alı, ne uğursuz gece .• 
Dayım beni bu h:ıldc görse kim 
bilir ne der? Ya. Melfilıat ha
nım? on:ıı artık uslandı ~.mı, ar-

tık biç bir lcdııı macerıı..'3ına a
tılmadığımı yeminler etlerek söy 
lemiştiın. Bir kere gelip de şu 
halimi görsün ... Fakat durın ... ya 
gelmez. ~ınıdi bekçisi polisi et
rafımı alır. Gün doğmafüm ba
ıı.ımın çaresine OaJınıalıyım. 1 

Diye mırıldanıyordu. O sıra
da Nı.zlımu d,. hali hara ,tı. U- ı 
şağın ıı:ru:rdlvendcn kovalaı hı 1 
çıkmak laterk"n Şevkate ra&tla
dığııu, aralarında bil- boğ-D.;raa; ı 
g .. -çtiğiııi, uşağın tekerlendiğıni ı 
P'Öııı:nüştii. Ozaman geni~ Lir ne- ı 
fes aldı: 

- Şevket ikurtuldu! Dedi. Fa 1 

kat biruen bire der.in bir yeıse ı' 
düştii. 
aklıııa Şevketin elbisderi gel -
di. Don gömlekle !ı,rlayan Şev-• 
!:etin koltuğunda bir paket e,ö
tiirdilğiinü görnıü.•tiL Ifökat o
nun elbiselerini kiıryolanın ıçi
ne sakladığını hatırladı. Şevket 
bunları bula.bilınişm.iydi? Yok- ı 
sa Şevket bu kıyafetle sokakt.a 
ne yapardı? Koltuğundaki "§ya 1 

yanlışlıkla alınııua b:ı.şkıı şevler ı 

olı0asın? 
Bu endişe ile Nazlı duman i

çiodb, lıatta alevler lıir kısnHuı 
samıış olaıı odaya keucfüıı at
:m ..... ~;..au Çt;;ı\.ill·~ııclCUJJU • ~ı. ı._~a

paı iI, nefosini tuttu; k "'Yula ya 
~a ıar ı;ilti, şilteyi kaİ'.!.ıroı. El
bise.te-ri çekti, ~:ra geri dönüp 
kaPJY'J. a.tıiacagı sırad..ı. lmt";ul • 
ına k derecelerine geldi. Birden 1 
~.trları rııtu~u. Meroh·cn ba;ın 
aa yrre dfu;;tii. Ağzında."!: / 

- - Eyvah, zavallı Şevkel! ke
limeleri dükilldil .. 

1'.ğ-er. kcndiııi topJıy:ı.ıı wşak 
yetişmeseydi Nazlının ya11m,ı 51 / 

muhakkaktı. l\Ichınet elinde im
lan tek kova ile m~r·~;\.t'n.eıi 
çıkıo.ış, Nazhyı bu blr kova su 
iie Wpeclen. tırnağa ıslatarak yan 
m .• ct.an kıırtarnııştı. 

Etr:ı.ftaıı ydiştil~r. Arlık e
vın biitlin erkan> hırsızı unut -
muş; yauğıuı söo<.lUrmeğe sa ~ 
'H;şmıı:;tı. Ateş s&ıdüı:üluü. Es
yanın bir kısmı, bunlar ara. ı,;
da Şevketin elbis~Jeri: rll' yanıu''} 

dugu e"9indc şıtayah olaınıyarak 

f ece su.at 4 de r~huıeti 1-dhmana 
!.rıYU~rr.uştur. 

Cenaze ıuerru;.iıni 9 §Ulıı:ı.t 1942 
azartcs.i günü Teş•/ kiye c· nliln ~ 

elen öğle n.:1mazını müteakip asri 
ınezarlığa defnedliecektir, 

r..ıcrhuma mağfiret kedcrdide ai- r 

lc~ine sabır ve tahanımüL dileriz. 
~..,, R-~ 

ortada cilriiın delili kalmamış - , 
tı. 

Nazlı ayıldı. Faka.t bu ayılış 
pek hazin oldu. Çiinkü zavallı _ 
ııın yüzü yaıımıştL Onu yara iz- ' 
!erile görenler tanıyamıyorlar _ 1 

dı. Hele :Müzeyyen gözic.rinın ' 
v.:~ .ın. yeıı.ge.. h.i~n ı. €'!:lfl'K 
ıçın kar~ısma çıkmamayı tenih 
ediyordu. Nazlı ise taJiiıe bo -
yu:ı eğmi~ti. Kendi kendiııi şöy
le tescllı ediyordu: 

- Artık giizelliğimden eser 
kaim.atlı. Ben bn çir'·i yanık 
izlerini ömrüı11üıı sonuna İraclı!.r 
t.aşlyacağını ve şüphesiz k.i ar· 
tık o ela beni sevriıiyec:ek. Fa
kat hiç olmazsa ne o, ne de bzn 
bir daha böyle fe!ak,,tlere clüs
'!1eyiz .. p,,...ıı onQ ıınut;uıuyacn
gıın; f~kat. artı.>: kocuuıa sadık 
kalacagını. 

(1!1.l"JKl'llH tW~İ>l!>- clüı:--otı (':'10~\Ilt 

G~Ieli;:a Şev ı •. eı.e, aynğmtla e- / 
telılik ~mıtn bluz ·.-C' '· ~ın 
~~:~eli . ile .k:J.mst:ye g·öıi!,.nn•>da.'1 J 

ıc ınasıp bır y~re ltap.gı at:ıbil
:ı~ek U:;.i~~" ?''rel~ ~'ld2cyc ~ık j 
P'~Yl n'1.Sıtndu. F::uı:a.ı.. l .., "~12: na 
bir teır ad:ır..ı ıksa bu J;ıy:ıfot!e 1 
ıııuh3l-kıık tlı.nl e uy:! dır' ",,_ 
tı. B'1s:nda hinl.:i:y yn':•ıı. Bibi 
c,ıketin cebine at'ı. TaFh cc•r! 
bü. ·üc·e1

t bir mı: ı·}' 1 b 1 1rlu. B~ 
iµcilli bir eıs:ırp iJi. !Lı.ııcıı c:ı.!ı 

* lıfıı..lı,d. - Cilllliııırruısi 
lllJZ\'e~-lll kaı-.ı ve deniz onlu.hır 

rı kaçak!a.rınm ölüm oozasına 

Ç~a dair- bir karar• 
n!i.1lle .iınz:ıladığı V!!§ing'condıııi 

L;JdiriUyor. 

-----
başuıa s~ rdı. Şimdi bir hizmet· 
çi kıza hBnziyordu, fiaçlarını ta• 
11,aınen J;apayan bu t.--s.a.rp onını 
y;umz gi;zıcrıni ve ağzıuı dısar
GU bırakıyordu. Bu güzler ve bu 
ugııl:;.rsa degme ka<iırJarda. bı,ı~ 
hınaını.y.ı~.ak kadaı: giizaldi. 

Bteklık koı;m::ı.sıu:ı. manı oldu: 
ğu için hızlı hızlı yiiriidJ. Belki 
ko1ede lıir otomolı:L bulacak, i
çıne atlıyo.caktı. 1$oför tabii uy-
Kusw. Ol" · · • • • ... ta, .au.l~\.\;;l*,.3-,LJ }:ı.;:k 

Jıımat ctr.ıiyecek, onu istedlği 
Y:!rc götürc~ekti. 1~3.kat ne kö
ş~de ne <fa.ho. ileride 01.cmobil
dcn c--ser ycktu.. 

ı;~ ddey·~ Ç!.ktı. O=anbcye 
dogru. yii!.'iidü. f:oic:ı.küı kimse
ler ~}'ol-\t1ı. E:u~ ~çmuyordu. I~t..>:J 
k~ IJi..l hal P..:!·v·oz!tına Cihrutö-ire
lti1·~ı..:aıgaya k;cla_r :ıcva.m :tse 
diye dt?:ı· ccı~~kcıı naoıl oldu? Ar 
k•-"ı;:ıdıı.a bit· ayak rosi i#ilti. Ba 
~mı çevirince Lir tr.1.li:rra.r i~isi 
de !:urun buruna ı;ddi. Ccn~ i
rl :yarı iE;ı;i so.ka.Y.t.an ca<ldt::yc 
çıkar ~J ~~ lıir kaclı..~ın r~:ir
teı·e-k gi:..r.:ğirri görünce s.c.-riıı
~_:ti. 

- El~. t~~ d~ b· .. k:..::nıe't c"'·. 
tıı D . ı.-· .... , • -

· Q!·l:Ş.!.. !:.:.: !\"!.'°: :?.'.!!!:!l C!"l.!l ta .. 
kın ~1~."'Ş hu ,1."'..::ı,.~.. • , .. h--t I:;" ................. .~.!...J ......... 0."'-'4.• \... .... 3 

~~ .. '- c !;c;..·cc~:ili :\..:..l:{~yLl..:'ii bns~ 
butl..!l ho..;ı.:....u g~i~'1... 

(1!.ıi~ Vü.r) 



2395 sa.yılı kazanç vergisi kanununa göre beyanname vermeye 
mecbur olanların, ileride milşkıctilata maruz kahnınıalan için, 
:Pir. defa da mali istişareler bürosuna milı'acaatlel'i. 

KAZIM YURDAKUL 
1 . Sabık hesap mütehassısı 

Galata, Bankalar cad. Bozkurt han 24 

U~'iTEO ~İNGDOM COMHERCIAL CORPORATlON 
Pa:ıs.rt.esi O Suba,t 1942 iıarilı.inclcn itibaren 1stwıbul'da 
Tel i >n nunıAnumz: 44774: olncaktır. · 

Ast ri f titrlkıfar Satır.alma KomisyaJu ua·ıtan 

Kırıhkalede yaptırılacak inşaat 
Keşif bedeli 420572> lira "25,, kuıı.ıs olan yukarda yazılı inşaat Askcd 

F(ı.bdkafar umum miı.dürli.ığü meıke:: .,cııınalma komlsyont:nca 25/2/942 
~ri::ınba gıL>ıU • aat 15 de knp:ılı zar~a ıhalc edilecektir. Şartna)ne «l~S~ 

kurlI§tur, Mmak:ıt teminat •13.'2, lir:ı •:)2) kuruştur. Teklı! mektuplarını 
mezh.-ı.ir gunde scıat 14 de lrndar komı-syona vermeleri. ~2C80.. 

.. ll> • 

2250 adet ·z, lx 1, 25x0x012 nıetre cbıııJında kaı·aa!laç veya beyaz kontrpta'' 
)ıao(' o:ıdet 2, 1 x1 ,25x0, 008 metre eb.:ıdrnda karaJğaç veya beyaz kontrplal~ 

alınacal< 

. 12 \'e 8 mm. kalınlıkl .. rmda verilmediği takdirde adetlcrl iki misli ola
rok 6 veya 4 ınm. kalınlıkfarında da olabilir. 

Tabm:n edilen b:!dcli •21.000~ lirn olan yukarda yazılı karaağaç veya 
beyaz oııktrplak Askeri F:ıbı·ikal.ıı· U•n.ım mlidürlügü ıı1erkez sıılınalma 

komiı:yonuııc::ı 16/2/942 p·ıwrtcsi güı1il ~;ıat 14 tc pnz:ırlıkla ihale rdilc -
.;~Ur. Şartname para>ızdır. Kat'i teminat .ı3150·~ füadn· "2081., 

••• 
5000 çift erat fotinf alınacak 

Tahmin edilen heckh 46.00•J lira 1Jlan yukarda yazıh 5000 çi rt crı:ıt fo 
l'l:•.lini Askt1ri l<'abl'ikalaı· Um111ıı .nudı.iı-liiF,ii Merkez satınalına k111n syo· 
ıımıcıı ı 7 /2/942 sa.lı giimı s,ı.ıt i 4 dep.ız.ırl •!da Uıale edi lecektiı·. Şaı tn<ıın) 

230 kuruştuı·. Kat'i teminat t3900Jir:'clır. 

•207!b ,, 
Küciik Yozgatta y.1ptırılacak inşaat 

Ket; i bcıleli «10067) lira «17 kı!. u.., ulnn Küc;ıik Yozg::ıHn y::ıpiırılacak 

,g 
Nevralji, K11ıklık ve Bütün Ağrı/Rr'!.nızı derhal k eser 
kabında günde 3 kaşe ahnabilir, Her yorda pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

-. 

1LA~Y~u!~r ~~~MI (ı Devlet Demir Yolları ilcinları 
~ ':t' 1 l\.fühnrımıcn l'er; ... ı (2 '!() lıra olan 4 takıın enıniyrt vid;ılı Hidrolik vc-

7.30 Pr\'g.nm. l "J.-1.ı S ... rbert Hl ı·,,_n (1Gl2 '042) p:ı,. ı i Mıı.ıi.i ~: · t \ '.4,o}!ı) on dbit otuzda Haydarpaş!!lla 

7.32 H fü d.ık:k"n • ,. Gıı .. • \)it:ası t .!.ilindckı k1Jın'syon ta·: ıııd::ııı ac:ık eksiltme usulile salın al!-
pnrç<ılar (pl.) Hı.:l:i TtiJ'külel' nrıtakh1'. 

7:15 Ajan;; :1, :>0.15 R. gaı:etr i Btr i~c- girmek lst,i.yenl<.'ı'in (18~) liıalılZ mm·akkal teminat ve kanunu 1 

8.00 Müzik 20A5 n;,. h;ılk l tn.} in etti~ vesaıkle b:rli!dc eksiltn•:.! unııii sa.1tine kad:w komisyona miır~-
3.1~ F.\:~ıı. ~m~tl 1 mı Jt:isii öğ. cu •. <lan J, •ı.ıdır. 
3.-:1;> l\lu::ı," (ı,:.1 .• ,

1 00 
..., , 1.,. . ı Bu i')e ait ::artnamelcı· komişyor<1atı parası;ı; olaıeık. dağıtılmak\ndıı· • .... ~ •. -.a\.\unı 

12.30 Progra m ,,110 l\'h , t (tı50) 
ı 12.s;; S;,ıhiJ türkü - · 

1 
a\en • • • 

1 len 1 ~.nrkılar Mukırı men bedeli 33,2:'i0 (oiuz iiç bin jki yi.lz elli) lira olan 149 k,ılem 
l:J,<15 Ajans h. ~1.30 öğretmen sa 1 muhtı: ·r t:"ıs bilyalı ~':ıtakl:u· :!~/3/1942 Çarşamba gi'ıni.i saat 15 de kapalı 

11::.oo Ber::ıbeı: :;ti. , z:-ıı I t•c:ulii ı.le .\nkı:ır:ıcı .ı id:ı:·e bina5ıııda topl;man Meıke7. 9 utıcu komL"Yu-
1 şarkıl<ll' ''1.4~ ~enfcıı: ork nı1ı1r. sı:.~11 alınacaı.tır. 

ı~.:::o Kaı·ıı:ık prıo; 1 n.30 A;a .. s h. ı . Bt, ıı;-c girmek LstiyPnkrin 2.40:i.75 \iki bin dürt yi't:ı doksan Uç lirıı ll<·t-

8 (f) 1
, '.,,., 1,. D~ns mı beş kuruş) Ji,·;:ılık ımıvaldwt ıcmiıı.ıt ile kanunuıı tRyin ettigi \'e!<ilrnla-

" • 'l'O~rnrn ........ ~ .. , " ' · · ' 
1
. .. ... 

1 
ı·. \ e 1el{lıtlerini ayni gi.in ı:arıt 14 de k.ıa:w adı gcçc·n komiı:yon reisliğin..: 

Hı.l'J Dnns ork. muzıgı (p .) 1 \'Cl'l11e t•l'i rnz1mdır. -

18.50 .Çif,c fo,,ıl { :~:!.5:5 Yorınkl Şıırtna nelel' p::rasız olanak Ank:ıınd.ı !\fo.lzeme dairesinden, H<ıydaı·p;ı~ 
H>.30AJ•ıns h . program. ~.:.dn T<'sel'üm ve Se\'k Şe11igiııılcıı temin olunur. (2003) .. . . 

tnş .. :ıt Askeri Fal:ırikal::ıı- Umt.ın lVli~ıi tı lU"iİ Me,·k~l. Satınıılına koıııi"Y l - • A 

1 L A r ... ı Ank:::ı ada yaptırıı:ı,',ık Zir:ı;ıt baş milfettişliği binao;;ı ile d1:po iş~·ikri 
ı>ı,ınca 2-!/2/942 salı günü saat l.i,3Q .d ı knp~ılı zal'lhı ıhalc edilecektir . n ..,., lo ....... JI I •. k hAki ı;oyurumı, Ylknnma yeıi ve ~cmckhane binası inşaatı kapalı z::ıri U:;\lslilc w 
Şartname 51 kuruştur. Muvakkat tı>mi ··' «755~ lira •·h kurt, luı·. Tcklı[ na ı.Ko~ su ı lllKU a M· . . . . " ' I vahidi !i:r:ıt üzeı-inden eksiltmeye kon ·1U:ihıı·. Bu inşaatta dö~eme \'e lento~ 
mektuplarını ıneıkth· gimcTc s..ı:>t J.t.:n , k~d:ıı· kombyoıı.ı v0ı·rnel ·i lıgmtl~n • . far için muktezi demider id:ıreee ,-erl'e<·ckt:r. 

( :.'.!ıi8) ~eş lkoyde Urıu·anıye nıahalle~ı 1 Bu 1 · h . .._ _ _, li 50 000 ı· d 
"":lı:mlii!l::!.ılie.IE::İflilil~G~!!lllmi!l!l~E111B•a9:~!1m::JT.!l!'bı . - ~ın mu :ım.nen """"e . ıra u-. 

"

GSA.iaa_ ..,, do~nı ~okok 16 No: da mukim ılum 1 2 t . . . . . • K k - slekl.iler bu :şe ıııt şartname ve saır cnal,ı D , D. yoU:.wı Ankawı. 

1 ~ 
olen Ahmet Talat tll'lı ayanın te- '\'(m1edıv'c-n 250 kurtıs nıı.kabilinde alabilirlu·. 
rdceı:ine mahkemece n.ıiyct olun - ., L'ksiltm . 2ı3;9 • .., ta h · d az t · .. 'i t 16 ı \ ı d , ., - ., e "~ • ı· ın e r• ar esı gı1111 saa c a ı 11 rnra a 

1' duı.:u ve ölünün uhtei ta:,arrul'umı::ı 1 . . . . . . .ı ! . .. J dd . D. D. yo arı ~ol daın"'ınde toplmı:-ca';:: merkez bırınci koınısyonunca yrıpı-
:a bulurınn Yf'>'ılkoy ~tasyon ea e~t l:ıLııicfrı. 
11 58 2 M. yeni 25 kapı No: llı \'e ku- 4 t:'t,nlh~· • '· 'l 1 • · · • kl'I · t kl'" ı t ı · b' 

ı 
' . . -- ~.,.ıleyc gın•vı nw t ıc;ın ı:sıe ı erın •' ıt mc { up ::ın ıle ır-

yulu ı:ephe:;ı muha[aza duv~rlı ve liktc ~~ •. ğıda yazılı tcınin:ıt \'C vesaiki ayni gi.ln sa.at 15 c karlar koıniı:yoı1 
iı;crsınde t~tan kunı ve kireç ve hı:ırç- · li" · verrn ı · 1 1" 1 

1 
. . . . reı~ gmo cer w:ı.m< ır. 

1.ı m"':ı cdılmış mıtamanı kalmış l..ı<l .. 3750 li l k k"t • 1 · t 

1 
, ... - r:ı ı muva .. ıe 1 1n;ı 

metre murabbaı bodrum katını ha-
\'i 640 metre mun:ıbb:nndaki arım- ı . ..B - 2~90, sayılı k~~unun t:\yin ettiği Ycsikalar ile bu işe mııh.cus 
y.ı 2180 lira ve yine t.tmraniye ma- olmalt"'.1ı~l're M.mıa-i;-alut Ve.-ıılctindci'I. alınmış cliliyet vct>ik:ısı '<ehliyet l/e
hallel'i orta ı;okak yeni l0/12, H kn- s•,,aH ıçın ihale tarihinden <:>n az scl•iz gün evvel bir istida ile Mllnal«ılfıt 

/ • . / 19 a \'cJ,i.:lctinc müracaat olmmıas1, ;> (803-995) pı N'o.lu nrsanm l 4 h:.!'s~sı 5 7, 3 , 

ve 1/4 his.<t'Sl de 2/10/937 tarihleri- =========================:=:==================== 
le bıner oğlu Ahırı et Tr.l."ıt Kın akıt .. ! 

lstanbuf Ltr~zım amirli!i sat1R1lma komisyonundan 
:.. ......... mllml!llml .. SS.ıml ... u. ..................... ..:; 

y~ının tıht~inde bult ndusu \·e nısıf 
arı:n hisı::~i 312,50 metre muralJbaı 

olup !..;ersinde yetişmiş Uzüm kÜtulc
lui bulunduğu ,.e etrafınm tel ile Bchn· kilosuna 2. kın·uş 32 santim r;yrıt t~hii1in edilen 170 toıı İırı'.l 
ınuh:ıt bulundui:ttt \'e ehli vukuf~n odunu alınacaktır. Pa2. rlıkla eksHtrne;i 10/2/942 salı günü saat 15 de Top 
300 liı n kıymet konulduğundnıı aleni hanede Lv. funirliği satııı alma komi•yonııııcla yapılacaktır. Kat'i te-,minatı 
nıüz;,ycd~ ,,uretilc ~ahlac;ıkbr. m- 501 lira 60 kuruştur. jşbıı odun begenilınck .c;uretile nlın;ır;:ığından· i~fl,1-..h-
rin<:i ıni.ıznyedesi 1l /2/912 Çm'ıjnnba lcr!n belii saatte koınl,y,ın;ı gelmeleri, (549 - 2040) 

• • • günii snat 14 den 16 ) a kadar h;'lddi 
ı:.yıkır.ı bulıiı~.dığı tnkdirde cıı <:ele: 15CO kilo s ... ll·' .ıluıııl. 'ktu•. l'az::.ıiıkl:ı eksiltmesi 10/2//912 !-:ılı ı;:ıınu 
: rftm•ıuıı trnhhü<li.i baki kalmak s<.at lfı 30 da Toplı. l1"•İt I.v. fünirliği satn :ılmıı komisyonunda yapılnrnk
~:ıı ıile 2 inci nıüzrıyed~~i 23/2/9·l2 tıı·. ist.ckl lerin getn~~·ckkri mimuııe üzı rindrn alınmak üzere teklıf eıle
ıı.ız ıı·tesi ı,u:ıt 11 elen 16 ya kadaı· Je- , cck.Jl'ri fiyatın % 15 k;it i tmıiııııtl.ıl'İle belli sa::ıtte komisyoncı gelnwkı'i. 
vam <'derele en ı;ok arttırana ih;:ı1~i ı --~ (551 - ?.052) 
k.ıi'iycsi yaı;ıılacııktır. Taliplerin yi.lz- • •"' • * • 
de 7,5 n·~ııetinrle Jlf'Y akçclerini yr>. ! li~ytlarpaş:ıd.1 Askeı i Vt>lt-rineı· oli.ulunda biı· adet yemek or:.ğı yaph.a 
ttrmak S\lrctılc müz:ıycdeye i~tir.ık rılaLaktu·. Paz:ırlkl:ıı ck~1ıtmesi 13/2/942 ctıma günü :-ant 15 de Tophmıı::dı• 
e<"!<'bilecekleri ve ihale tar~hinden ili- Lv, amirl'ği s:ıtnı alma keııni~yonunda yapılncaktır, Talunin bedeli l 'ifiO H • 
lı::ıreıı 1 haft:ı zı.rfmda müzayede bt:- ra ilk tcı tinn1 ı 131 ı:r:: 25 kunıştuı·. 
clclini Vl'Jrt11.'c!ikkri trıkdirde kra v~ Şekil Ye rnı·tbırı lım11isy(nd:ı giirülüı·. THliplerin belli \·akitte kortıif.yor,:l 
illas kamınumın 131 iıwi maddcsiııi11 g<lınelcıi. (55'.l - 20;;3) 
t.-tbik olunacagı t•. llfıliye ve 20 sc- ı • • • 

Beklenmekıt.e olan ~ 

P OKER 
TR A Ş B I ÇAK L ARI GEL M t Ş Tt~Hi 
D l K K A '.r ; POKERTRAŞ BIÇAKLARI; 

Perakende olamk bütün Törkiyede ~ 

5 KURUŞTAN ra.m sa.tdmıyacakfiır~L-

Balıkesir Vallliğlndell 
1 - Biirhaniyc liman dairesi in~<ı,;h kapalı zal'i usulilc eksillınt>-d 

Jt:onmu~ur. 

2 - Keyif bedeli 22421 lira 1 ku,ı:u~, muvakkat teminnlt 1682 Jiraôıt 
3 - Dosyası her gU11 Nafiada görülebilir, . • 
4 - ihalesi 25 Şubat 942 ç::ır~ıunba günü saat 16 da Naiiıı l\:I.üriürlti~ 

Dünde müteşekkil komisyonda yapılacağından isteklilerin tatil gi.inleı:i ha~ 
ilıc:Je tarihinden en az tıç gün evvel \'ilayete müı·acaat1a alacaklocı ehli~ 
vu.ikası ve 942 senesi Ticaret Odası vesikalannı h1\mil 2490 sayılı k.all~ 
hükümleri dalresinde tanzim edecekleri kapalı zarflarını ihale gillıU sa~ 
J:J e kadar komisyon riyasetine vermmelerl. Postad~ V\lku bulııeü ıtıd~ 
nıclerln kabul edllmiyeceği illin olunur. f '.(782). ~~~ ll'..-i ~ 

Tehnik Okulu JJ/iidiirliiğünden: 

AÇIK EKSİL TfVIE iLANi 
20/2/942 t:ıı·ıh l'lınıa günü :-aat ]5 de is!aııbuld.ı Ylikhı< 

n cl-.tebi nrnhasebl':,İncıc Eksiltme kl>mi~:yenıı orlrtıııııtla (74!1.P..,) Jir:ı ı.;, .1 
l;od:~Ji İ)<f:ıııbul Yıldı7.dn bulunnn Tclrnik r1ktılu fcdri~nt biıı<hı zt·tı.in Jrnt•ııı;.ı 
yaptırılt.l'.ık tanıirnt i:;leri açık eksiltmr;> e konııimu~·tur . 

)Vfukavel<', ek~ill•ııe, Baymdıdıl< i~lcn gcm 1, husu,,.t \'c fc.nni ı:ın·t.ı • 11 e 
lcı i, proje ke~if hi.iT<i:;;ı.,:ile buna ınütt fl'r;i c1i[cı· eH, k Yıldızd; o!,ulı!J 
t.öı üleC'ek tfr. 

Mu\'akk<ıt teminat (!}7) lir:ıdıı·. 

İı:teklilcrlıı eıı rız bir taahhiittı• ()!)f; ı liı·<ı bıı i~e b<:nZl'l' iş ,v;ıptıı.: .J 

,J<ı;r idarelerinden almış olclu;;u \·c,;[l,al:wa istirıadcı' İst<ınbtıl Vilavt·ı,m 
mlil ac·affUa ek:siltmc t:ırih:ııden t::ılil gli•ücri kıı·i,, «3·, gün en 1 ı aimn· 1 
ehliyet ve 942 yılınıa ait 1'h·aret Oci<ı>'t \'e.ı:ılnrk•I•• gclmeleıi. (998) 

Devlet limanlaı·ı iş/erme 
Un111n1 Müdiiı·iliğiinclen .· 

}.fc:l·'i i,·t:ınhul, izınir, Tr~ıbzoıl, iskcnd•~rıın liman j.,letr.r" ü rH.::le; 'ı;ıll 
ücret redvelleri tadil olıınnıuştm·. İ~b:.ı l<ıdilf.tı•1 15 Şubat 942 tarihln.-Ji,1 
itibaren tatbik olun:ıcagı iliin olunur. 420i!h 

~--------------Oilllm~-------------------llı3SI--~ 1 Deniz levazım satmalma kom;syonn i!anhrı ... ..-. .................. ._ ... . 
160 Kilt> N'dt 
450 ~ Üı;ltinç 

500 K:ırinc boynsı 
200 ') l3c.·yrız boya 

40tJ > Kurı;ı.:ni bo:rn 
lOO ~ Kuquııi yrı.n:1% L.-y;ı 

ô .A.dc-t :rn No. yr.,c;ı fırç::> ''"'· ·a:ı kıllı? 
5 Adet 2:! N'o. y; •. sı tırc::ı ~5ıyah kıllı., 
5 ~ Kdd'rk muhit 1 f !ırçn «siytıh kıll " 

Yuk<ııda yı:ızı?ı 9 k: lc:m m .. hıtl:f boya, 111"11.zemt.~iııin liı~ı.&4::? ~;ılı gtı~ >ıl 
s:ıat 14 de Kr.!<1ı11pnşı:ıtlrı 'ımluıı:ın Dcni7. leYazım satınalma komi~yonuııd' 
pazarlığı yapıfaeaklıı·. ı~t. klik·rln IJı:lii giiıı \'ı~ r;ıattl! ınezkıir komi.<yr.ı J 

mi.irara:ıtfarı iliin <ılimur. -s208!?> • 

1 ır•• - -. ·r·o=sR•K•İEYF'T?f'!lıilliEıl3C•tJ•:-M-H rnnz•U-R3İlmlv"~; 
1 ZİRAAT BANK A SI 

KuruJ111 taribl: 1688. - Serm:.yeai. 100.000.llOO J'ürk Uru. Şutc .,. 
Afans adedi: 2'15 

ZIH' v• Tlr. ıa ı·I her nevi b"rıka .nuamalelnl, 

n"lik t:wiz bedelinin alıcıya ait ol- Mnslakt::ı ~ı:;kr.ı i prev:uıtorycnıda ekldrik tesi:;atı yaµl.ıl'liacrıktıı·. P<:-
duğu \'e dulla fazla ın:ıliunat alıııak zaılıkla eksiltmesi 10/2/942 salı günü sn:;,t 14,30 da Tophanede Lv .. <1mirligi 1 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Küçük tasar r u f 

hesapları 1942 
iKRAMiYE PLANı 

KEŞi DELER: 

2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 iklrı
dteşrin ta•·ihlerindc yapılır. 

ww:w 

' ' 
- Dahası vaı· .. Ağalar, ha." 

!kurtaranlara aynca da hedi,Vü· 
ler verirler .. 

- Desene epeyce bok r1 he-
diye olacağız .. 

- Elbette .. 
- Künteci gefümi den;in? 
- Yüzde yüz .. Senden inlika· 

mını almak için peşini takip e· 
dıyor dt)mektir. 

- C'opar ... 
t ı> - O da yüzde yüz Kavalaya 
gelir.. O da künteciden intika
ımını almak için onu takip edi
yor .. 

- Sarı Şabana gC'lmedi ama .• 
- Kav.ala, Sarı ı:;abana bt-n-

zer mi? Kavafa orası .. Hep peiı 
livan1ar ora.ya toplanırlar ... 

- E, baba .. Gelirlerı::cs ne O· 

Jur güreşimiz derı;in? 
- Vallahi simdiden hir~ev 

diyemem f0ğ1um~ Eğer Çopa{Ja, 
Kiinteci biıle~iıleı'f.e o vakit va 
ziyet f en:dai-Jr .. 

-NP gibi.., 
- Yr..ni snııa bir çh·ğ:.u· çıka· 

ıırlaı· .. 
- Na.s1l oltıJ~? Çop::ır, Klinte

cl ile nasıl ecı olabifü ler ikisi de 
birbirint- ı.ıd insanl~ı".. 

- E, pehlh·anlıktır bu .. Seni 
-0rt .. rl n cık trnıak için birleşir· 
Jer.. Çopar, ve yahut KüPteci 
\Jirbırl::>rine pes c-derler.. Seni 

1942 İ KRA:4t YELERİ 
ı . det 2000 Lirr.!ık _ 2000.- L:ra 
3 '!> l(ı(ıO > -= 3000.- > 
~ > 750 > = 1500.- ~ 

3 > 50U > = 1500.- > 
10 > 250 
40 > HJO 
~o , . 5C 

200 4 25 
200 .. 1(: 

ctame•ıs 

> =2500.- :) 
=4000.- !I 

=2500.- ~ 
==-= :>000.- • 
= 2000 . .- > 

il EY 
IYi & 

Ba~lrn. bfr pehlivanla yorr.rlar 
''C t.c.ıze kuvvetle me.v<landan çı
karırlar seni... 

- Ben. buna inanamam .. Bir 
pelıliv~m bunu yapar mı? 
~ inau se11 ! bu meydanda hflr 

§ey olur oğlum! bunlar senin ye
tifjıueni isteme~ler.. Meydanın 
kündilerine kalmasını isterler .• 
Binaenaleyh, menfaatleri icabı 
olarak birleşirler ve seni ezerek 
meydandan çıkarırlar .. 

- Ne yapalım! Kısmet ne ise 
öyie yaparız.. Ben de ölünceye 
aclar boğuşu1·lım ... 

- Tabii Y.apacağın bu olacak
tır. 

- Baba, imamın var .. Vallahi 
ikisini de çıkarırım meydandan .. 

- 1nşaalluh oğlum! hani o 
F,iinler .. 

- Baba, yüzünü akedeceğimi 
bil .. 

Drdi. 
B~ba oğ·lu, köylerinden çıktı

lar. Sırtlarına ldsbetlerini vura
rak Kavala yolunu tuttular. Di.'ı
ğün arabasile gidiyorlardı. !{a
vala güreşine gitmek üzere köy 
Icrden gelenler vardı. Yol eğ -
lenceli geçti. Nihayet Kavalaya 
güreş gününden iki gü~ evvel 
g~ldiler. 

K:ıvala güreşini haber alan 
l\.ünteci Hasan, derhal yola çık-

istcyrnleriıı mahkemede mevcut ~ntın <'lrna komisyonunda yapıfacaktu·. Keşif bedeli 148 Jir:ı 50 kuruş knt'! 
041/84 No:lu kreke do~y:ısına mü- kminatı 22 lira 28 kuıu~tıır. Şartnamesi komisyonda gö.-i.ilüı•. $<ırtnamc-
ı .. caatl:ırı illin olunın·. 20/1/942 ıoi J;om·c;yonda görülür, t~·ieklilerin telli s<'atte komisyona gelmeleri. 

•-••• DOKTOR ...... 
HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Dahiliye !fütehas3JSJ 

Divan yolu 

Q'2W 

nuştı. Yürük Alinin Kavalaya. 
geleceğine yüzde yüz hükmet ~ 
ınll;ti. I~itek.im de I<avalaya gü
ı eşten bir gün evvel geldiği z.a, 
ıııa.n Yürüğü orada bulmuştu. 

Künteci Kavalnya geldiği za .. 
man ilk iş olarak hancıya sor .. 
IilU~tu: 

- Yüriik Ali, geldimi? 
Hancı, Yürük Aliyi tanımı .. 

yordu. Mukabele etmişti: 
- Bilmiyorum. 
- Yahu, küçiik orta pehliva-

ıu Yüriik Aliyi tanımıyormu .. 
soo? ~~ 

- Yoo... ~ · 
-Tuhaf .• 
-Nereli bu ..• 
- Lof çanın Royso. köyünden .. 
- Kimin oğlu .• 
- Abc, ahret suali soruyor .. 

S\111 be? 
- Sormayayım be!. 
- Baba.cıının ismi Çalık!. 
- Hu, Çalığı ta.nınm .. PebJi .. 

van Calık değil mi? 

(546 - 1072) 
• • • 

Jvfa3lakta asknl ı;.rn;·r,ntor;romtfo kalorlfeı- kaznnı tamil' ettirikcektir. 
1';,;;.ırlıkla eksiltmesi 10/:l/942 ı::alı günü saat 14 de Tophanede Lv. fünil'lil,'i. 
s:ıtm alma konıisyomıııdn y<ıpılııraktu·. Keşif bedeli 308 lira kııt'i 46 lir:ı 

~O kuruştur. Keşif ve::-: rtl:m kombyoncla gfö·ülüı·. İsteklilerin belli f:nOtte 
ko .. 1L,.yona ı:elmelerı. (548 - 1074) 

SııhibE: A. Cemaleddin Saraçoğlu Neşriyat Müdlirü: M. Samı K araytl 
ElasıldıOı yer: (H. Bekir G ü!coylar ve A. Cemaleddln Saraço;h.t matbaa.ı;ı} 

- Evet.. 
- Oğlunu tanınuyonım. 
Dedi. 
Küntf:ci Ha.salla olduğu yerdo 

durıımı.yordu. Yi.1rU.k: Allılin pe~ 
sine di.,smüştü. İ:tJ.likammı alma· 
dan raıiat edem1:zdi. 
Nih~ yet Kü:.ıteci Hasa.a, soıa 

sora Y ıirük Alinin yatt..tğı hanı 
buldu. Hancıya sordu: 

- Ç:ıhk ve oğlu Yüriik Ali 
burJ,laraı '! 

- Evet.. 
Deyince hancı, gcinfü ferahla

dı. Derhal hanına dön~rek arka
da~Jarına: 

..:.... 1 .iriik geln1j!7·. .... - ıa. ... 
- 1ntıl1.tı.mmıı alncağm1 ?. 
- Conar da g<:imiş mi'? 
- Bilmiyorum .. 
- Yalnız Yürügün gelmesi 

par~. etmez.. Ya, Çopar da gel· 
ınişse.. 

- Gelirse gelsin.. 
- J. 'lla. o vakit mey<laruı cı-

karamazsm? 
- Öyl~ bir çıkarırım ki!. 
-· Zannetmiyoruz .. 
Dedi. 
Kunteci Hasan, asıa.bi idi. Uta 

cık bir YUı ük Aliye yenilmekle 
neler ohr...anııştı? Herkes onmıJa 
alay etmişti . 

Kü11tecinin, idmanı ve keyfi 
yerinde idi. San Şaban ğUreşin
den daha iyi idi. 

Hoş, Yörük Alınin de yetinde bil· 
idımını vardı. O da keyifli idi. 
i~avala güreşinin çok çetin ve 
heyecanlı olacağ'l görü1uyordu. 
Hele Çopar da gelirse bfüıün ha
ı:-ıırnJar birbil'ine girmiş olacak· 
tı . 

Nihayet güreş gecesi 0opar 
çıkageldi. Çopn:nn gelişi derhal 
ı;Lrafa yayılmıştı. KüııterJnin 
::ı.ı·kauaşiarı haber verdiler. 

- Hasan, Çopar geldi.. 
- İvi ya ... Pekfila ... 
- Nesi iyi he? Daha berbat!. 
- Neden? 

z:raat Bankaı;ırıcıa Kumbars..Lı ve UIOIU'lhJ: uısarnu' .beaeblmnda eD 

az 50 lirası buhı.:ıanlara senede 4 defa çe.kilecd .kur'a U. .,.jldajd 
pJAna göre ikramiye d&!ı~eca1thr 

4 aded 1.000 '-'"alık 4.000 
4 • 600 • :z.ooo 

Lir• 11 100 aded 
• 120 • 

H LlrahS. l.000 Ura 
40 • 4.800 • 

4 
40 

• 
• 

. 150 
100 

1 ,000 

4.000 
: 11 180 • 20 • 1.200 • 

Di K KAT: Hesııpwmdakl J)af'81ar bir sene içinde 50 Utadan a.-. 
düŞmiyenlere ikr~miye çıktığı takdirde 3 20 fa:zlaliyle verilecektir, 

Kur'alar senede dört dt>fa 11 Mart, 11 Hazirrua, 11 EJ• 
lül \'e ı ı llirincikanuu ta.riblerbıde !'Mlile<'AlktU. ............. . 

- Neden oiac~J[? İki hasımla 
kaı·şıla~acaksııı? 

-· Dedim ya!. Köküne kadar 
boğuşacağız .. 

- Allah hayırlı etsin. 
Dedi, eğlendiler. Yürük Ali 

de, Çoparın geldiğini haber al
nuı:;ıtı. Davulcu çinğenc-ler Çopa
ra söylediler: 

- Çopar .. Seninkiler burada? 
- lyi ya. 
- Hem ikiısi <le burada .. 
- YürUk, Ki.inteciyi aşırmış 

ha? 
- Sarı Şabanda teneşir1iğiııi 

patlattı. 

- Birbirimizi yiyeeeğiz dt:~e· 
ne!. 

- Öyle .. 
- Ben, evvela Küntedyi yen-

mek isterim.. Nilıayet Yürük}(} 
şimdilik alış verişim yok .. I<i.in
teciden intikam1mı almalıyım .. 

Dedi. 
Zurnacı ve da vulcuhr, o gere 

.sabaha kadar çiıığe-ne eğlentisi 
ya.ptılaı .. Çalık c.ı:ki kurtlardan 
olduğu için etrafı çolakan e<li -
ym·du. Çoparla Kiinteci Ha:;:;a11ın 
uyuşup uyuşmadıklarını takip 
edıyordu. 

Çalık, zurnacı çinğ·cn~lerdan 
birini yakaladı. Vo sordu: 

- Çopar, geldi.. Değilrni? 
- Evet pehlivanın~!. 

- Göziiniiz aydın .• 
de burada .. 

- Çetin gür~i~r l>lacak .. 
- Öyle .• 

- - Fakat Çop:ıtm gözü Yf) 
rükten ziyade Kılnted HasancJ'). 

- Kim söv!edi? 
- B iraz evvel k..-rıdi söyledi 
- Ne diye?. 
- Benim YLirükle bir benıbu 

rem var diyor .. Nasıl olsa. bı 
gün yener kozumuzu puyedcri 
uiyo;:-?. Fakat ICUnteci HaS3nll 
kazığım çıkarınahvım tleıii. 

- Böyle söyledi~i mulıakkai 
mı? 

- KulaklamnJa ı~ittim .. 
- Ç('~:tr, geldikten smın, ~o 

ı Ü§tülcr mi? 
- Hayıı· .. Bil~tis Ki.i'nt.ed)' 

karşı ateş püruı::üriiyor • • 
- Doğm ı:;öylüyor .. Ilıı.iT. o.1 

l.uıla bir ber{:.bcrlikleri ,·rır .. 
Dedi. Ve ::ıyrılclı . 
Çalık, a.lnc:ılını nlmıııtı. Fe.; 

kalfrde n:cm!'lur.t.lu. Ç°n!g· 11 

Küntcci11in :1~l:jın:ı çtıllanrnc.ık rı 
liyonlu. 

Çalık, d~rlıal Yi.irk Alr.~·0 gı 
d'i. Gii!ı;rck: 

- Gö~ün a.:-;clı.n Ali.. 
-Ne olda bub:ı.?~ 

(Ar.ı<.ı .,,.r) 


