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MOBiL YE mağazasıd ı r 

c6 Yıl' No. 1308 
Salonlanııı her ~.aman geı.elJlnılllk 
lstanlrtd,, Fincancılar, Raa)IBp yo 

Von R ibbentrop'un söz le. 
rinde an lıyamodığınıı% esaslı 
bir rıokfo u•r. A lnıan hari. 
cige Naıırı komürıiı:rrı t eh
likesi ile Rus tehlikesini 
biribirirıe lcarı,tırıyor. Va
kıa Rusyada bugün lcomı1. 
nizm' reji1'j 11orsa da " Ko
ırıiin i:ım /elinin telıli-
' " · d ulmak için 

aya diişman 

ed eğine akl.-

- ' 
rop bir ls-

~etesi m uha-
1 im beya-
i\mw1 Ha
ya ile mü-, 

Jt~ıiltn.lcası 1 . ~ 
• ıuıya ko-

. arorlu-
. ~~rt.ı.dan kcl-

.. umetim bu 
! ngilter eyi do 

~ekrneğ' i memur etti. F a
kat lıondrada anta.yı~zlıkla 
•aııP~b.m.,, v 

Burada bizim anlayaınad:ı},'l· 
mız esaslı bir nokta var . .Alıru n 
Hariciye Na.zm komünim1 tl.-h
Ukesl ile Ru.c; tehlikesini birbiri
ne ıka.nştınyor. VA.kını Rusya
da bugün komünizm rejimi v~· 
sa da ".komUnizm., meslegmın 
t ehlikesinden kurtuhnak icin 
mutb:ka Rusyaya. dUşman ol
mak: icabedeceğiııe aklımız er
miyor. Türk Cümhuıiycti ko
münist olmamakla beı-aber Sov
l etler Birliği ile dost yaşamak 
imkanlannı bulmuştur ve bu 
dostluktan hi~ de pişman de~il
dir. 

Son zamaaıların müsbet ve 
hakiki vfı.kıalanna göre, Alınan
yanın komilni7.m ile Husyı:yı 
birbirine kurıı;;tınnnsı "konıUR 
niznı tehliJtesi ile mücad le,. ga-
!t' · u yanın .. to1n nkhu mclaıı 
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'
1 1 lkincikanun 
dua günüdUr " 

1942 yılı herke~tenı 
cesaret, azım 

bekliyor 1 
~ 

Mr. Çörçil 
-oo-

İngiltere Başve~ili de · Ama· i 
rikada bulduğu sempatiden I 
hayranlıkla bahsederek Ama· . 

rikalıları tebrik etti j 
[A. A. telgrofl:mndan ı 

hüidsa edilmiştir] 

HER YERDE (5) KURUŞ 

EKMEK TEVZii iŞi 
iÇiN YENi ESASLAR 

Bütün f ınnlar devlet kontrolü altına allnıyor 
~;;rfü~~;~i~~~~ ~::~::;:~::=kl:;:~:t,ı ~:~~~~f~~~~~~!;~:?. 
neye tabi tutulması bir karar f k ) b l k ) k Kameler, bir lecrUbc mahi
altınn nJınmaınıştır. Ekmeğin I arne er İrer ay 1 O aca Ve ayrı yt>tinde olma!· iizerc şimdilik 
karne ile tevzii işi her şey· ) k k t • 1 • k 1 k birer aylık olarak halkn veri· 
den evvel yeni bir teskilat me ). ca e me evzı yer erı uru .ıca lecek ve bunlaı· heı· giinc ay-
ı;clesidir. Ticaret Vekaleti 1ıe· .. ~-.--~........_....._ nlmış zımbalı biı er fiş oln-
nüz böylo biı· teşkilat kurma- memurlar bulundurulncaktır. şlrilmesı yasak edilmesi dil· caktır. Bu suretle fıcinı \•eıı.;n 
mışhr. Yalnız Vekalet, kum· Aynca bütün fırınlar devlet şün\\1iiyor. ekmeğini alacak ve ekmt k 

kontrolü altına alınacakt ır. Fırın bulunıuaynu mahalle- te\•zi işinin kontı olii <le ko -lacn.k teşkilata ait bir takım - faylaşmış ola<-.aktır. Bu anıda 
esaslar ha1..ırlamaya bnşl:ı· Aileler tarafından ha?Jr1an· ıcre, kontrol altındaki fmnla.- halka faideli olur mülahru:'.ll 1 
nuştır. Ikr hangi bir karışık· mı~ olan t epsi böreklerinin bi.r ra pişirtilccek fazla eknıt"k ile eskiden olduğu gibi mahnl-
1ığu sebebiyet vermemek için sui istimale sebep olmanınsı sevkcdileccktir. ie miimeRSillerinin ihdn':lı da 
ekmek dağıhlacak yerlerde ıçin de bunların fırınlarda pi- Ekmek, sabah ve akeam ol- üfü~Uniilmektcdır. 

---------------------------·------------------·-----' \'A~1NG'.1'0NDA L.b d 1 ·ı 
Vaşingtondan biJ<lirildiğine 1 ya a -HARP v AZİYETI : 

gör~, Rcisicümhur ıiuZ\akılm·olt, <liin -----·----- j T ı Rusya'da 
millı Noel ağacının y ası • • 

~~:~=:r:;.ııu~~~~ıı~~ ~:r~~ BINGAZI Mu"ttefı'kler arasında ı·ş bo··ıu .. mu" nan halka l l~fuıunusnni 942 g ü· • 
nünü dua günü olarak bildirmiş JŞGAL - - - ------
ve 6Unlan söylemiştir: 

- Amerikanın samimi erkek Eoı· Loı· Her yerde İf cihazı harp için çalış-
~er~~~~~n ~~~~ ö~~:uagf~ --•'-~ tırılıyor ve her devlet güçlükleri 
dfüıyada Nod ağaçlarımızı nasıl b • J k • • k t ' ~ 

HAREKAT 
DEVAM 
EDİYOR 

R11slara giire: yakahileccğiz? Hcdiyelerimizi j JJlilıvere göre: Yene ı m e ı Çın a ı 
nasıl verebilcee ~·fa? Nasıl topla- ---- Ç a r e ) e r a r a f t 1 r 1 y O r 
nacağız ve nasıl iba(lct edece- Şimali Afrikıt lmrek ah mefod So\·~et lrnn~twrf biıtlin höl-
ğiz? Halkımız bu s ualleri sorar- ı daJıiHnde de\ttm ediyor. İDıboi- İş bölümünden ~ "'\ Alman v..a.fel'inde · Kt•k>-rdo iler H) or lar. Almuu 
ken cevaplarını biliyoruz. Si- H7.krin zırhlı IUl\\'efler lfl :raıı- takip edilen gr.· = Ya.ıon : = bir amil de, ha- ınotöri7.e holları OH•) ı ... tik:t-
15.h ve h arp mafacmcai hazırlı - 1 hkbrı :"ıtldt m ta.arrudar ye, bUtıüı insan, E ki' G . K I K sımlarını , yalnız f ' f • . ı .:.ı.: 
v ı,., ... , d b 'llett ;J" me 1 t:.teraı ıma oçer ak 1 d .... IRl f'I !!°Ptl ~ .... APU,\ ı;r t gının yanı ......şın a u mı on ıtiiskürfül.tnii~tUr malzeme ve gı· lı Y• ·n aması ır. ·· f 
beklenen başka bir J1aı.ır]ık d • ----· d:ı kaynakların- Alman politi· ... ____ ,,,, __ _ 
ha vardır: Kaiblerimizi de twwr- lngili:t Ortaşark Başku· dan azami isti· ..ı kasının bu mu- Atmanlar muharebenin 
layacağız. 1941 aenesi, hodgam, mandanmın mesajı födcyi temindir . vJffakiyetine iı;nret. ctJuek ıa- şiddetlendiğini bildiriyor 
hedefi hür müesseseleri yıkmak Kat'i neticenin karada bir iki Zlm gelmektedir. [A. A. tel r.ıcı 

11 
d n 

olaırnuığnır idarecilerin giriştik [A.A. telgranıınndan meydan muharebesiyle clde e- * hül:ı~ ooil:ni ;tlı ı 
leri bir taarruz harbini milleti- hüla

53 roilınlştır.] dildiği zamanlarda, sayıôa, silah- tş böliiınU, açılan iboşhıklan Dün gece .ucı;rolunan Aln ~n 
mize do yüklcmistir. Bu idaı-e- Dün akRc'lm neı.rcdilen Orta ... a, seV'k ve .,idarece fü;ttitıliik bii- kanot-~,a tmı.~- veıırnA1i, nilı::\1- ' Al\' - · d - h · ] · 
il - '-- tı k l ı .. · sark lııgi'ıiz tnbliıri, lngiliz kıta- ... :I"""-"' - 1'4lı ua u.: Jııgı ogu cep esınc e mııııa-

c er ;w.ıuı1e e azanı an ıurrı- ~ " 0 yük rol oynardı. Harp sahası yet gayeye götürn1elidir. Bugün r\!oo fnnliyetinin şiddetli olclu -
yctleri gasbctme:k istiyorlar. larının Bingaıiyi işgal ettiklerini gibi muharebe kUV\'eÜ de ~erçe- kü Jıarbin lıedefint hadiselere de ( Sonu aavfa 3 liUlunS de) 

(sonu •ayr~ 3 •Otun 4 de) (Sonu sayfa 8 si.itun 6 de) , 
• " • veli idi. bakarnk tayin etmek inıkansız-

Müttefikltr, va -ayni ce-phe- dır. Th>JlU ooforlcri, biitün çetin
de ()TJlUZ omu?..s veya, mfüfeı dk ilkleri ezerek, uzak hayat saha.
d~cunana karşı muhtelif cep- launı istihdaf ediyoıl!lr. Yeni 
helerıie, takat ayni gaye uğı un- harekat sahmu, Okyanusların ö- • 
da sava~ıiardı. tesindodir, ora.ya uln-,:ınak için 

HONG-KONG 
DON DOŞTO, 

-------~ 

lnoiliz oarnizomı 
teslim oldu 

-00-

Japonlar yarım 
saat sonra 
ateı kestiler 

-00--

Malezya' da 
-00--

ingiBz tunarıri lstlill 
Japon kmatlerill çek 
geniş bir cephe Ozarilde 

inat:ı çarpıŞIJDrlar 
[A.A. te.lt."rnfiarınd. n 
ıımasa edllmi~lr.) 

HONG - KONG Tl'JSI.Jıl OLDU 
Japon umumi karargflhınıu 

tebliü-ine göre, Hong - Kong m~ 
clafü~ kuvvetleri dün saat 17 dt 
teslim olmuşlar<.lıı·. Bmıun iizc. 
nnc Japon kıtalarına ·a t l'i 3() 
tla (Atoo k ,!) t·ınri \uilmış -
tir . 

Japon ba.şkımrnnda11lı~ ta':fl· 
fmd~u net>ı"L"'<lil.:n tcblı d dUş
tüğii bildirilPn Hong K·m~ hak
kı•ıda Londı arla saıih m ... IU•n:ıt 
ıılc 'C'Ut değıldi ·. Buııuı l; bera· 
bcı· aliihiyettar ınahtillt:rdc b• 
Iıu. usda bir J . pon m ·nb::n tm-a.. 
fmd~ verilen Jıabeı ın • ıo<.~1 u o\. 
rnası muhtemel oluu;u lx·yan 
cdilmcktodir. 

Hl' mi Çin ajaı1s1, Çin kuv\•e4 
kı inin Kovlundmı l\:ımtona gi· 
dı.:n d miryolu üzerinde' Hon8 
J;ongun 80 kilometı e ·r · ·, •lı 
N ımliııg'i aldıklarını 1 abcr \'O

riyor. 

FUıpnlcrd.e dün g~ı.:~. \liZiV 
:..akın gcı•mi• tir .• 1 na J<ın bılııt 
dirildi~ne göre, ı;imaldc ve "~ 

tonu ıayf11S ıUtun 6 da} 

ısmını zsıı>tet:ınek c
. ek gibi bir nc-
yordu. f ngiltel'e - - -· 

Ulrilftar değildir. Al ) •ı k dd J • f • t 

Türk-Alman ticaret 
anlaşması tatbikatı Hiiyük harp, mazidekilcre, uzun ve çapııısık yönler aJruak 

nisbetle cihanşümuldür. Cephe- icabcdiyor. Uevzii aiı'ii<lafaalar, 
lcr bi?i>irlerind n uzak ve lmv. ne de yapılsa, 7.ayıfürlar. Mii::ı- - - - --- --

Moda vapuru dün 
büyük tehlike..:atlattı 

\i izm ile mücadele man ara verı ece ma e erın ıa -
Rusyayı ımı:ça-1 Jarı muahedenin imza edildiği zamana 

\·etler dağınık olmalda beııaberı bet ise, silah ve mctodlnrındnn 1 S b - •• d b• d b • d .. Dl 
asıl harekat Avrupada, Ahnan- da guç runrnk, nklırmakta- aray UrDU ODUD e lr en 1!'9 U e• 

:ı Almanya ıçin l • f• ti .. • d h l k 
kurn1ak emeli . aıt ıa ar uzerın en esap o unaca 

ya aleyhinde ve etrafında ceı'C- dııİş böHimü, ötcdt:"nbeıi tahmin 1 ni kırılan vapur altı saat bocaladı v~ 
~e~;!e~=:\.t:'~~ edildiği gibi, denızleıin cmniye·1 Kınalı önünde demirliyerek kartuldd 

.t '"edildiğini ~öı iirso 
~fidir ki razı olamaz

u noktalan Von 
yıkiyle izah etmiş 

~ me.'llnuıı olul'duk. 
yanlış ise tashih 

yurttan Whlikeyi U?..akld. brr.ııya tini katil olnr dıkça faydalar 1 
- , Ankara, 25 (Yeni Sabah) - m uvaffak olmuştu. yermiyccektir. · ~fin ö~Je fizeri köprtiden Ka .. ,- -

kabilinde lngilterenın de Doğu Almanya ile irn7.a eclilmi§ olan ki' Deniz Jıii.kımiyetinde clev elli;. dıkoye gıtmek~ ~~an ~loda ~~ _I ı-
A vrupasında yani Rusyada t icaret muahcde.c;inin tatbikatı- Bu ha.ruh, ırenin hoc parçasın selı ıkolosların son sözü söyle • puru yocuan. bt~'Uk ~ır te.hl~k;; - ,F / K R A -
kendisini serbest bırnkacağını na g~ilmek Uzere Almanya ile da, belki er pnrçnsı için yapılı- tı tm ı , e hndıköy ) erme p ] ı t . el · vor. Avıı.ıpnyı kasıp knvurnn y~eğine inanılıyordu . Bu anda a~ a ış ar . .. ··------~kliyonlu. yapı an temas ar ne ıc enmı.s " ıruevdan bl>lk.i uia.k ,fakat en tch Rınalıadaya kndaı 6 saat .uren y d • J 

tngilterc böyle bir anlaşmayı ve bir prensip anlaşmasına va- harp Mrih'11da ayııi 6iddeti mu- likcli teknelerin<lir . giiç . . b.Jr Beyahat yaı.>m1 ak ınectm· e J ya VrU U 
1 + d -· ı :l k rılmıc.tır. hafaza edemiyorsa, bı .:uın sebe- 1 ·t d k l 1 d 

sara ıalen egı se \ c zımnen a- '.I bini karşı yakaya atlamakta Hn11l, kabilivctleı ı ve ;r.eküları rı). ~ ın ~ n mı~ a~ r. . J k 
bul etmiş mi idi? Burasını bil- Bu nnlaımınya nazaran Al- maruz bulunan güçlii'klerde ara- ~<ı. ölc;en bir mi?.andır denilmek- • ı ~pb~mız tahkıkatu n.n1~ ~n yara l UŞ 

t"Jd ,1fıubuld bizim Alm:ı.n 
r • ~· a dfi>Yruuırnk bildiği-
~ .;j )· a ı at şudur: . . 
• ,-..,.:_ :: \J13Jllar İn iltel'C JIC f ılha-t ' '. la~ mık n istemi~ler'Clir. 

.. F. . m :uılaşma komünizm 
ıncmobinin Avıııpa memleket
lerine ) uyılm:ısmı menetmek 
ıııak :truylP \'Ukua gclmiyecek-
ti. Alman) anın gayesi Avı u
ıın.nm dofru. tında serbest knl-
111:ı.ktı. Yani Alruaııya Rusya
ya hnrp n.ça.ca.k, Rusyanın top
raklarmdruı bliyilk bir kısmını 

tOOccek, Avrup~ı içinde iki 
on Alman ~iftçisini ra

eçindirecc-k guıdar 
para.torluk vücuda 
ngilterc ile Fransa 
daki ger i Jot'aJara 

a kendilerine ınıüs-
un:nuşlardı. Ham 
•oralardan alıyorlar, 
~in oralarından bir 

, istifade ediyorlar
J. ve Avnıpadan çık-

(";mUstemlo'kcsini Avnı
e ve Rusyarun zara.""J
gctirccekU. 

5.n ıkomUnizm ile müca· 
ı değıldir. Rusyada ko

mozhcbi hA.kim oluı4yıp 
lık ınevcut olsa idi, Al

ll f'Clle ayni şeyi yapmak 
"t°'-ckti. Bu uğurda denizle
~cntz aşırı müstemlekeleri 

giltw-eye b:.ralnyordu. 
Bu Cfjnslar Alman~ ile İngil-

tere arnsında aç:k nçık görUşil
lil'l tetkik ve kabul edilmedi. 
Fnkııt bir deniz aıı.ia8ffiası yapıl
dı. Bu anlaşma ile Almanya. de
nizle~c İıır•iltc.re ile rekabetten 
v:ız ~JJıoı'C'!u. Yani hakikatte 
ö~~: l"r h'lkimiyctini lngilizlere 
t> r d ı Fnka.t bunun mu-

miyol'Uz. Fıakat filiyalta bunu manlara vereceğimiz ipt idai in tcdir. liim ,.e mane"1yat kuv- · h.ıdıse şoy·J·c cereyan f'inrn:tır. ı ı 
kabul etrncımiş gibi davrandı. maddelerle cliğcr maddeleıin fi- malıdır. A ıanyn, iç hatlardan ı J) 1=-ır lıyor d 
Almanyanın doğuya dor,'ru ya- yatıaıı, tjearet muahedesinin im ötedenberi istifade ebniş, kara, veti. ı~ ız ve işsiz kaln.n boshık- .. .. ~w~.ea ~ ı.. . . d K Yazan: Aka Gün ÜZ 

1 d b cd·ı w hususiyle, hnva kuvv~tlerini mu ı lnrda barnjlar kuımadı~tça, ciğ· ı J?.un o~ e uze;:ı kopı'lı n a- =========ıı:::::ı=== vılmnsınn rnzı o ma ı. ııte u za ı di~i zamanki piyasa fiyat a· d rd el ko'-·e gıtrııek u'7' ı·e ha.ı clcet et-
" ., hare"Anin mihı-.:ık nokı.,, .. 111a ko- ncycn silin ır u urulamıya - 1 " .., B 
:uun fü..eriııedirki Almanyada Jarı iizcrinden hesap cclilccck, bu Iaylıhla. ı.asdınnıştır. Ahnnny:ı.~ caktır nıiş bulwıan Moda vapuı u Sn - u benzı uçuk, gö?Jeri h& 
ve Alman matb~~aktıb~dah~dndgctiltere miistatk~~ fi):~dt,d nt1übdatledle w d~- nın müttefiki ıi ve peykl•"''l de Her. '-'Crd6ris cihnzı artık barn r~yburn.u ö~.üne .geldiği zan ~n leli, omuzları ızhrdp ağın 
nh_.,.hinue büyu · ır ı tu- vrun e tıg .. mu c çe e cgisti· "~ " · " bml "nbıre clumenı kmlmı~ ve' n ıınvıe -v•kük

1 
sesi titrek kadııı 

Al h"k" t• rilmiyecektiı·. daima bu imkfuılan knzanınış- jç!n çalı..~ınlıyor. Her miitcfek- c . .. "'" fanı koptu. man u ume ı lardır. Mihver İ"İ31 iı:ı. "~ıl··ımu", kir, belir~n gıa"Iilldeıi ~!ider - ımr harek~ U~ı Bkontro} cdt kc•ırcz !kimdiı ! İngiltere ile deni?. anlaşmasını Keza Almanl.ır da bize vere- · " ~ uv ~ 1 "' hale o-elmıştır u 'nzıye a - O c 'ti bir san ve !'l'Fef •taı ıhi 
· ,.. bu t b be Avrupa haı11 sahnesi olduüıı mek "arcleri anvor. lk tedbir· ,, · feshetti. luat n una se P O· cekleri mıımul mndddeı le ilaç o· :. . . . " . ..' şısıııda Hayda.ı1>:ısn nlıtmuna le dolmııJ? ıklimlerin kızıd ı. ! ı 

laı a.k deniz anJmmıasının ruhu- ve her nevi malzeme fiyatlarını müddetçe çetiıllil:lcr arzetmez. tE;?ai'uıdır, ~abi.lı ~~· ka~e. 1:?1u- yaııaşama.yan Moda - Ahrrkıqı: vc.;ı o destanl:ırın ~dt:n la 
nu İngilizlerin anlamamazlığa ayni hadde muhafnza edecekler- Almanya, büyUk haı1lte Uç nu oynayabılmek ıçın, ılk once la doğru denize ı.u;ılmıştır. Va- nıkbr. Eski Rıunelindrn ıuın 'ı 
gclmeğe kalktıklarını göster- dir. Bu prensip anlaRlllıısı üze- cephede sonuna k-adar çarp* koııınmak ıstırarındadır. purda telsiz tesisatı olamadı - fan3. he ıiiz sığınmııj kı '.I'iir~ 
diler, ln°'ilizleri fena niyetli ol- riııe alakalı vekaletler ihtiyaç- mak ıstıraıında idi. Bugiin, an- Bir harp !'.!evresine sığın:ı.n ğınde.n g mi kaptanı vnziyı!ti merinin 

3
• il ;tt1Z1d•ı. • • 

malda itham ettilPr. Jarı olan malzeme, yedek aksam cak şaı~ta ve kızılordu ile he- fütiı-alann göz kamaştırdığı mn limana. haber vcrememi ·e de Jt~ıı kiicillı:leri bır ou ·uk ' l 
BUUin bu mUnakıışalar ara - ve saire listelerini Jıazıl'lanuya sapla.._.cmıak fırsatını bulmuştur. (Sonu Hyta 2 •Utun 2 de) mütemadi bir surette imdad dil smda olan bu vedı okısiinm hk· 

smda komiiniz.m tehlikesinden başlaınışlardır. - - - dıiğli çalmış direğine imdnd işa- siiz va\TUnun ·varalı ıuıalffndıı 
h ic bahis P'CÇmemi3tir . İngiltere Haber verildiğine göre ilk Us- r - ı·eti mahiyetinde ıki siyah kiire Aİtta yok, b:1.şta yok .. Sn la 
RÜsyamn parçalanmasına razı t eler bugiinlerde Alnıanlara. tev • v • • ~ qckmiştır. Bu küreler Beyazıt yok kursakta yok Var olan, rut · 

olmamış ve Almanya.yı Rusya.- di edilecek ve Trakyadn J;:öprÜ· ıı c ra ek ı 11 e rı Hey et ·ı kule ·inden görillnıüş ve VO.JlU - de, danıaıfanndaki asıl }.; 1 l 1 
ya taan-mxln serbest bırakma- lerln inşası işi •biter bitmez her ı un irnclad düdükleri limandan vözlcrindeki M.;nn :vt: ı n . 
mıştır. Son scne,ler içinde OUtün iki taraf da sür'atle mübadcleye t d . 

1
. işitilmiştiı·. Liman idaresi dcr-ı Dışka.pı mnlıafü~inhı biı bu· 

ıl;.inyarun gözü ön.tinde geçmiş başlayacaktır. m U a f Ç 1ma1n1 yaptı h.ıl Suvat vapurunu gönderm!ş- cağcıdnki topı k üılıanh, o ı 
olan vo.k'alar bwıOOn ibarettir. b . lir lo-ı odanın man~ ı Jtönıiırilno 

Şimdi Von Ribbentrop'un be- Jale 8 yurtları " Suvat bin ımi~ülatıa Moda , bile tahammülü ~~+ktur; hem 11 

yaııatiyle bu vak'alnn telife bn- * lstanbuldıı. kurulması •·~ - BAŞVEKiLiMiZ D.,"N IRAN vapurunu akmtıımı te irnden kiü kolmıağa ba~kır. • 
kan görmediğimiz için tereddüt -. t U l:urtarnrak Kınnhadaya götür - En kUc·üğü bir buçuk ya§IDda ! 

al So lan rarla.5tınlan talebe yurtlan hak o o 1 ·· ı r E ı..: · k d içinde k ıyorıız. n yapı kkındaki hazırlıkların bir an ev- B Y K ELÇ SiNi KAnUL.ETTI ınuştür. Burada clemirlcy~n 10- n n.iiçüı';rü bir buçu YB!m a! 
Oçler Misakı da bu tereddütle- ~ da vapurundaki J\ndık<;y yolcu- Kimi bronşitli, !timi sıtmaJı, 
ri arttırıyor. Çürikii b urada ko- vel bitirilmesi için hararetle ça. ları Suvat ve Pendik vapurl ril Nasıl ısıtmalı, nasıl ısıtmalı 7 
münizm tehlikesi değil, Avrupa· lışılmaktadır. T alim taburu bina Ankara, 25 

(a.a.) - i cra Vekilleri Heyeti bugün saat l5 gece geç vakit tst~nbula c·vdet En kücü~rü bir buçuk yaşında! 
vn hiUdaniyet mevzuu bahistir ve sının tahliyesi biter bitmez yurt ele Ba§vekil Doktor Refik Say<lam'ın reisliğinde mutad top- edebilmişlerdir. Yedisi de yaralı kuşun başınd31!ı 
.r - Qla-ral: k-ull:mılaoo.k bu binanın iantlsını yapmıştır. 
Rusya <ıleyhinde bu misak1a hiç bazı ufak tamirat ve tadilat da- Vspurda vul\u bulan fl.ıızanın Bu şaıkımı insanlar mı beste· 
bir nokta yoktur. Von Ribben- ha yapılarak sür'atle talebelerin 25 ( * mahiyeti bugiln t<>tkik oluna _ lesin Tanıı. mı? Artık orasını trop bl·r vesile ile bu noırtaları Ankara, a.a..) - Başvcldl Doktor Refik Sa.vdam bu· c:ıktır bil mem .. Başım dönüyor, im· istifadesine a"ılacaktır. 30 d l · · tenvir etse Alman propaganda- ııı gün saat 11, a ran BUyük clçkıni Ba.Ş\•e1dilotte kabul bu- laklarıın uğulduyor, .kaibim şi-
81 bakımından memleketine bU- Mı'llJ vorunma Kanunu yurmuşlardır. 1 Afoilt:t \'{ıpıl ·u yolcu? n 1iB §iyor, şiş bire kalbim! Edebi· 
yük ruz.met ifa etmiş olur. Çtin- l ... anU yor, y ı4yapıp duraca!'hııa. şiş! Şi ı 
kU en he.kiki Alman dostlan * Mılli korunma kan.untuıun Ankorıı., 25 (a.a.- _ Biıvük .uhllct Meclisi. ruznnmesinde- Bir arkad. ı .ıı. diln ak m şi e patla bire kalbim! 
bile oıtadnki bu tezatlıın kendi tadil edilen 14, 5J ve 65 inci :U maddeleri bitirebilm k ve liayraın tatili için karar verebil- ) geç vakit Moda. v. ı uı unıl bulu Bru un öyle ağnyor ki han~ 
&.x>.nriilerine izahtan i.eizdirler maddelcıinden sonm diğer bazı mck üzere yann (Bugün) saa.t l4 de toplanacaktır. Tatil 5 nup ta Burgaz v. pıırıle t Ra vuracn,rımı kestiremiyo-
zaD!lcderi?.. l maddelcrinm de tadili ve şekille- İkincikauunda nihayet bulacaktır. İruze dönen yol ul ı d. n ruıu nmın l " 

Hüeı.\ftn Oalıld YA.LÇIN (Sonu ~yfaS •Otun e d•) ı.ı..;.;.; •• ----·---------;_----------~ (Sonu sayf ~ yfa ! 1 t n7 do) 
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AZ ~K-ö_m_ü_r-fi-ya_t_IH_l_ş_e_~~,n-,ı-:~e-h-u-bu-b-at~a-eı_k_o-nd-u--,-0-k-u-yu-c~i~:-_~Jl_Y_~abah 
b. b t:lle··inde bu maddelerden · k·-1Naı.:1, lldlb:ıs lınlıkkı •nahfımlar.] if l\UfUŞ or ! : . " Tra ada e~· vaz~ 

Yazan.: Muharrem Zeki KORGU AL No. 42 it ld bulunanlar vilayete beyanname • T. T. İ aresının f' k .. 

~ll\!~~~.~~ı!~1~.1ilranl.f"~ ;,~;:;·.~~~E~:~!~::j ar iri 1 vermeğe mecbur tutuluyoı: ~k;b_-::~:.;1::~:!~ ye ı ço 1yı 
ni öld bir c ı ba 1 .... Yeni sene a·çı·nde 

,.:11rnaın' ız a <eanşırsanız hem Kepek fiyatlarına Koo~=-~syon he"rn+i verdi..,. Sayın gımıtclerlnln ıson =ısı :n ~clm Sana ıyo .n" ıuıua J..,_ o- arpa, vulaf, çavdar ?e Mısım ıf/Xll/1941 tarihli na.sha nda p C"' ki • d 
e'mek i ru· n ki: Büyu"k dn:vn - l'Ul'U<" da narh k d bir ;a..... __ 07l'l"P ~--'- en~~ ... _el 1- .......... -r e ne e • -ı OD U ıuu;a..ı:<\ ~- - ~ ~.,.... ...w m.oy.ınnS""'<". int$ır eden (Adaruı'ya gıdcn mck-
1 r ark smd koşan1a-r, çok sa· _ındn. ;ge~ ekmek Dün ııı:,. 

1
• ri v. Yalova k~ mil&- Bunlar bugünden ithnm vi- tup '""saire kayboldu) ~lı tık fazla ebemmiyot 

l> rlı vo eo mk kanlı alı ı • yerine kmnçı !~emniz, ara yeri- '"" tahsil, mütavassıt w tüccar e- livete ellerinde bulunaıı bu gibi nı üzerine keyfiyet tahkik ed ımıs 
ı r. 1 ıtıu- ne lıavn alıl'Slmz. Bende mer - Rmıkın r," ti tında topla- !inde bulurum btıoi7day, arpa. }"1- maddelerin miktannı bildirir ve: veı·il ektedir 
ıı.n mu1mbi1 s17. tlc benim usma.- hı;.met denilen şeyden eser yok nnn Fiyat Mürak'3l>e komie - .1a4 .çavdac, ve msn'll al km- birer beyanname vere.."eklerdir. 17/121.Ml tınhhıde btnnbuldsn 
nkımd k~'- lban~lt~ fart- 1:_1;i~· Da.ha fenası, kapı dı.:ı.rı c- :ronu rhkömk ür ve ktepclt fiyatları- .muştur. Bevanname verme müddeti 5 1- hareket eden Toros ek!lpresinln 
ın a o.: ·arıt.n. a a ıca e - ctllu-J>inız. Bu.radruı koı'lllmnnız na nn ·oyın :ur. kincik®un pazartesi günü ak- Ankarı.ıya muvnsalt.tmdn kapalı 

tıniz, merak etmeyin, sizi kati- demek, kısa zaman sonra 'taka- Bugunden itibaren kunt Ru- Dı~ tıını.ftan Şile, Kartal ASlo'mına kadardır ,, er ve !stırnlıulda on bir kaza ımcr- ...-·· . po la va onu b n la ·ınm y, n -
yen le VC'nnc>m; hatta ıcnbında nnar.ı.k işkence odasını, oradan ım • ı kömiirimün toptnn kilosu Bu müddet znrfı~da beyanna- ı r.u~ ol lu 1 , e bu , T.ıycttc yul.:ı 
ka lmrtulın nıza ~ rchm ede- da ö"bür dünyayı boylnmanız 6 kuıw 30 iP ,perakende sa- kezinde mütevı:ıssıt ve tiiccar • me vermeyenler ı:;ıdçletle ce1.a- d!:!\ :un m h.ıı 01 ı,y 
ı im. K ıdııı meselesine gelince: demektir. ÇünkU her tarafta tış fiyatı dn 8 kuruştur. Iaı1n elinde bulunan buğday, landırılacaktır. 
Artık un lbu kaduila hiç bir .şidde'l.lc aranıyorsunuz. Si:'in Amndolu k mıürleriyl yaş 
alakam ohm1nyacağına jnanma- burada olduğunuzu 'kimse bilmi 1 kömürlerin satı<n serbest bıra • 
lısm. yor ve bılmiyecektir. kılmıştır. 

ŞiP- ıon. \'eht .bin Mus'abın Şimron ve arkada lnrı. bil _ Dı~cr taraftan dün tonlanan 
gös rdif!i ceı nrcte ve büyüklil- hassa memn•ın olmu.1ardı. Ha- komisvon kenek fıyatlanna da 
ğe na ran tn · yatlan cmniy.;tto olnra'k 'hem narh koymust:ur. Bre:ı göre, 

- O halde arnmmfaki öfü;; - çnlır:ıp p:ıra kazruıacnklal"': lıe."lı toptancılar ofisten kepeğin ki-

Ekmek ne zaman 
ucuzlıyacak? 

1500 top gizli 
kumaş bulundu 

manlğın k !kması ıicap eder! d& .orada coktan beri çalışan losunu 7 b."Uruş 56 santimden a-
·. v ht us'.ap, başını Beni t. rn.ilc mensup ameleleri ıac~'ldardır. Perakende h-epek Karar Vilayete 

P.alladı: ikaz ve irşad ederek yeni bir satışı da 8.5 kuru~ 0 - teeWt h iJ 
Suçlu adliyeye 
teslim edildi 

Buğdayı koruma veıgisiı:ıin Dün Fincancıln.r yokuşunda 
-llnk l ~ d !lik 1 ! iÇün- kuV\·ct meydana getirmek im . edilmiştir . enüz b. dirilmedi 

kU st7. benim kavun tnrıtunı talı- klln1n1 bula.cnkla1 dı. ~ -~.....-. 
r iniz. Bumın intikamını ~imron, Vclit bm fus'ahı 
mutlaka alacağım. Ben de senin se!anıetlcdikten sonra: Pamuk yük

lü bir motör ya.vuk uğunu acı a dlme mal - Aırkadaı;la.r, dedi. Velit 
etm~r Galıı;;t.ım . .&n d benden uiıı Mu.q'ab'ı11 söylediklerini 
ht.:S4p nn .ğn m cbursun. Fa- .hepiniz 'luyclunuz. Bugündt-n i
kat şimdi değıl, \'akti nımanı t1bnren <levaml1 istirahate ~1- y a n d 1 
relıncc ... ti' ... r iyorum u- \lC n ccliyocu?. Gündüzleri :taş 
a.&ı. bulundU::'llnuz m · d"'tçel 1.ru ıy~ eıtğız. duvar 01 cgiz, 1 --o-
k}'ıd:ını:z C?mli'ye ir ! çaı:ıur kar: ağız. Bu nrada mu-

\Telı bin -M ap, ~lJl'ITTJOUJ1 K.-ddes dU\llmJZ lÇİJl ÇU1lijmayJ yangın büt •• ıı gay• 
eevap 1\"Cnllesine eyd ı k da ıhma! ctınis ı.:;;;iz. Beni Is-! ti .., 
madnn yüniyiip gitti. Birer'"' i- raildtıı lup d lbizim too;cılatı- re ere ragmen 
kişer gclm f; lbaşlayan ar.ıela - mı~ dahil olm } an ırgadlnı ı 

1 
•• d.. ·· ı • 

lerl<' meşgul olnn H. nmn "a emir bireı , iki r kwıdınp aı amız.a. SOD uru eme l 
'ftll"di : alnrnf!:ız. Onlar vasıtasile y •ui Dün pamuk yüklü ot rnk Sil\-

- Yeni gelenler .uı kadııtlan yeni ludailer bulac~~1z. l<eciden Kuru c meye gitmckt. 
d<>ymrunı~. .Onlar bol miktar· Çalışır1rnıı belki hata cck riz: ol< n yfor mot ru ıl 1-.-a sızlik 
da tc.>krar yiyecek götür Kendi- kaıı.cı v küfür cezasıııa c.a11ıılı- yi.ız.ılnden kısmcın :vnnmıştır. 
leri~c on beş giln nra ışe baş- rız. Bu gfüi 1 akaretlere taham- Yaptığımız tahkikıı.ta na.zaraa 
Jıyacaklarını söıylemE'.:, ı de u- mül ctm..; •i bilmczs k gayemiz" hadis öyle O("reynn etmiı:;tir: 
nutmn ! kolay kolay erişemeyiz Bu hu· 'l'ii~rdnn H3.lil ve Aim1ede 

mısc1a fazla ~ö~ söylemeye lüzum uıt 26 tonluk yf mot.örll 
ı;örmüyorum. Allah daimr. yar- KuruçC'. ·meye gôtünnek üzere 
dımc1mız ol un. Hnydin iş bnşı-ı 12 baly p:ımuk yilkliyerek sa
na! at 10,SO da ırk c1d n re'ket 

* Verilen miThlet tsmınn ol-

O ı ıki arkadaş, i§e b )anmı etmiştir. 

kalclınlmasına ait -kanun layi- 28 nu.nl!lrn.da &ı.dık Çizmeci is
ha;;ının Bilyük Millet 'Meclisi ıninde birine ait mwnüaturn ma
tarafmdan kabul olunduğunu ğnzasına giden bir müşteri ma
yazmışbk • ğnzadan Avrupa. malı kumnş al-

lstan:bul Vilfıy. t ''e Belediye- mak istem isse ele mıağaza sahibi 
aiyle Toprak Mahsulleri Ofil!i Avrupa .kumaşı kalmndı~ını 
.kanun kalktıktan sonra hasıl o- söylemiştir. Mfü•teri bun.un üze
lacak valdvet hakkında ıhazırlıJr.. rine Fiyat Miirakabe 1:>ürosu-
1ar yapmakbldır. na müracaat etmiş ve b\lronun 

Di.in akşant geç vakte kadar aliakadar mem ırlan zada 
buğdayı koruma vergisinin «al-- yaptıkla.ı ı ara tınna neti esinde 
ıdırılmasın ıt haber w- 1500 top Avrupa kuma ı bul-
liyete gelrue.mv r. muşlnıdır. 
Buğdayı koruma ~islnhı Sadık ihtikar suçiyle adli) eye 

kaldmlma ı -ek~ fiyatlarında verilmiştir. 
bir kuruş kadar ucuzluk temin ~~==~~~~==~== 
edecektir. Beledıv lktısat Mü- H ı f J l dürlüğü ekro k İmal ve tevziat amıe uava arı 
hususunda alınacak bazı yeni --00--

ıcdhirleı· say inde ellemek fi - Peyami Saf anın yeni bir 1 
yatıan.nın ~i_r miktar_ daha uouz- davasının rü'yetine 
ktılnbıJ cepı knnna:tindedir. S.ı 
hususta tetkikler yapılmakta • başlanıyor 
dır. Hamlet piyesıııin Şehir tıyn.t -

rosundc. temsili nSlnda yapı-1 
M, .4 AR' ·'T;'"''E lnn ne riy t esı1 da şehir ti-

Lt .lr _. · yatı·osu tarafından çıkarılan 

nmfjtu. Beni 1srnıl f ileri, 
taro on b R ıgun · irııhaı et -
mişlcr; her -0y:iiu nyaklarına 
kadar g l n nefis J,iyecekl::!r 
eayeshıd k Eı.a kuvv:etl n
mişlffl'.fi. Bar.p'te aldıkları !}'O.ra
lurı da knp:.ındtgı icin artık ınü 
kcmmcl çnllil bilirl 'ili. Bu on 
b... gtin zarfmda \Teli t bin 
Mııs'npla kırk yıfüK do t gıbi 
liıtlbali olmu lnt dı. F.ınmm. bt;s 
ledi;ri mütlıifİ füi man 1gı çok _J 
tan unutmu '1u. Scrah da Veht 
bm Mus'a'pla serbest serbest 
konıısabiliyordu. Fakat Velıt 
b ı Mm;' p, k ·ı:ıı tarlll.sını 
t.ıhrip cttikleriaucn dolayı on
lıu·ı asla affctmemıs 'wC etnıi -

tuiunan anıelP arasınn karı,..u - fotör tam K b taŞ cinlerinde 
lar. SPınh da yemek pişımıeJ,, iken Eksu7'.dnn ı~r yan bir in- F •h • 
ortalık bpürmek vesnıre gibi vıicım motor eki pamuklan tu- ati medreselen 
:.,.;lcıde <;alışmak üz...ore kuliıoeye tu~ urmu tur. B.rnz onra mo- f k• . tal b 

-r'Urk '.r:iyutro.qu,, mecmunsında 
PcJami Safaya jumalcılıl: isnad 
cdılmisti. Yazının muharnri ve 
mecmuanın nıes'ulleri aleyhinde 
bir hakaret dav sı ikame e en 
Peyami Snfanın istidası ii7.erine 
İstanbul Cümhuriyct Milddeıu • 
mumiliği ademi takıp kararı \er 
mişti. Peyami af a bu Jmrnra 
itiraz etmiş ve tzmit ağır ceza 
mahl{emesi reisliği Peyami Sa -
fanın itirazını haklı göıcıclc 
(ademi tc.kip} kurarım boznmş
tur. Yakında şehrimizde da.va -
mn rüyetine ba )anacaktır. 

} eki.ı. On 11 n ı ihıüu • 
u yani.arma .,g tti. ?endisiui 

gitti~ Hıiımmın ö tcrdiği işleı i tôı den nl·--vler çıkmn.gn aş1a • a il e eye 
)3pnl ya b;: l dı, ffilŞ \'C yangın hemmtyt-t kes• 8Çl JYOF * hetmist.it'. 

Yanmakta olan m tö lll kap- Üniv i RoktörU Cemil 
'Velıt bm us'np, günlerden 

bc-rl kuliıbede c:nhşan Ser::ı~ı • a 
f~ık olmuştu. Bu genç ve gü
zel kadın. kızgın gün ş a.ltınd!t 
kavrulm ktan kurtulunca büs
biitiln !!iizdl mis: " ;cudtiııtin 
ot :!t•nlt c ıı kal<:nlarının dolgun
lı.ı•-;, in ııı deli, clivnne ecle-

a t.i n k ilmi ti. 
(A kası va ) 

Um Hili "'.,'le motörü Be iktaıt- Bilsel dün fnkir Üniversite tal&
t:ı. bir odun u 'Y na.sbr· besinin baııuını ı için veniden 
.uışt:ır. Yangını · urmek için tamir ve ıslah olunan Fatih med 
l~m g l ·n hlıtün tcdbırl r ahn- nısclcıini g0.1.miştir. Medrceelıer
mı is de 'bu türliı ·ndüriile- de 18 oda ıtıı.mamiyie tamu· o-
2nemiş \e nih y t birde lwunu~ \'e buca.lara fakir ta!e
vak'n yenne :vdi on ıtf 1ye yan- benin Y bn sı ı ın karyolalar 
gını an ak nat l ~ 3 söndi\- konmu-;tUl'. 
ı ebiJmi~ir. ---- - --------

Moda oapuru dün 
büyük tehlike atlattı 

otörd bir kaptanla 4 tayla M d 
bu1unmakt.a idı, Bunlar motlSr- , a a m 
de bulunan l28 balya pamuktan I" Hayganoş, 
ancak 5 - 6 b l mı lrurtar.abll-
mi.şleıdir 

Pamukia.r igoı ı olup Gala,.; 
tada komisvonru B Osmana 
ruttıir. Motor - ·g rtalı t>ğildir. 

Kocasını koridorlarda gö ünce : "I e
ga Asvas, utanmaz ada ı göroor u· 

nuz ?,, Diye anlatm.ıya başladı 
iKTISA 

Hacı Ke.nıal'in 
ha tu·ası anıldı 
Ghr ha Hastahanesırun ookl 

seı~abı bi \ c d h •liy • muteıuı&ıA
sı merhum H ı K "lnnlin lıatJ
rn mı anm k m k dıyJe dlin 
Güreba Hastah ncsmd bir ih
tifal tn ra mı ) pılmı'l?tu·. 

Mera uu<lc mı.:ı humwı .hatı • 
ra1:m .. nılmL-.tır. Ayrıca Gu:re
h:ı 'Hastalı n indeki bır pavyv
nun merhumun ismin izafe edil 
mroi d k raıla tınlnnşbr. 

405 ton çivi geldi 
Son günl de .muhtelif firaa

lar m('mlek tinıi?,e 405 ton çiW 
gctırtmistir. Bu gelen çıv.ilerin 
pcr ı, :tdo &atı 1 fıyn:tı 100 ~ 
ıı.ış ol rak te..:obit edıhniştir. 

Sivas 4\'İlayetinin 94'2 Ayrı''.!. on günl rd-' şeluimi-
yılı bütcesi ze '296 ton g lvaıııze tel gelmit

tir. Bunlara 90 urmıl 99 Jru-
(Il i) - Vil"yet ro arasın ı t konıı 

9".....2 ~ılı bü.ı. ı tanzim cd ·ıc • Bundan b kn. beı, ton tnaky 
rek i meclisin tetkik ve elm · ti G t!Bdıkino nrzc 'mck ü..,.,..,e vı·. g ış r. elen bu kalaya• 

~ 483 k1.ıru~ fiyat ko ıw 
!ayet da.imi cııcümcnine te\'di · 
effld i hnber almmı.tır. Bütçe Şirketihayriye ameleleri 
~n.4z; Hava Kurumuna aza oldu 

HasköyOOki Birketi Haytj,Jıe 
Hn vuzlaı· oon i Türk Baft. 
Kurumuna uza olmuşlardır • .A
meleler, kazançları dnlıillode 
T•'rk Hava Kunnntmaı aylık ta-
ahhtitlerde ıt>uluıunuşlnrdır. 1 

Maktaı polis öldO 
lmıir (HusuSr) - Arkadqa 

tarafından yaralanan polıs me. 
muru Enver H1dır tedavi edil • 
m ktc oldugu memlel·et hasta
h inde en bütun ihti

hayata gözlerinf 
'\ier Hı ·ın oeoa 
k 1 n atu. 

Mndilm ifa;> o ~ kırk bet 71W
!larmda ortn boylu, tıkDu olduqa 
da çencb<JZ btr kııdınclı. 

x umı be senc:lık zevci olan :S... 
iosln son zamanlarda ~ 
b~laını:,;, ~ 'I: c dv llııruıuı ara bW
n;;:u;ı ı.lı.r ctı .eyın::c ~oJMiu :mahk .. 
mcdc r 1ı ıstı. 

Bo., , pos bı) .klılrmı btı.kenlı: 

korıdorda bır ~. blr 7u.tarı ca.-
lazırken • el Uaygonoo W. pot 
!AP! olu)or, b .. berinde gctlrdltl 
koın,.~larına B ~osu ~er : 

- Mez ... :ıS\. s! 
Utanmaz .a mı öriionUauıı, di-

7crdu. Mernk u llııir Ül\ii'V 
ııordu: 

- Adın ne ı acı.mı 
- H ygono .. 
- Bu nuı? 
- Hr.m t ı.;:o.. lrAlmıd okull 

cam.ıc:<ızınıı .. 
- B .. a~ :t(?Vclıl mi? 
- He., ZC\ imdir .. Heın de tam 

T.rmi b~ n k ze .. timdir. Amma 
!! -'1lın o:ı.aydı, lnhmetlik ..... 

bam, bcnl oruı zorla vennişt1. Bua-. 
c:az yıl oluor ki ~ a.wuı. 
ben b lirim ... 

- Senin adıu n.ı 
- BO_i;CIG, 

- a :.n! 
- Canık. 
-Ka~~ 
- Kırk yedi, yaba ._,...,,._ 

belki do kırk .seklzalr. 
- Yalandtr, yalımdu. Bu Şal*I 

değil, gclcock Şapat 7ortummuQ 
tam ikinci gıinil elli ikiye gtroor_. 

- Sen u ba nlun bdm, ~ 
la k:onusuynru:ı. • 

Söyle bakalım, için a,ynbulf 
tsU:ı;or unuz. 

- Bn yrı nJı::~O 

~ •. Sor bak un da 'bnwı ... 
-Söyle b lun~ .... 

%0nln no? 

- Zorun fU ur; bu adam bal ı~
~dır. C ı...tıme .. r buyurun hem 
de kıyak balı tçıJu-. İyj kötü g~ı
:noordu •.. Vnkl. m ki iGler bıı. z 
oynadı .. Tıreın lrnzanm:ııtn b:ı ı clı. 
Tırem d ı a mıs edoor l uz •• 
'!'ıılııı paradır Huyunu değişt .m•s 
ett.i. B lı a de) ı> e dtm çıt.oo . AT
k sokakta bir ııw~ var, Ifı!ım o-
a.adır o o d u . B n 8 • 

kar, aptal ka ı ıruınoor n ... 
Mete ım, bwm Bo .. :>s a!adu· {)l'Q• 

~ eıd!lor, g{tloor, oynoor, yiytp 
içip > n ~eloorn.u •. 

Kul :ıwmn ıl u . !K !l: dım, ıun _ 
lercez kolladı .• N yet, hıp dl;ye 
ırak l ıdıın. 1 c o ıundür, bu glln-
41W- oloor .kı bf c bakoor, ne de 
.ed.eor" 

- Sen ne dıy un ~a ı 
- Ne diyem ... Etti~ !Af hep .)u-

ilandır. 

Evrnc teloorunı, bnko rum, e 
der.lıırze de .) p orum. Beni di ıle
:aıror .. !tant ar. Ne d rseın de 
~opm or .. U h bunlar ye or
muıı gıbı koh'Wcyc çıksam ar nm -

~eloor •• SU um ayıp m e-
:re gırs.cm kapı ınd:ı bcldeor .. E ı
par, ben de insanım he! 

Ben de erke ım de~l mi ~ıı? 
- Canım bunlar ufnt;: şeyl rd!r, 

landık kabu..,liıı doldurmaz. H ydl 
Pl1n sizi mahkemeye girmeden u
acıktn barı;tır yun. 

- Ben be der. m clCDdl amma 
llaygcnoş dilini tutsun .•. 

- Kn vuyl y!r.ffi.l ~ ~edlr bu 
tfhe.ni tutmu~ da hundan böyle mf 
tutmayacak san:ıor~n. 

Nenkörlllk etme .. Unuttun kl ö
tilfiordum, seni şat &at scvoordum 
c1eordun o g'"unlcri h..tıd:ı .. 
Karı koca barısnuslardı nrtık ... 
~ it n kop n mç

~ &... un k ! ruı gi.rd.I. n ber
• c ile geldll • CCiler 

s·r e .enin 
hatası 

yü ünden 
Biı· kad n dün 

öldü 

VILA )TETTE 
Şehrimizde1rl 

lastik ihtiyacı 
tesbit olunuyor 
Tıc ret :\:'ek l ti vıl'ty c 

gonderdiği bh tnmnnlc ~lıri -
mızdcki otomobil la ·ti~i ihtı\·a
cııwı kıı.t'i olarak tesb.tini iste
m:Çir. 

Vilayet bu i~i 6 ıncı ~UbP soy 
rU fer miidürlii~ımc yıplıı •

1 cıı.ktır. Bu hibrula şehı im.izde
ln büttin om bil, ot Lüs \'e 1 
take; s hiplt>ri s€'-yriisefet• m · ı. 
dlirli.i "üne mUrncnat edeı ok ilı-ı 
ti ad rı olnn ı· ıtk mikt rı)1 • 
lastikleıin cins v" \asıfla.ruu 
b ldir ekl rdir .• · yriis fer ruu
dı\ ·r .. tarnfmdan tesbit olu
n:.u :ı.k nctie ler Tienret Vekfile
tine mldinlecektir. 

BELEDIYEJJE" 

VaJi Ankaraya 
gitti 

Vnli \'f.' Belediye Reisi Doktor 
ı~ tfı Kırdar dün akşam An.ıuı
rayıı gitmıştir. Doktor L tfı 
l"ırdru· Hayd rpaşa g.trındn l -
lcdıyc ve \ ılayet cı kaııık do t
lÜrı larafmdan uğur! ıınu. tır. 

V li ve Bclcdıyc R iı;ı Ank -
ı aua mulıt lif vekaletlerle b e 
dıy(' ve viluyete aıt mc\ zular et· 
raf mda temaslar yapac:nklu. 

aııd :rmada erle· 
riıı ize kışlık 

hediye toplanıyoı· 
Bandırma, {B u i) - R 

gcfüti müruı~is le n keır 
d rtmrt: İORbft bedi} C 
ma ,ı icın Kızılay ' Y • 
vcn1Pr C!E-Jniycti b · r ara~ ıı g-el -
rol f lı et ,g miş , e :mffl1-

lcketin hamiyetli tü..:caı~arın:ı 
mu c nt eti 1lk ıdc -beş 
altı bin lır.: gfu' mühin biı l»l· 
t cı. toplamı l r. Tcbernıt r 
devam et.m klcdir. En büy "k 
ynrdıml rı } panlann i :nıtcri 
şunlardır: 

H 1iI K rncn 500 A ri un 
frıbıi1msı 500, Habi~ılluh 800, 
Su1<>rın t:ı ~ükür 200 zer tU"'8. 
tch rri.tde bniunmuşlnrdn-. 

Lüleburgaz 1cöy Enstitü· 
sn yakında 1edrisa1a 

başlıyor 
T..ül bur~ıız (Hu mil) - Lü • 

lcl •rl!az .ı{cpir epe kCiv en ı
tti"ünfın pek yakm::la teari t 
ba:o 11. ak i'. Eere lıafil' ıklaı 
tiği habir :ı m ınştır. 

. ubtelif yerlerde bull!llnu u 
lelı ·rıin gelmekte olduğu 'c d r s 
~ılı için ycnid n talebe alıntı -
ğı öyictıiyor. 

lzrnirde halka yen;den 
kahve satışına başla-nd ı 
~~· ~f!ususi) Bug n 

Hehnmll'.<l"kı tt bmisl r ~ -
ı ha! kahve ,.:,ı;tısına 
tr.tJ 1 na.caktır. Rnbveler e\ ·. 
olduğu gıb ktlo .. u -• 8 kuı u 
150 '\"'e 250 ser gr.mlık ık 
ğ:ıtlaırmou satılacaktır. thıı r 
Y pmnl. an \t k lannw " , 
kemeye 'H!r1fmiıı olan 4 tnhınıse 
k hvc vt'rılmiyeccktir. 

Sivas Okulları teftiş 
ediliyor 

Si··ns (Husus) -- Manrif Vl'· 
lıılhgi t ftış hey<!U rci i 8<ı} 
Ceı,: ad b da olmak iizeri! \ • 
lnllik ınüfcttu·lerindcn ne m 
Hik.met l'ürl,, Nccnıcd ·n, M ı 
~m \ Adil, Ji~ "'~ ö•" rd.m ı . 
J .ılu ile vi ·} · il:J b .Ut 1 
ı · o la t • · t ' 
l luİ teftiş cınıe., ~lam '.jf.;u. 
el!\ 

Bu ziyaı eti esnası ua \ li 
ekmcgin karne usuJil tc\•zii ıı.:i 1:"'~-vv'VVvvvvvvvv..,...,...,...,._..,..,.. 

lıa.ıdu·ıda d:ı hükfunettc.n bnzı 
direkti.Oer alacaktır. 

ADLiYEDE 
GENELiK 
G AYLIK 

3 AYLIK 
1 AYi.J K 

eoo 
roo Bir sll'.ndöviç muhtekiri 

mahkum oldu TAKVlM 
. Köprii tılt~da. Vıkto_:ya ' . nli Kas•m 40 GCN 360 AY ız 

b.r lta.dınn. aı dilkkfmaa 1 ., ____ , 

Boğas 5 kuruşa satm IA i 1360 
ge en sandoviçleri 6 kuru t- 5 • • • 
t:ıgınd!!ll tel~ cd.tım~fr. Du - Z ld ._;f.f 
mşm 2 ncı v..slıyc < Jrulh-
k esinde yapılnn B~ 45 li- 7 

2 

ra para oo:uı .. cund \i dükktmuurı ---
10 giin knpatılmasına kmtı.r ,.,,_ 
ıilmiştir. 

Hamm.ı.1 t et>ki öti 
~v !u ıdu 

İE'tnnbul '9cı..,!:l';l"C'tf: lkti al 
Mdtlilrliığufle ht4:1ı ol:ın lınmu! 
tc.şk ilat.ımn • ;vi ı., rnr n- r l -
nıış \ie karar tatbi..~ ol •n · 

Günoı Öğlıı 

7.28 
7.~s 12.ıs 

Vırt.ı 

1.39 
UJ.25 

lk ndl 

9. 8 
14.34 
lmuk 

Vu11U 

12.51 
S.37 

E:anl 
\r 

T ki "tın 1AW 
günlerde ı Ay -DİK"AT-
\ bu ın 

b p om 
w. 150 



t'ENI SABAH 
sıtt"W •• 

f ~ ·SABA • 
J n Son TA İHTEN Y A_P_RA_'/"_J 

a işa a doğr yu 
-yıemek cinayeti ! 

'-' ................ ı;om .......................... l!!'.-................. ..: ................... _. .. ll!llll!!! .... 1111'! ... .-~~ 

~rı 1 1~~~ ıw ,,/ Hangisi bOyOkmüş,. 

Rusya a 
(Baş uıraf 1 ıncl .-yfada) 

ğunu bildirmektedir. 
Alman hava kuvvetleri dü;-

11ıan toplulukları ve nakliye kol· 
llrı Ur.erine şiddetle hücum edc-
.rek ağı.r zayiata sebep olmuş -
lardır. 

Rl1S TAARUZLARI DE\' Al\ 
EDİl'OR 

t i in.cikanun 
dua güniid .. r 

(Baı tarafı 1 in ı aa,Yfad:ı) 

1942 yılı, genç ihtıyar, her
kesten cesaret ve nzim bekliyor. 
Feda.kArlığmıım imanımız var
dır. 19:12 :yılının ilk gwıUnU m -
zideki günahlarımızın affını di
lemek, istikbaldeki günler icin 
de Allahtan yardım istemek U
zere dua gUnü olarak ilRn cdıyo
rum. Bu harpte en ku\'vetli ima
nımız, millet ara ındaki kardc§· 
lik ve ''akar imanıdır. 

r YAZAN.: 
1---TARIHl\fEN 
!\.. 

' -J 

.Pravda gazetesine göro So\' -
yet kuvv:cUeri '!'ula bölg ini t& 
:roizlemeğo devrun ctmektcdırlcr 
Y.eniden bir çok köy ve .kasaba.· 
lir işgal edilmiştr. 

!{ara ' e deniz orduiarmıızda 
bizim için çalışan oğullarınızı ve 
1m.rdeşlerinızi düşünerek Noel a
rifosinde Noel mumlarımızı tu
tu turuyoruz. 

İ(oca. lınp:ırdorlıık yeoiçcd 
Sipah Zl'ı'balannın, mlıte;al-

p "1111, r ~ er tllı eycn 
~.:ıdalaun lmu nltıncla. 

inim inliyordu. 
>-tutegailibe ve zorba devletli
hı .b:;ısuıda İbib· paşa bulu- ı' 
ordu. IIs rot ,·c:zir.d.i anının 
ha b:ısıy< r, lcöyleı· yakıyor,

1 unanıar .dndUı:4yrurlu. 
~aray dii uıdü, ta~ındı; zor
Paşaya drazamlık .mühü
ü gön9e ııek sm etıylc fen -
rımn b oıe goçmeğ karar 

di. Şerri en korkulan. wr
~ w Ulell bır .zorba 
Ya gtneı· yüz gö tcıınek, 
~ ıG \•ldln on yiiksak n1a
anm ikendisine kı..g ç~

k zamanın siyasetine ve 
kmeti bukumetine,, uygun -

.Sar.,.y \'t' BabıAH k&ıemediği 
öpüp ıh.ışına koyuyordu ve 
u büyilk bir maharet sQy.ı -

Ordu. 
lbşir paşaya sadaret mühiiı ü 

rilince zorba de\•lctli Is
ı yolunu tuttu. Lakin yeni 

Vletlinin istnnbula yaklaı:µşı, 
'te gebnis buluL'm bir 

k kimaeleriıtoli§a dütrurllyor
u.. 
'.Bunların arasında, 2nmaı11n 
liye nn.':ll'ı olan, Defterdar 
~ ile kafadarları vardı. Bun-

Aynı gazeteye gore Rırlnr 
.Kal•nin böl?;esindc ciddi Alman 
ı:mkavemetihe rağmen ilerle -
ı.1 tc dC\·:ım etmektcdiı ler. 

ilar bil\ıasıta padii}llha ınilmcaat G"'neral Belof Pravda gaze -
ettiler, lbşiıi, dahn ·n<\aııet 1>0s-ı tesınde yazdığı biı makııleıfo 
tuna oturmadan. ;ızl tliı muk Mosko\ a cenubundaki Alman 
ıçın P ç lan v.adılar. tiımenini idnr eden general Du-

Sa.rnydan .kaynatılan entrika deriaııın ordunun uğradığı ağlr 
t e d ·ısc kazanı kıl a.rmna gel- hezimetler neticcsınde A lnıaıı -
mi ve p •diAA11 kanclıı ılmı§ <>la- y-.ıva döndüğünü bildirmektedir. 
<."!Lk kı 1065 Hıcri yılının Rebi- lzvestiya gazct~i Almnıı ıno
vülahirinin ılk hafta md::ı dör- tori7e kuvvetlerinin Orcl istika
ıdünciı Muratl mliftuyü, • metinde geri ookildiğini bildit·-
rol kavnıakanunı zanmımı. bah- k dr - ıne te . 
rıye naxm obtTı kuptan pa yı 
'Ve diğer dm:Jet cı kannıı huzuru-
na dawıt etti. Fransa müttefiki 

.Mruılis tamam olunca .Hhnkar lngı·ıtereye 
ıkızymakaın pasa ile şeyhil1ısla-

ınu dönerek. d k f 
- fbsıriıı l'izayı hıimayıınu- sa 1 mış. 

.ma uyknı hnrdkc.tlcrinden ve L::ındra, 25 (a.a.) - Son za-
bazı .&li1l1etlcrden lrJtü ni~ctlcr manlarda Vich:y hükUınetinin 
beslediğini nnlıyo.r 1m. Mühürü- Afrıka şimalinde, Tunus ve Fas 
anii etndan .... lsp D!i'tnr paşa lala- da Jta va ku\'vctleri kumandam 
ID'la ""ermek ıali~~rom. Zıra o1an general Robett Odio ~u he
doi!ru kulumdur, sadal atle biz- yanatı yapml§tır. 
mcti malltmum almu. tur. Sizler, .. Fransa daima müttefiki BU-

Bi.iyük bir dwa uğ1·undrı. baş 
ka milletlerle birletıtlk. lılilyon
larca insan, senelerce konlnriylc 
hayrı miidafaa etmek vazifesini 
almıştır.,, 

Bundan sonra Çôrçil mikro -
fon başına g ltni" ve domlstir 
ki: 

:ne 6crsmü! d<Sii. yilk Britanynya sadrktır. Eğer yor.,, 
Bıı damdan dü~ı-ce teklıf \Ticlıy hükumeti Bitlerle i§birJi. İngiltere Ba .,·ekili tarafından 

- Hiirriyet dava mda i ve 
silfi.h arkadaşları. Bu yıJba.cunı 
memleketimden, ailemden u
zak geciriyorum. Fak t doğrusu 
kendimi yıırdumdan uzak hisse
diyorum diyemem. Gerek, ananı 
tuı afmdan -an rcıbıtasiylc, ge
rek burada senelerce dC\·am e
den ta.aliyot .hayatı esnasında 
lmrduir.um dostlul,l.u· sebebiyle, 
burada Birlesik Ame.ı ika mcı l:c
zinde ve Şahiknsmda kendimi 
yabancı hissedemem. Duyduğum 
birlik \'C b\:ı aberlik, kardeşlik 
hissi, beni knrşılarlccn gösterdi
ğiniz iyi niyet. bana, Noel ncs
elcrinizi paylaşmak hakkına 
sahip olduğum irn.naatiııi veri -

karşısınclı miiftü He knymakam ği sıyasetine dcı:am edel'se Fran nutuk söylenecek olan ayan mec 
pasa afalladılar, sasmiıhr. Zor- sı.ı; ıniJletinin onu tutmaynca!;'1 li&ı içtimaına m<>buslar, yüksek 
b:ı lbsire S!ldnret mtihiirü gbn- muhakkaktır . ., ~Uı a Ye 1tabine aı.alal'l, yüksek 
droiffiıiş. herif bütün !kapısı hal- Eylfıl ayında general Odic, dı:;' Jet memurları davet edilmış 
kıyle 111mite kacla.r gclınişti. general Weygaııd tarafından, lcrdir. Miimcssiller mec1isi, öglc 
Şimdi mi.ihiiriııı kondisı.n caı u- hcniiz mahiyetin fşa cdemiyece- üzeı·i toplana.cak, toplantıdan 
lınm baı ka birisine vcribnesı 1 ği bir ''azifö ile Vaşingtona gön- soııra hemen ayan meclisine gi-
tek1if o1unuyordu. Böyle ham derildiği söylenmektedir. dilecektir. 

ve çocuk(:n te'ldıfe ne cevap ve- l-'••••••••••••••••••••••-'1-. rllebilirdi? Onlat <ln: ·• 

.. ~ ~i~ bilWsiniz padişahım! Sayın Halkımızın Bayram günlerini 
ıle ışın ıçınden ~ktllar. 

Dördüncü Mıu·ad bu .. ef~r neşe ve eğlence ile geçirmesini 
kaptan Murad ı>afinya dondu: 

- Lalu s~n ne deı in? . temin etmek İsteven 
l\aptan 'Muratl paşa gUn gor- ."J 

mn . tedbirli bit- l'E'Ziröi. I<cıı
disi bu 911ali soran padi~ha 
sadrazamlık ,ebnia, on be. ay 
kadar sadar.et.tc -kaldı tan on-

(Sonu al\}'fa 4 ılltun 1 de) 

OnUmilzdeki PAZAR günti 

akijammdan itib 1-en bütün 

bayram hafta 1 

• .-. .............. ._ .................. __ ~ Smemacılık dünyaaımn O§i ve neuzeri asla görülmemiş bir 
mükemmeliyette olan harikalar harikası... şaheserler şahe
seri, ~ nihllyete ksdar enfes <bir müzik ... kahkaha tufa
m bir mevzu ... Zevkine doyulm yacak derec<..-de ıhtışamlı ve BU 

aksam ; :. r 

rah'.im Özgür ve ATEŞ 

Sinema
sında 

ÖCEKLER 
f.'ehriınblu ftl mf!f,dıur CAZ K Q N S E R 

san"ntkiu1nmun i J fira~ilo 
1 on cı e ilave olarak: 

BA11Aff KONCASI 
Camılla Horu ve Wılly Frislı 

tlbl .çok gih* iki insnnm on güzel fümk-ri 
DlKKA T: Hallan sevdiği tangolar, sinemamr,m mcktµpla 

~dir.ildi(';ti takdiı'<'ie mütookip haftaki progrrumda lB'RAlıtı\! 
OZGÜH bırafmdun okunacaktır. 

l<onsoı· fbqlıadiktaıı sonra gişeler kapalıdrr. Y cı lcı in ~vvel
dcn ayırtılması ta''Siyc ~hu~ur. 

Yalnız ıbu gcoo i~in :ımrt.llr muteber degıldır. Tel: 493G9 

*&»ŞMl A 

zengin sahnelerle: 

LA KONGA 
Baı Rollerd~: 

• 

MiKEY RONrtEY 
Judy Garlan - Paul Whitenıan ve 

meıhar PAUL WHITEMAN 
caz orkestrası 

DlKKM': Pıt7.nr gecesi ,.c ınlit;eakip gt..-celer için 
kaötlldar tJirndiden sattlruakt.dır. 

VATEHLO .köprüsü 
'*TR 

nıunaralı 

İgihzc11 

ııU ha5tl 

Li ya a 
(Bq tarafı 1 inci u.yf~da) 

bildinniştir. Tebliğe göre Buı· 
gazi Mih •er kuvv Ucı i tru-fıncbn 
n nr .ırette ıialı. 'p olunmu mr. 
lngiliz kuvvetlerı Bingezi ile 
Jeda'hıye nrasındald bölgede ge
ıi çekilreı Mihver ku\T\;etlerine 
§iddctle taaıruz etmektedir. 

E\'1.•elki gün işgal olunan Be
.niım hava m yd!lnınd tn.hrlp 
cdilınış bır çok milıver ta~ a.re
si bulunmuştur. 1ngiliz tayyare
leri Troblusg:ırp istikametinde 
ricat eden motöı lü kn!ile1crc ta
aıTu~ ederek ağır zayı t verdir
mi lerdır. 

İ'I:AI .. YA!NLARA GOr.E 
İtalyan re~mi tebliği, Bingn-

2iııin ii11tüğünü itiraf eUn mek 
le beraber lııgiliz Jruvv fl ınin 
geriden g len ) eni kn\'Vctlerle 
Bingazi bölgesinde şıdd Ui t ... nr
ruzlarda bulunduğunu söyle -
mektedir. T~bliğ-e göre bütün bu 
taarruzlar püslciırtülmüştür. 

AL.lttAN Tt:BI.,tGf 
Alınan t"Csmi tebliği Af ı ika 

şimalıııde hnrekatın metod dahi
linde devam cttığinı bildiı meklc 
dir . 
GENHR AI.. A FCUİNl~ECK'lt y 

~OEL ME 'A·JI 1 
Orta.şark baş kumalıdanı gene
ral Auchinleck Noel ıniiııasebe
tiyle oıclusuna hitaben gönder-
diği lcısa bir mesajda Alınanla
rı ezmek için ordunun sür'atle 
ileri ylirümesini istemiştir. 

lnoiltere Krallnın 
Noel nutku 

---00-

"Hepinizden şunu isti· 
yorum, kuvvetli ve 

cesur olunuz.,, 
Londı-a. 25 (a.:a.) - Noel 

mUnnsebetiyle 1ngiftere kralı bu
gün rad~oda bır nutuk so~ !e
miştir: 

'Eral biilün tebıasına iyi Noel 
temennisinde bulunduklaal son
ra bü ·tik biı fedakarlıkla vn n 
ve imİ>aratorluk miidafaasında 
gayl'etl,.r gösteren milletuıo 
minnettarlıklaı mı bildirmiş \ e 
sözlerine söyle devam etmı!l-ı 
tir: 

"Bu hatıl belki de dnha bii
yük fednk:\l'lıkkr isleyec lttir. 
Eğeı· bu bOyle olursa hep b ra -
ber buuu iyi yürekle .lmr~ılaya
lım. 

Tebaalarını, sizi, biiyül! bir :d
le\•i dti ünur gibi dü Unüyoı um . 
Çünkü ynşamağı böyle öğı en -

Hong- Kong 
d··n düştü 
~Bil§ tarafı 1 lncl c:ıyfada) 

nupta. Japon baskısı devam ct
mi tir. 

Luzon adasında Japonların 
y niden ihi noktaya. ihraç yap
t!klal'l Şaşingtondn. ııe:rrcdi en 
bir tebhğden nnla ılıyor. 
Lin • ) en korlezi ~ ma 
detli muharebeler olınaktndır. A 
merikalı ve Fllipinli kıtalar i
naclla mukm·emctc dm-a.m ~dıl
yorlar.Cc clcre yenitlcn ·m-v t 
li .zırhlı kıtnlar göndeı ilmi tir. 
Mnnila cn•annda Jnpmıl rın l•n
ra ve hnvu. faaliveti art.mı tır. 
Hiıkiım t dnireleri ve ast.eri kuv 
't:Ucr 'Manil dnn " kil Pk \ e 
b. r sı acık ehir ilan olunnc t; 
ur_ 

~ın tikn Harbiye Nazırlığı -
nın tcbli~ine göre. Japonlar Lu-
2on adasında Antimo~nn cn•al ı
na asker cıkarırlnrken 40 vnpur
l:ı kuvvet tammıı;lardır. 

YALEZ A M. 
Singnpurdan hildiı ildiğin~ gö 

re, !ngıliz kuV\·etıerı, Malezya
nın b~tı fmhilinde fi5 kılomet c 
,.,.~niı::lığinde bir phe tutuyor
lar. Bu kuvvetl r. Jaoorıl tnı. a
wır znyint \•erdirmektedirler. Jn
ponlar, Singapurun _t>O J,ilomet 
n, Hımalindclri 1 ohda İrıgiliz 
h Uaımı y rmaya. uğra. 1ak -
t ıdır :ı.r. Jnpon!ar, Mal ~yanın 
batısında Kuşinge d a er cı
k ıru,.1yrı OOF;h.mıslnrdır. ki giin 
den bC'l i burasıle muhabere edi
lememiştir. 

DEı~17.LERI 1': 
Amerika Harbiye Nazırlığının 

bir tc:blığine gore, bı Amer.ikan 
bomlıardımıın tanıı csı Kn.li -

Yaran:A.C.SARAÇOGLU 

forniyn sahilleri :a ·ıklamıdn bır -----------
dü~nınu denizaltısı batmııstır. FIKRA 

Biı Amcıikan l ük gem· i de ----
yuıe Kalifomiya sahili açınmda (Bq tarafı 2 tncı s"yfadaf 
b.lİJPJ}ffitf~Uf n 0}1 } eğimi bUem1)'Ql'Ull& 

Amiral Hart, bir J pon dc.nır. eye yararsın bire «.uru b&:" 
a.bsile biı· n, !il tarama "'emi- \'ur bır taşa p r~alan! Ne giicilı 
ıniıı Amerikan deni lblan t • 'rnr b're kuru dil? Kop da kw 
rafından batırıldığını söylcmiı;- tulayını !. 
tır. Bu ıkara bı.} ıklı, be~·az dilli 

Nevyorktan bildirild !ne göre. be.yaz yiiı ekli adam da kım., .A 
GO\JO tonluk yeni bir hafif kru- nndolu muhasebecisi Yekta • 
vuzbr hizmete girmiştir. diyorlar snna? Bu yedi ya'Tdlv 

Türk-Alman 
ticaret a11ıasması 

(eaı tarafı '2 i~I uyfr.da) 

ı i sencba,şından eonra m clisc 
scvkedilcc ktir. Bu tadillerin 
~ok ·iimullii olacağı anlaşılı\or. * Ege bölgesi 194.1 • 191.'2 
yılı ~;muklarındnn Akala l, 
A'kala 2, .A.ltııla 3 t.caı et tipleri
n ait örnek! r tcsbit e<lilmi§ -
tir. Bu ôı'lıehl"'r alılkadaı lnrnı 
f{küp inccleyebilnınJcı:i için lz
mir l or'Sanda t şhir edilmek -
tedir. 

~ arnJı ku un karşısına sen • 
· tın . .Alhılı mı cık nlı' 

Aroma senin de etin ne, b m 
ne? 

Dur ak yürekli Y~ta! AJdl. 
m h y eldi; Kunı kafam.: 
taşlar 'uracagıma, çarpan, vu
mu '.alblere turaymı. Benm: 
o urlat:ım h p çarpan, y mu -

k kalbli insımlnrdır . .Benı ~ 
r.eııi e, cı1 l uçuğiı oır bucut ya
rundu vedi ya\-Tulu yaralı ku .. 
a aularlar. 

VEFAT 

dik. Hep birbirimize aidız ve biı- .4 ••••••••••• 
biıhnize muhatcız. İşte bu ruhi l 
b 'bi nz.enac a'!Z. Biı m Jrıt.i ş A R K 
buyükil,böii o milletin ruhunda-
dır. Heı>inizdcn unu isti~ orum: 

U\'\•etlı ve cesur <>1unuz... Sineıua&ınc\a 

NAZlRE 
HANIMEFENDi 

Fatih Gençlik Kulübü 
Reisliğinden 

27 /XII/19'41 Cumaı tesi ~iinü 
su.ut l9 dan 23,30 a kad r azı: ln
ı ınnza vcı ilmesi mukn?TCr bulu· 
n !l Tokatliyan salonlnrınci ,i 
çaylı toplantımızın tehir edilnıiş 
bulunduğunu sayın aza arka -
d bnma bildiririm. 

Fat h Gettçllk KulUbU Reis 

• RüstüDm er 
tf w 

BELAMI 
Bütün seansları 
do1durınakta si
nema, seyre ko-
şan halkı ala
mamaktadır 

qıı 

r,.r• ;Jı1' ."'r • • • 
"' • • .,. 1 • . ... -. - . . . 

- Kalfacığım, dchknnlıyı bek 
letmcyelim. MUjgfm cıltsın, sarı 
Odnyı da kazırlıyalım, dQğil "mi? 
• - Evet, evet. .. Çar[iafı değiş
llirmeye 1 llzwn yok. Sa yastık 

mek isterse rezalet l·opabilırdı. 
Şevket clled cebioue bir aşa

ğı bir yukal.'l dolnşıı'ken gE.ne ve 
bcrnmta.d omuzlnı mı kaldırdı, 
kendi !.()ndiııc: "Adam sende!,, 
dedi ve birden arkasına döndtl: 

r- ,ı 
L HA YÇ•vir~B~!S~ IT~aNo.~==A=Y=!=J 

lta<lar kız<lı ki kendisine bunu 
bıldm.:n M~iJgfınn: 

c. Anl ma.üım, ' r-
1 ıck ıstemiyoı mu? Ben on 

ri -mı. 

ız 

tar§aiını değiştirirsiniz. ı 
1 Tnze bir ses ellerini çırp ırnk: 

- Çocuklar, .Dürdane geliyor. 
~tc üst k ttan itıerHğinin sesini 
·~ttim. 
ı. Sahidep üst kattan <•kc;eli ter
•~ı ile bil' kadın iniyardu. Şc.v
b::ct hemen geri çekildi. Odaya 
tireli. l{~Hyı ihtiyatın. kapadı. 

Arbk hor geyi anlamıştı. Bu
~·n.r:.ı umumi evlcrcl n biri idi. 
!Anlaşılan ki de rin 1 ibarJan 

aaa devam iyarlordı 1'8 
al kol a onların emirlmnc 

radn ür beş kız bu1undur.uy01-
u. Bw-aya. kadar evkclin i C· 

~
ıediği VC' lıosuna gitmeyen hic 
ır sey YO-'tu. Ancak iı:;ilti~i söz 

er den Ht:cı ıA.bdull h Beym fic 
u dnkikr>da Ust katta yan gel
iğini anl nnRtı. İ§te -bu f en:ı. Y n 
arşılaşn ıarsı..ı? •• Evet. ic-eriki 
d. da oturanlardnn biri de bu 
:ıali sormuştu. F kat onların 
·murunda. değil. Anc::ı.k Şe\:ki..at 
höı·Ie bir lrarşı1a!';mayı hiç is

~ iyordu. İşin gn ribi şu ki 
laı-Rı :şmalnnnın de clıemmiye-

11 \:Ok. D:rbir}erfni t nımava • 
ca'k . Thkat eğer Züvnlh Hacı 
l3t in halrilmtcn bir tornn'J '·nr 
tl.! 1 "ki l.'lU1htr. •:n y fenai, 
t!oııımmuz bizd~ m· r!., dr.r • 
fl 1'faCl Bey iP torun 'r-, 

I\npı nçılmıştı. 
lçcriye uzun boylu, etine c1ol

gun, a.fün sarısı ı;nçh, bembe -
yaz, sillün gibi, fakat kıı~t be
§oiıtl geçkin bir .kadın girdi. Kol
lı:ırı ve gögsıi çıplaktı, ~evket 
bunu kendısine ımiinasip göı ü
len ldUjg'.ın sanarak güldü: "Mn 
5allah künük hrunm !,, diye knr
şıladı. 

ifüçük hnnım sözU kadınnı 
pe'k ~ıoşwıa. gitmiç olacak ki bir 
kırlıka11n sa:lıverdi. Sonra hemen 
ciddi bir ta.vır .al ı ak yer gö:stcr 
clı -.-.e ıkcn lisi de bir kannpcye o
turm·ak: 

- Safa geldiniz bcğciğim; na 
ılsonz efandiciğıın? Bendeniz 

1Iıbal cariyeniz!. 
Dedi. ıO zaman Şevket mese

leyi 'Ullludı. Şundan bundan bah
settiler. Şevket lfı.kırduwı bir 
Pazarlığa döküleceğini v.e ken -
dislııe Müjganın takdim edile -
ccğlni umarak bir hayli bcltl&
di, sözü kesti. Fakat Ikbal kal
fa: 

- Beyciğim, dedi. Yor !UllSU· 
nuz. ETken yatmak i terainiz. 
Odanız ı azır. Miljgô.n kızım lıiz 
mctınizi ,gôreccl-. Arzu ed rse • 
ruz buyurunuz. Bur.ası sizin &-
111 "ztlir. Bız ?:in ailen · b li· 

l'iz. Siz yabancı değilsiniz. Dile-/ 
diğiniz gibi hareket ediniz. Eğ~r 
Müjgfuıın hizmetinden mcmmın 
oiın:ızsanız haber göndcriııi.2. De 
ğiştireyim beyciğim ... 

İkbal kalfa, Şekibe lmdını r.a
i:11raı \C Şevkete yol gösterdi. 
~ukaııki kata çıktılar. Aşağ1kl 
sof.adan daha geniş bir sofayı 
g<:çtiler. Şevketi d\ı>te yatak o
clasına götilrcn Şekibe kadın: 

- Allah rahatlık versin!. 
Diyerek ayrıldı. Oda, yntak 

ve kendisini karsılayan otuzluk 
kadm hepsi güler yiizlti ve irin
di. iMiijgjm Şevketi kapıda bıraz 
f.uzlaca gülerek ve: 

- iBuyurum.ız Nihacl Bey! 
' Diyerek karşıladı. Şevket, ae
lfı.m vermekle berab r hnyı•et 
iı;inde: 

- Benim Nihad olduğumu ne
reden biliyorsunuz? 

Diye sordu. Kadının gülüşü 
manidardı. Elini ağzına tutaruk 
bir J-ahlınbn salıverm m e ça-
lı tı. i\len'lt c: 

- Büy·ı .: b b nızd n ! Hacı 
B y içeri ki od d ... 

D~JI $·,tbı" 
" r.}"' al 1 u 1 

kaşıdı ve luza aı kasını dönerek J 
soyundu.· Kumıa1 ve balık eti 
lıliijgfin ŞC\ ketin tclfışmı bUyilk 
babasından ikoıkusuna hamlede
rek kıs, kıs alay ediyordu. Bu • 
mınla beraber: 

- Merak etmeyin, dedi. Hncı 
Deyin odasındaki lnz gevezelik 
etmiş; n.mma Hacı Bey o kadaı 
tciaşa diı miı~ ki ycrind n kı
mıldayacak halde d • ilmış. İk -
bal kalfayı ç ğırtmış. 

- Hay Al h kahret ın .. Son
rJ. ne olmu•f! 

- Hacı Bey ikbal Kalfayı sor 
guya ~~. O da sizin, bil' ilk 
b:ıb:mızın ismini vererek geldi
ğinizi söyleyince Hacı bey: "Tuh 
Allnh beliısını ı:ersin. Aıab cı • 
<lan benim buraya geldi w'mj öğ
renmiş olacak çapkın. Aman a
km, beni onunla yüzlestirmeyin, 
kendisinden para almayın, he· 
s;.bı b ndedir.,, demiş. Omın için 
sizin ondan çckinm i2e l" um 
~:ok. O sizden k çı or •.. 

Bu tnf •ıatı i itf ktcn s ·1ro 
S vkctin .teyfine yruı ; ok 
B bacının ·· ··ne Una l e-
d \"e tmum ı b r l mut 

ırm , uy. 
1 Cla-' 

Bir 
tı: 

li 'e oda kapısının o .un" 
~sıru gıttik c yuk l-

- A tık 
Ar ı·asındu ı 

Klll Ctl ıek \ C 



ajla : t' - •ZRNX P 

itki pehlivanın ustalıklaı;ı ~. C~• 
kesi hayı te ve gıptaya. düşurU
yordu. Hatta Aliço, dn.ya.nam~
clı. Hakem olduğu halde hey~ 
aana geierck bağırdı: ı 

- Aferin Hergeleci bet. 
RUstem de çok mU:kemmel alt

c;ı bir pehlivandı. Tıpla Herge
leci gibi altta tehlikeli idl Bu 
gı"bi J>ehliva.nlara. alt.ta oyun vur 
mnk yüzde doksan dokuz mağ
lCıtıyct olurdu. Bu sebeple RUs
tuı , Hc:rgclecinin altta durma
mın ist.a'lliyordu. Nitekim ke
manede beklemeı!c başla.eh. 

IHcrgcleci, hasmının oyuna 
~mc 1i fuıi göıiince dönerek 
bağırdı: 

- Ne duruyorsmı be? Girse
ne saıma.ya. filün be!. t 

Rüstem, cevap verdi: -
- Ben, sarma, patlıcan bil

mem ... 

??' 

bere kalmak mukadderdi. 
Hergeleci sabırsızlanıyordu. 

Gün~ ufk.._ dfü;tüğü görülü
yor ve beraberliği hatırımı. ge
tiriyordu. Evvelce lıulFizliğın -
den dolayı gU1'.."§i bert.bere gö
tUrmeğe çalışırken Bimdi bunu 
imemiyordu. lki pclılh'nn dW'
madan vo hızlı b~ surette bir
birlerine girdikleri için haıiç • 
ten mUdahnlcyc lüzum yolrtu. 

Fakat 1' ü§ir paşn, akfi3lil ol
duğı.mu ve bir an evvel yeniş· 
melerini pehlivanlara ihtar edil
mesini dilBündü. Ya.veriyle Ali
çoyu çağırttı. Ve: 

- Pchlh·an, a.kşJm olmasına 
bir şey kalmadı. Pehli\'anlara 
ihtar etsek fena olmaz. 

- Paşam, görüyorsunuz ıki 
lıer ikisi de birbirlerini yenmek 
için hızla çaiısıyorlar .. 

- Öyle amma, bir kere ihtar 
edilirse daha. iyi çalışırlar .. 

- B ira& ibeklesek. o!mn.z mı 
paşam? 

- Hayır, hayır .. İlıt 11· eJiıı i .1.. 
daha. iyi olur. 

Deyip Jafı kesti. Halhuki ~ı
ı-ası değildi. Fakat laf <IC'ğ;ı, 
Miişir pa..~ emrediyordu. Emri 

''m'°E'Nl - S :AB XB ---( EZ 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman d işlerinizi fırçalayın ız, 

inhi • ar arı • 
resı 

BA YRAJJI VR )T/L JJA SI HED}YESİ 

ViŞNE 
ÇİLEK 

PORTAKAL 

SİZİN DE TıAKDİR 
ETTiGiNİZ ÜZERE 

Asrımız modasının zarafet ve lnc:ellAine inzimam eden: 
Ostad t erzllerln meh"!rcttl, kadına da genç!IOe rnatvt 
§ôlyanı hayret bir bed'n tcnaııilbO arzeder. 
Fakat yU:ı ve onun hututu gevezedirler. Eğer bu nok-ı 
taya lhım gelen IHlm:ım gösterflmezse, ceneler b" 
hattarı bıı~kalae.na pek çabuk farkcttlrlrier. Bu, alzl,. 
bir cırrınn:dır ki ufak bir dikkatsizlik veya ihmal ne• 
tlccsi raklbclerlnl.ıtn dlkkııt nazarından uzak kalamar. 
işte senelerin (bllhasa:ı nazik ve hassas clldlcre mu· 
sallit olan o tahribklr senelerin) cildinize çizmekte oa
duöu on binlerce (bidayette gayri mahsus) ince çizgi• 
lere lhmıılkAr kalmı:ıyını:r. • 

Za111anla cildinizi aolduracak olan ve alzi pek çok defa vaklı.lz ha• 
rap eden bu irızal:ırı akgıım ve sabah Krem Pcrtevle yapac:a611HI 
ufak bir meçajla refedlnlr, Krem Pertevln bu muclzeaine ylb bl"• 
le~ hemcinslnlz gibi ılz de hayret vo memnuniyetle phfd oı.otıM• 
aını:r. Görecekelnlz ki almanıı. tıbed1 ıençllllnl tıerkeae maOrvnınt 
ııöyllyecektlr. 

KREM PERTEV'in terkibindeki faal onuır en derin çlzgllerr btle 

izalede {leclkmlyeccktlr. Bugilnden itibaren siz de bir tüp !<REM 
PERTEV'i tuvalet masanızda bulundurunuz. O, ayni zama nda eert 
rUz:gArların ve kuvvetli günctln en iyi muhafızıdır. 

lstanhul Fiııat Mürakabe 
k<>misyo111111da11: 

llıin No. 13G 

Kurnaz Hergeleci, hasmını 
k:ızdırar.ı.k ve izzeti nefsine do
kunarnk ovuna geçmesini temi
ııe calışmı. .. t.ı. Liı.kin km nazlık
ta Heı~eleciden aşağ1 kalmıyan 1 

Rüstem, husmının ne yapmak ı 
iKtediğini bildiği için hiç sinir
lcnm den güzel bir ce\'ap yer- ı 
miş oldu. 

Rilsteınin ce'\"R'bma A liço ge
niş bir kahknha ile mnkabcl"' 
etti. Hakikaten gülünecek fieY
di. Kavasoğlu, iş'tmemi ·ti. Ali
ç_-0ya. sordu: 

yerine gelmeli idi.. 
Aliço, ımeyduna y Ur iidU. Da

\'Ul zuroo.ları susturdu. İki 
pehlivanın arusınn. glı ert k ayır
dı. Pehlivanlar da ne oluyor di
ye ~aşırdılnr. 

MANDALİNA 

Çatalc.·.ı , Sili\•ı i, Yolovo kawları idari budutı:ırı dahilinde oururuın rrJll' 
t.tıh~ıl, mıiln\nssıt ve tacirlerle; Şile, I<urtııl ve ı;chir içi knzııl:ın idari Jll 
dutları 11;indc bulunnn mutava ıt ve taclrlc.rln, ev, dükktın, depo, ard11' fi 
.. a·I' ın:ıhallcnle heı· hangi bir ckUdc fırıtılmak üurc baflanmış buıun-' 
vc,>.1 buluıım ın, ınevcut buğdny, arpa, yul:lt, ç:ıvd:ır. :ıruı.hlOt ve mısırl': 

ı rını l.ıil· bcy:.ııııı.ııı.c ile en geç 5/1/ 1942 gUni\ nka:ımınn dar vllllyeı .. 
kayın!'kmnlıkl ıra Vil:iyct tıısc MudfirlOğünc vo Fiyat • llrnltabc BOf08' 

- Ne oluyor pehlivan!. 
Aliço, olanı anlattı Bunun ii

zerine KavasoP.lu: 
- 7J<.n lan tutturacak .. - .... 
- Bak hele ,su Hergeleeıy ! 
- Riistem yutar mı? 1 
Dedi.. Rlli-tem, Hergdeciye 

ayağa lkması i<'in flrsat veri
yordu. Fakat ha mı orofarda 
dci!lldi. Nihayet Heı gcleci, has
mının oyuna girmed'ğ'ni görün
ce bilmttburiye a.yag. kalkb. 
Gü.n.-ş tekrar a ald.a. bac;la -

nµştı. Heı kes de • görmü. ti.l ki 
Rüırtcm altta H rgelcciniıı üze
ı'ine gitmemişti. Hergeleci kız
mışb. Hüstem, oyun boznnlık 
yapıyordu . 

Bir pehlivan her tı.·u·aCtan gü
rea yapmalıydı .. 

Rü tem de dmımı) ordu. O da 
hasmını rnağlUp etm k için ca
balıyordu. l:ı"aka.t hC'r vakit ol
duğu gHt. bu iki usta. pclılivamn 
güreşi her halde bir tarafın ka- ı 
zamlm.asiyle olacaakb. Bu se
fel'ki güreşte Rüstem, Hcrge
leclye oldukça dayanmıştı. 

Gilre{jin dördüncli saatlcrı 

eı
aşmağn başladı. Daha. iki 

livandan birisi güresi bin
nniş değildi. Her iki tnraf da 

d~ bir güre§ yapıyordu. Eğer 
böyle giderse bir saat sonn 
~cıa.rn ol:ıcakb. O vakit bera -

Aliçu: 
- Çocuklar .. AkfjIDlla bi .. sn.at 
kaldı. Berabere kalmanızı icrti
yoruz. Çalışın da; bith lı bu işi .. 

Deyince, Riistmı: 
- Abe usta! Daha ne k.ıdar 

çalışacaı':'lz be! . 
Diye seıtlendi. Aliço da: 
- Ben, değil, Miişir paşa 

söylüyor. 
Diy 18.fı üzerinden nttl. Rtils

tem da.h:ı. ziyad :kızmıştı. Her
geleci de sinirlenmişti. Bu se· 
fer de Hergeleci: 

- A be, ınıakino mi v..a ımcdi
yor p~rna bizi be? Daha nasıl 
çıtlışır bir inSP.ın be? . 
Demeğ~ kalmadı. Rüste9ıı <le 

bil' pot kırdı: 
- Abc, gelsin kendisi bitir

sin be? 
lki pehlivan da bu söz1 ı i iri 

hi söylüyorlardı. Herkes işidi
yordu. Hntta Milşir ]lQ@9. bile 
duydu. 

Aliço, ses cı!#. m dı. Yalnız: 
- Haydi tutuşun .. 
Dedi. V c yerir.c giderken pa· 

şanın yaveri koşamk: 
- Pehlh1aıı pn~ hazretleıi 

seni istiyor .. 
Dedi .. Allço da tüşir paşa-1 
ın huzumna. gitti. Fak~ paşa J 

köpürmüştü. Hiddeti : 1 
(A ... ııııı var) 

TURUNÇ 
BE YENDİK 

NANE 
MUZ 
ALTIN 

LİKÖRLERİNi, 
KANYAKLAAINI 

VE SiPAHi 
SAMSUN 

ÇEŞ/7 
SCJGAZ/C/ 

YENiCE 

• 

GELiNCiK 
SERKLDORYA 

BAFRAM'ADENN 

SIGARALARINI 
Padişaha d ğruyu 
söylemek cinayeti! 

TA V 1..';/YE EDER 

-
Ask erlik işleri ı ı RADYO PROGRAM! 1 Ba~ tarafı a 

0
llncü sayfada) j 

ra vcniçerilerin n mal olduk
larını ~nlamış. sarayın cnt11ks
lariyle vakından karıulaşmış \'e 
gönUl rizas.iylc (Budin) valili
gini :i.stcyiD sadrazamlıktan c:c
kiludşti. 'Ayı1ca İbşirin de ne 
matah olduğunu pek a.Ia bıli
yord.u. 

Anadoluyu ateşe ve kana 
boğnıaktan çekinmemiş cahil 
ve 7.0rb:ı bir ve-Lirin elinden mü
bıirii almakla kolay kolay sa
vuşturulacak bir belfi. olmadı -
;na. inruııyordu. Bu ihbarla 
Hdnkann sorusuna cesaı·etle ce
vap verdi -..:e dedı ki: 

- Padişalıım, lb.şir !alanız 
!stanbulun kapılarına kadaı· 
yaklas;tı. biı• kaç güne kadar bu
rada bulu'lacaktır. Bir takım 
garezkarl!mn sözüyle sebepsiz 
azli lavık değildir, Anadolunun 
karı,11klıöıruı. sebep olur, mem -
leke\ ku'ısır. Şayet ha.tın hü
mayuna. keder vcreeck bir işe 
sebo'> olmuşsa. lalanız tstanbu
Ja gcli- hakipayinize yW: sür
dülrten sonra ne arzu buyurur • 
sanız o vakit kolaylıkla. yapar
sıııız, makulü budur, ferman 
1mdişahmıındır. 

Dördür.eü Murad bu açık ve 
mnkul ocva.p karşısında. tekrar 
k aymakam. ~ya ve mtiıtü
ye: 

Si11er ne dersiniz; va.ki bu 
uduı? d') ordu. Fakat iki 

< evletli · 
Ferman padiQa.hunıııdır! 

dan başka b;r "z söylemeğc ce
ıSat• "<l mc lilcr. Fa.knt l{ızlar 
Qf°{.ı.ı ı et el' mil.sahipler def
(.c>J ıl mı tm a.flısı olduklanndan 
füıdı ah bur.urunda olduklarını 
un ıttu~ r ve gözlerini yum:np 
ru" z rıı11 rn.n:ı.k kaptan Murad 
p, h ·1 mda atıp •tuttuınr: 

ız :M uı d naşanuı sözle
nn ulı.k venvorsunuz, baba
ııız sult ın 1brnhinı:O öldl rül -
p.U3ınc sebep bu zn.lim değil mi
dir ? MUu.kcre meclisini, ka.v
p.. «.ıleydanıruı çe :1rdill"2'. 

DördüncU Mehm t bu mUna
ka.şadnn sıkıldı : 

- Varın gidin, diyo mecliı;tc 
bulunnlara izin verdi. ~:1~~ !~:~;, ~t:ı1ı~~~:~n:Yd. 261. ci Kanun 1941-

Sb , cclc subeyc mi\r:ıcııuU ll!ln olu- 'l.30 Program 
nur. 7.33 Hn!if * A ğalo.r clışaı da ela Muı ad Yd. Tbb Y:ıb. Mıısttıfa otlu Ali pıırtalar 

Paşayı rahat bıra.kmfütl· s.ııni (36174) 7.45 Ajans 
141.r : luı bcı·lcri 

- &:nm zuımün yetiemi:.,11 · Zayi eıJrah s.oo Scnroııik 
muş gibi bir Celuliye sahip cıınp pnrçalnr 

ad
. h ....,.. • 1sl ınbul limonının (85) icıl m•- 8.15 E""-'n s:ıntı· 

p ışa ımız.ın ıruŞ vurneagı b: ı :.vı 
tedb

. l l 1 d . ~mırn ında krıyıUı ~c sahibi bulun - B.3Q l\ırU ··lk 
ıre cııge o uyorsun. ıyc • .. 

pa...c:l•nın tisti.ine snldıı'Clılar, hat- oı. t•m Çakır i minclckl pr~ernya nit programı 
ta pala ve hançerlerini çekip . t dikn. c iylc mesnhn şeh:ı- 12.30 Program 
ynnlnnndaki tebeı"rlarlara, kapı detnr ını alı· kağıtları nl::ı birlikte 12.33 Şarkı \'c 
kul! . ma: :ı: .}! tttıı 1. YC'rılkrinl ı:ıknrtnro rım- türküler 

- Bire vumn şunu!. d\•(• c1a •1 ı::: ~ lcrini h\ık'llu ohrıııdı,ı:ın1 12.45 Ajans 

herifleri' Murad Paşaya. hüeLİm 11 cf t ı 1
' h ... bcı lcl'i 

ettirdiler. M ustııfa Uzu" ~r 13.00 Şarkı ' c 

J,,ftkin Murad paşa 1:.>iiriıl ,. - r--------·---, «lrkülcr 
ye pabuç bırakacak bir adam 13.30 KnrırJik 
değildi. o daho.nçerine el altı ve Saatli Ma a rif progrnnı 

18.00 Progrnın 
18.03 Fa ıl hcv< lı 

kendini konıva koruya dı·;nrıya ı 
fırladı. Ağıafar pa§anın aı kasın· 

18.40 Dans müıl~l 
J0.15 Oda ınusl

klı;i (Pi.) 
19.30 Ajnns 

hnbpı·Icri 

20.15 Rndyo 
Gnzctcsı 

20.45 Divnn 
Kosmn ve 
tıirl,ülr.r 

21.00 Zir;ıat 
Tak\ imi 

20.10 Tcm<ııl 
22 OORadyo snlon 

orkestrası 

22.30 AJ.ıl13 

h bcrlcıi 
22.45 R d)u ;ıl 'n 

Duvar takvimleri 
ç 1k t 1 dan müttasıl : 

- Birekornnn, vurun, p~ırala.- Ou ~ iz 'c eınsııl ı~ t. \vlınl· ~ ın 1 

J'll!l diye bağırıeıyorlardı. tal Htlcri vardır. Aldnıımnnıak 1 n 

Ortaköy Gençlik 
K•Jlübünden 

İıi yarı, dev yapılı, pehlivan gel'ek k arton ve gc ek tnk'vim top
kıyafetli bir adnm olan Murad lm·ını.n iızcrindc (Snatlı ıaoıır 
paŞJ. eH hançerinin kabzesinde uıkviml) ndına dil:k. t (.'<iihnclidiı·. 
kükremis bir arslan gibi hn.ykı- - • • -

ı lü-

nyor: 
- Pndişahı doğru yold n çı

lranp yanlış şeyler yaptırmak 
istiyorsunuz. Bize vacip olan 
doğruyu söylemektir, padi(?a • 
hımız ne dilerse tutırnn, dilerse 
tutımrumı ! diye sa.my kapısına 
doğru ilerliyordu. 

lar d1 çekildiler. 
Satılık Ev Murad paşa bu müdahale UY.e

rine saravdnn sağ ve snlim çık
mıya muvaffak oldu ve kendi Bakırköy, Cevizlik, Niyazibcy 
konağına geldi. Ayağındıki ro- sokak 55 mımnraJı ev satılıktır. 
matizmadon da.ima şikny.etçi ol- Be.~ oda. ve mutfak ile bahGcı.;i 
duğundan ha.stnlıi;"lnın ziyade - ve çıkırıklı kuyusu vardır. 
Ieştiğini ilerive sürerek 1bşir Arzu edenlerin 22969 lel. Ha-

lı<r:::mıye lkramıye 'ye 
Ac!edı Mlkt:ırı Tut 1' 1 

Lira Lira 
1 100.000 100.000 
1 60.0QO 60.000 
1 50.000 50.000 
2 '10 coo 80.000 
2 30.000 60.000 
2 25.000 50.000 
!> 20.000 100.000 

20 10.000 200.000 
50 5.000 250.000 

100 2.500 250.000 
400 1.000 400.000 

1000 500 soo.ooo 
400C. 100 400.000 
~OOD 90 250.000 

&0000 5 250.000 
Bu hali bostancılar gördü -

ler ve bu sözleri işittiler. Doğ
ruyu söyleyen adam dokuz köy
deın kovulduı;'ll gibi bir devletli 
de hakikati s<>ylediği için para
Ianınak isteniyordu. La.kin kız
.hır ağaaı ba.stJa; bir takını ağa

C.0!>84 ..... . VEKON • 3.000.000 pa_,qa lstanbuln girinceye 'kad1r Hık (~Uinanç) a mtiracnatlaıı. 
di\'ann gitmedi. =====:=======:===========~~~ 

lbşir ı>atın ıtUımbula girdik - İ.~ttınbul Fiyat JJ.lürakabe 

lar: 
- Vıu.r, öldür, pamla ! emirle

ııi veriyorlardı. 

Bereket versin =i>ostancıbas.P 
koşup yetişti, bostancılara: 

- Bıre erkAnsızlar, elinizi 
~' ~ ver41. Bo.sta.ucı-

ten sonra kaptan paşanın lehin- h • d 
deki bu müd::ılıalesinin kıyın ti- OJJllS/}Onun an: 
n1 bildi mi? Sadaret mUhürU
nün kendisinden nlınma.sına. se
bep olan kapı yolda.."mn karşı 
nasıl davrandı?. Bu ayrı ve ger
çekten ibrot verici bir hik"yedir 
ve başlitı. bir mllsalıabeye mevzu 
teşkil ecdecek kadar meraklı ve 
acıklıdır. 

k t pt:ın ozan i .ıtış fış::ıtının 7 ku
mı a ı 'lyntının 8 kuru 50 
ı k;:ınu-

Sahibi: A. Cemaleddln Saraç~!u Neirlyat MUdOrll: M. Sami Karayel 
Aaaıldılh yero: CH. BeısJr GDrsoylar ve A. Cem leddln 8 rııccCjlu l"!":ıtbaıısı) 

cfll~iııc bildirnıcll'ri lümmu iliin olunur. 
N O T: 

l - - Mus~ 1 ıllerin vcr«:cl.lrrl bcy:ınnnmclcı·dc 157 yılı Koordtııal' 
yoıı hPyı tı kar:ımıın 4 üncii mndd~~i vo 2.10 sayılı koı-nrın birinci madd,.ı 
hUldımlı.xı l:.ıt'ldlr. 

2 - Şile; l{;wlal ve Şehlı· içi k.ıznlau d:ıhllimlc hulun:ınl:ı~·ın (100) nf 
lod .. n fa~la mcvcutı::ın bcyann. meye t!lb'dh·. 

D e1Jlet Linıaııları lşletnıe Um11İn 
1'fiidü ı·lüğiinden: 

ı<:ıyı emniyeti can kurt:mm kı nı 1d:\ 40 liralık rokctcllildc. munb'1' 

dıı·. Tnliplerin a,.<ıilıcln yazılı evrnlt ile lıir likto i l tmcı.1iz Znt İfll"ri .,,,. 

duıhit.tünc mürncaaUarı iltin olunm-. 
lt.tenllen vua ık : 

1 - Nüfus lıUv:lyct cüzdnnı ile • k<'ı'ıık t dıi U~7Jtere 1 Ü il \ cf .. ... 

tcı lık1,-c musaddak suı·ctı . 

2 - tyı :thlllk s:ıhibl oırtugu n:ıkkıncl:ı \'c• lı•.ı.. 

3 - - S.ığlık rrıporu 

4 - Uç tHlet fotoğrn! 
.ıı. ranıl:;n evaaf: 

A - ;lıışı otuzdan !nzln olmamak, 

R - Askerliğini bJUrmlş sahtı hal'mvi:m olmnk, 
C - Deniz h:ıyntınd:ı. en nz blı- c le ınılcldctlc ~al~mıs bulunrr. rr, 
I> - Boy haddi en nz l,70 olmak, 
l·~ - Yüzmek, Qalmnk \'c J<l\rck ı; kn ek bılmek1 
F - Kdfi derecede Türkçe okum k ve ya21Y'ak, 

G - M:ınıngozluk, d~lrclli!c \C n:t!tk. çılıl: gibi san'atl:ırdıın rm-ı-
nz çok vfıkıf olmal•. (11450) • 

De11iz Levazıııı Salrnalma 
Koıııis1101111 iliJ11la.rı 

ı - Beher ldlosunun tahmin dllt•n b deli 5h kuııış olaı. 50.0~ 
kilo plrlm:in 7/2 inci kflnun/942 ç:ır :ı• •a gı ılı s:ılt 15 de ! .... pah ?A ıfüt ~ 
silt lesi yapılacal<tır. 

2 - tik temin.ılı cl912> Jirn 50 ku us olup ~nrtn. m i her ı;: ın komlf' 
~oır lan c123• Jlrn c50:> Jrnruş olup ~ ı tı nır i hl'l' ~(in r.oıni .ıoml 11 .12~ 
k\n ş h<del mukubilindc nlın:ıblliı·. 

• fs t klılcriıı bcJli gUn ve snnttcıı b ı• • nt evı; eline k:t\'lnr J <ıMrlı:>'I 
c n:l.m kup. 1ı teklif mclduplarıru makbuz ınuknbilindc Kasımı ·''-, bLJ ' 
lunnn komfayon ba:ikanlığmn ~cnnckrt. (111153) ,. . . 

Şamandıra nlmao.'lk 
1 t: •ıbul limnnındn büyük gemilerin baiilnnmnsınd;:ı kullanıl. n ·,110 ~ı· 

ın.ındmıl:ır tlplndo veya bunlard:ın hir1 lwçiıl~ cb". d ve ınuk, ve 1 ttc ~·· 
ın.ındırn nlınac:ıktır. , 

~-lleıin<lc mevcut bulunı p tn scıtınak • t('ycnıerln lfJ 2 ... -.nn.ın/U4- ı.:ıl 
gUn!ı nkşıımına lrndar teklifte bu:unıııaları \'C d:ıhn fı..zln mnlC'un:ıt nWtı> 
1 h Y<'~lcrin de her gün m i artı rinde IC. sı ın pn~-ıd:ı bulun n komlı;yo· 
u;ı n.urocnat etmeleri. (11375) 
===========~~==-~====~-::::~ 

BRONŞİTlERE KATRAN HAKKI EKRE~, 
==============:=:...;===================:J 

Aslıeri Fabrikalar Sat~~nalma 
/(omisııoı111 iiliııları 

CL :ıw;r ............. :mııı .... _, .......... ... 
Kıı·ıkk:ılcı.lc yaptırıla<'ak inşaat 

K~şif .bcdctı 20572 lira 25 kuruş ola ı Kırıkkfilcdc yaı•ı.rı:ı: cak 1J'~Jot As
ku l E abrıkal:ır Umum Milllm·Wği\ mcrktz satın alma komJsywn.ncl 
21/ ı/942 Ço~nmb:ı ı;ilııfı saat 15 de kopalı .aır!fa ihale .:<Iilcce\oı r. ~art• 
n,nnc l Iırn 3 kuruştur. Muvakkat te .. 1:nnt 1542 Jim 92 kuruutuı-. Toli i '" 
rln t..,klif mektuplarını ID(.'lkılr ııündc ıı:ıat ı .; de kadar .Kumiı:yon;:ı vcı·~,... 
lcrı. (11285) " -- -1 t opkapı Malte~esfn~aki Sıs. satm~fm3 kırisyn~un~an 

1 - Hnyvnnnt için 75 ton baltln 75 tnı Jan iki parti kı:ş yemi '15 <>r 
toııdnn üç parti deri niımuncslnc cör-0 pazarlıkla sntın alınaatlrnı·. 

3 - 1halcsl 12/1/942 pazartesi gOnll G:ınt ondadır. 
3 - Taliplerin nümunc ve yedi bin lirr teminaUarilc kom.s;> onumu-

uı mürııcaat etmeleri. (11329) 
• • • 

1 - .Beher parti yctmıs bezer ton olmnk iizcro dört p:ırUde Do r "ü 
ton hrıvuc pazarlıkl;ı sntın n.1ınnc:ıktır. • 

.. ~ - Talip ol:ınlann nümunc ve l\ç bin lım tcmtn:ıUarne 9/l/043 cuma 
gunu saat onda koın!.syoııumuzn mUr:ıca..ıt c .. Tt.?!cri. (11230) - --1 . İstanbuİ Beletli~e~~ ~Tc!!.;-1 

Fatihte Knradenlz ServlU mcdr\:Scsı..-Un mmlri ::oçık D:sil!ı'ltJc k1Jo ıl
muştur. Kc~if bedeli 7549 lira 12 kurı:ı .'C l! • teuıin::.tı S{;G lira ıa kunr~tur. 

K~if ve ş;:ır-.nMtc Zabıt ve ıunnetıl~ MadurlilğU .. a!cm.ndo g~rülc · 
bilir. ihale 12/1/9 l Pnzartc5i gUnll ::ıat 14 de D:ılml Eı <.'ti.-:ıcne.c yapıbı.::ık
tır. Trulpl :rin ilk teminat mnkbuz veya m'-kh:;:.ları itı,.,fa t;.• ı. ·:ıc">cn 3 ur.n 
cv\"cl vlL''ıyet Nnflıı Mudurlll Unc mUr l: nUa nı cakl;t ı fenni •nlıl'Cl "e 
941 yılmn it '.iicaret Odası v ikal:ırnc ihıılc :::un .. mımyyrn e:.ııt~ Da'ml 
t• mP.UJ bulunııı"l ı. f1 • ~l 

4 


