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PAZAR 
4hctl Yıl No. ısıo 

G0NL0K SiY ASI HALK 0AZETESI 

lngi/l~re 
cephenin 

'illerle•;. noktası Mısırdır. 
Bun11n ı rbinde lnıılir er

kanıhorhigesi hiç bir ılüş
M•n lcu fJfltJIİ bırokr,.amayı 

•n birinci va~i/e olarak ka-
6al elnı~tlilcçe, Y cılcınıark
toki mevlciini sarsı l111az 

Vaşington 

konferansı 
ı Atatürkün Ankarayı 
ilk ay-k bastığı gün 

·----- Amerika ve İn· 
_.Aııkara.~. 27(~ a.) - A~türk'iin Ankaraya ilk gelişlerinin giltere hükGmet-

1 Asılsız haberler 1~ 
Ekmeğin pazartesi günü 

kar.ne ile dağ.!.fllacağı yalan 
HükGmet herkeseverilecelj ekmek miktarının tes~ 

\ \ 

22 m<'i yıl~o~Umu m~tıle blıgiln sa:ıt 9 da C"ümhudyct • • 
Halk . Partisi Ankara v ıliyet, kaza, nahiye ve ocak idare he- ı lerı tam bır 
yetlen saat 11 de de Ankara belediyesi tlaiıni eııcfunen. aznların-
~an ?i~· h.eyet Atatiirk;i\n Etnografya müzesindeki mm :ık kat a D l af m 8 y a 
kahıını zıyaretle çelenk koynıu~lar ve D>edi Şefimizin runncvi d ) 
hu.ıruruncla. saygı ile eğilmlfilerdlr. 1 var 1 ar 

biti hususundaki tetkiklerine devam ediyor 

laal• "ok,,.pz. 
i' 

Ulus meydanında, Ycnişehirdt' Ye Etnografya mi\U?ai ö- \ 
nündeki abidelere ele aynca çelenkler konulmuştur. eı•iciimhur RaztJe t 

j LitvinoJ'la •zan 6ir 

Ankaıa, 27 (a.a.) - li;kmek lek_~timiule buğday a.,.Jıgmd~u\ 
satısının ~dece'k pazartesi gi.'ı - d gıl mevcutları ıhli)alla kul -
nünden ıtitı~n:n vesıkı) L t.'lbi o- lanmak lü:r.ıınıundıuı ilu·i gclm k 
laec'\ğına clıur bazı gıµ.ett leı J. teclir. 1 ----' ------------------,.~------- miilcilcot goptlı. Çörçil 

,Japonlara göre Alüttefiklere göre m•rilcan 1cabin•si ;çu. intişar oot!n babtırleı in a.t>ıl ve Halka verilecek ekmek nor • 
esası ,>lmadlgı buı-aca ynpılıuı ma.l ihtiya('J kan,,la:\at,nk ına -ı 
tnlıkiknt m>tıretilmde anhuolnu.ı,- hıyctt.e ve herkesin ihtiynı ile 
tır. mükruısip oklcaktır. Hu hususta. 

maına iıtirak •tli 

ı::dn!~n~fr~~ Malezya'da mü- Japon kıtaları :....--
ıtaıyan ve h• b• •• d D Jb 

Anka . Raayo Grur..etcsi - t 18.c:ıa. mahRl yoktur. 
[A.A. tclgrnflarmdnn 1 razarteiı gi:niindt n itibaren •k- Su noktayı da tebarüz et tir -

çin, 
garba 
re kal 
dia.'da ha·~-........ -
Lib~'ıllllıO.w...
ğıl.mıj;..b Ü 
nihayet sil8lı1 
cekleıi şiloN!ıRi.?J 

:;;~:.J: ım ır mu a- i ert adasına 
faa hattı yarıldı çıkarıldı 

---Oe>-

F l L l Pi N LE R' DE 

hi\lı'l~. edllmlştir.] meğiQ \csık ı.ya. tabı tubılacağı-
Çörçil ve Rusveltle İngiltere nn. dair habt: lcr taınamcn asılsız ~"""._..._. .... _...._ .. ~.,,,-..__.,_ ..... ._. • .-..... .-ııııııı.-.-ı 

Anıeı-ika donanma ve hava kuv- dır. Film.ki Büyük .Millet Mf'C - R 
vetlerine Amerika. donanma ve lif;ınin mUza.kerel('ri esna~ın.fa u syada 
h:ıva. kuvvetlerine mensup yilk- 'l'ir.aret Vck 1ı eluııek hrt.ihlaki
sek subayların iştirak ettiği 1n- mn tahdirl hme.~ağuu RÖylemis 

BAŞVEKiL TOJO 

Japon 
devam 

gıliz - Amerikan harp §\irasmın' ti. S l • l • 
içtimaları hararetle devanı et- Hükilm ·t ~mdilik )m iş ii?.e· OVye 1 eri 

lanğıcını 
Mihver ayn 
cliikleri iddialan 
ıa.tmağa ve mul1 
ltlzwn görmü 
meseleyi halle 

Harp harekatına 
ait izahat verdi 

-,e-o--

Japonlar hnekat asnaslftda 
miJiım madde:er eıa geçirdtlar 

tazyiki 
ediyor 

-oo--

ıngıfız Uzakşuk başkuman
danı değişfirillJl 

mektcdir. ı·ındc itinn. ı.!e çalışmaktadır. ı h k . 
Vaşingtondan verilen haberle- Şunu ~atı'. surette ~il1!1~ li- are eti 

re göre içtimalar çok menınuni- lWndır kı ekTı1t g.ın ıstihlikı hu-

"•••(•S11on•u•sa•yf•a•a•ı•ü•tu•n•4-de•)••s•u•su•n•d•a.•k•o•n•1•ıla•c•a•klit•ah•d•id•mllcı-..n de V am ediyor 
me)"(landa blı a.t ,. ı dır ki 
her tUrhl id lia, ınub l• .l 'c tA f-sirin iiatilndedir. [A. A. tc)grn!Jnnncbn [A A telgraOnrıncı 1 

Şimdi ne ola<> .. 'lk? Yanı Lıb\ - hulü n edilin tlrJ l.! • edil lif r.J 

BU6ÜN- MEHMf O AKİF İN l Rus ordusq iki J 
OLOM YILDöNOMOOOR 1 n;::~n:ş;:t:;:' 1 nın ~ptındnn sonra tngıliz oı·- Tokyodan haber verilt.llğıneı V. §iugtondım ıesmen bildi-

dusu vazifesini itmam ettigınc ıı:v.ara.n Başvekil gcnaral Tojol ıil Uğine göre Jaı>on kıt'Cl.lan 2.1 
kanaat getirerek miis akbel ta- lrn.rbiyc nazırı sıfatilc Diyet ıncc kanunda. Dilbert adalan grubu· 
amıı&laı·a. karaı k ·ndi ine Trn b- !isinde söylcdiğ nutukta Uzak- mı. dahil Abyong adasında. ka.ra.-
hla hndudmıda müstahkem.an •v- şark muharcbesiniıı başından ya "ıkn:ıı~laı \C adayı ıı,gat et- :Bugun bilyük vatan ~a.iıi Mehm .. t Akif r. oH mUmin be-
:a .. .n- bcı·i karada. yapılan w keıi ha- -fo'erd.ir. .Makin - A--·""da"" A- ijinc.ıi yıld.önümiidUr. 
aut:r mi hazırhyacak , e Libynyn. ıı.us-< ~ı •l ~ yerleşmeyi kafi mi goıecck ! ı lietlcr hakkınd • ah t vcrıniş hiçbir hmber alınamamaktadır. Maarif V~ileti öbniln bulumu Tiı "k bfiyüklerinin se-
Yoksa. şimah Afrlk dım ltah. yı th. Bu izahata nazaran Japon MANfLLA'HA net devnyclcrırun r~cıı her beş fK'nedc: bn yapılıua.-.ını 
tıamamcu çıkaımak u ın Tt nus t yy r<>kri ~ ilıpın dala.nııda Londradıın ,-erilt:>n h oorı :'E' karaı·faştıınuş oldugundan bugün Akif · ın Üniveraite, lise-
hududuna kadar ilcrlcmı>g(' mı 338 tyyare düsürnliı~ler ve m1\- gore, Manıllamn batı ~Unde iet' ve BalkeWeıinde hi~ bir ..-~ yapiliıuyacal tır 
kalkacak? da hava. Ustünlilğiinii. <"le geçir - ve doğu çenubun la şıddctli çaı·- Fakat Üniversit& gt>-'lÇli~i ve Akuı Otvunlı r i.ı ıgun u~ıe-" 

Dilnyanıu lıemen lı.-ı tar;ıtm· ınislerdir. pışmalar olrn:ı.kta<lır. Japonlar den a.:ınra ııMrhumun Ednııekapıd.ı.\ti k b. Iı. :rP'~ ek h. tı-
da, herkes lngili1Jcnn ita]~ ,111• Boıneoda Japon mi\tclıassısla- yeniden külli~ etli ta.kvi)"C kı-w. rala.nnı anacakbrdır. 
J.ırı lanıantlle süpüriiı> Af ık - rı petrol kuyularını ta.mir et • lai'1 iln-aç etmı Jeıdir. Ad. nm Merhumu eevenl rden B. Ali N I t 'I~rı. n AJ.ılin 
dan ayaklarım kesec kl ıini mckto ve bir ayn. kooa't '70 ku • cenubunda Aıddcth tank muha- kı.bri bdtnda m rhıunun ha~atmı anı r < k t ılt'r nd 11 

bekli la Ç.. k"' l b · ~unun normal istilu;:ı.lc ba.Qlı'-'a- -'-~J 1 1 1 • ~or r. un u en a ıı, en ., " ıvm: eı. oman. ııu. . blU1 pa.rça.lar okuy. <'.akıtır. Yeni Sabıh bu i1k VH.t ut filtiı · mantıki h.al ~.m-esi budur. lt. 1-, c ::mu tahmin cylem~ktetlirler. Manıll nın '<cık şcl.ır ol uk Akifin olilnıUnün yıldöniimiln<le habrafa m J ıh rı t tıe .va~ 
''8lllartn Afrikn.daıı tamamca v ~..enupta. Japonlar 1300 ton uan edıhnı olmasına r~:mcn del' 
'···t" .~. ım 1 1 ·ı kolay 2000 ton kauçuk, 1000 ton J ı..,. k '"h 
a.u ıyen çıaarı :uıı ta ~an mı - ancın •l\.l.Vn UHetleıı mut.,-ıa- '-•••••••••••••••••-••ım•--• letiııin gözüııU açaC'.aktlr. Şiımali ba'inr ''evheri ve 108 top zap - di dalğalat· halinde tarruzla.ı· ynp, .. 

1 

Afrikad ae.&~ kalacak İngıl- tctmi lerdir. maktadır. l.X>\runh su ette hava .,__._.._,_,.._."-Rl"dlll._lıııı 
tere biitün dfkkatini YtıJonc.: u- D. ınanın 60 topçckeri ve va- tchliketıi ışa.rcti v.erilm.~tqd.h • • 
b. çev;ıı bilir, hatt8. tc.~kiıatı ta.- }lU• batınlmış veya tamir ka- Japon ta.yvarelel'l şe.lur u rin· j Mı I n Şef 
mn.ınla11 hkça ltalyayıı bu ıbmç bul tmcz hale getirilmiştir. Di· de çok alçnktan uc:ımaktııdırlar. 
lıareketı bile Q.üşilnebilir. Al- ğ~ı 70 vapur zaptoluımmştuı-. Şehrin bilhassa §imaline ve kör- ---oo---

YARIN 
BAYRAM 

maıı\. yı mağltlp etmek iste) n 427 tayyare kısmen düşürii1mii!'7, fez bölğesine bombalar atılmak- A k 
İngılıte.re ic~in Almanyanın Cll (Sonu aayfaa ıtitun 6 da) tadır. BilhMSa 2.5 saatlik bir Dkara ODSerV&• 11oıay vurulabilecek mevzileri----------- hava akım esnasında Japon tay t f Kurban satııları 
Yakınşaıkhırlır. 't bunun için de I..ibyaya ve ya.releri Manillayı dehşete boğ- uyarını ıere • t b• 

tr:rt:e bunun içindir kı ~snn- ~~~~~1sgarba hücum etmek ll· ~uşlan~!r. Bu hücum ·~nasında lendirdiler .. es ~t olunan narh 
t~~r:~~u~t~il~;r.~.i~~~ Hatta geçen seneki b:n·pte bi- !:~kır~letl ve yaralananlt\r ol- A.ıık~ 'J:l (a.a.) _ ?dilll UZerınden hararet• 
tızerin ,.·~"lima:h>-t"Utl~,klıyor _ le Nıl ordusıunuı Trablusgari)a YENl BAŞKlJMANUAN Şef lnönU bugün saat 15.30 da Je dev•m ediyor 
lfr. ;\! ? kadru· derlemesine Almanların • Devlet koneen·atuvarnıı teref • ,.. 

lfal n\; dıiıı ... ... • de göı ii- Yunanıstam tehdit etmeleri im- .. Londl"ada.n v~en bıı· habere lenwrmifler ve Maarif vekili Bugim Ar fo ve yaruı Kurban 
len ~.lwhi :tın lngilizle- kan hıı-aklrnadığı zannoluıımuıt- g?re, general Sır Henry Povnall Yüeel tara.fıntlan karşılanmış- Bayranudır Bu münascbcU~ 
rin .bütli,_n b skn tiirlii dii- tu. Bu defa. da Almanların .ban- Sı~pnııt varın' ve U~~k lar<lır. kurban AAtl~.lTı hararetle de-
filııdükl.iitÜ' vcııyor. Bu' ka tara.t1arda bir tehdidinden ~ kumandanlıgı vn. ifesıın ll- vam ehn •Y.tedır. Kurbanlık ko· 
~lgrai n •nim uz bulundu- koı·kuluyorsa Trahlusgarp sefe- (Sonu uyfa 3 sUtun3 de) 1 l F ğu tehd ç;, ık bertaraf e- ıinden 'a.zgeçılmesi mal ııl ola- ------..-- yun ar ı:y.11 murakabe komis-
<Jil(li~ • • eyliyor ve iyi si- I bilir. Fa.kat böyle müstacel bir y • B k t yonunun koyduğu narh ilzeriıı-
JihlnnmUJ.. .tech.W\tı mlikemmel VSU'.iyct mevcut olmadan f}inuı.lİ e n 1 a n n o 1 a r de intiz.u d.ÜJ)Jinde. satılmakta-
01Uhim miktarda mUttefik kuv- Af11kadan vazgeçilmesi yani bir dır. Diin l1ava:111n çok 8oğıık , 0 

Vf'tlerinin başka sahalarda. kul- müet>.-ııf se~n mı kaddi- --------••~------- karb nlm. .:m rağmen kurban 
ıanılmak üzere serbest kalmış Jnt~ i ili teşkil etmesinden imrlrn - Es u ı ha r·f 1,· b 1 satışları J!<". \i 1 1~ kadaa· de\ aım olduldarııu ılavo ediyor. rı7. K eş . Ve On İ r alık c.'tnn~tır. 

Bu teıPTaf Kahire askeıi Başlanan bir iş kat'i ncticcsi- ('Son llll)'t• 8 aüUın7 de) 

r.aro ceı>hesinin biı· kC8imm
d faaliyette bulıınaıı ktt lanmız 
düşmanın muıuırıid:ınt> mulla,·e
metini kıraı-ak b'r gi.ınde 17 ma
ha.lli g-P.ri aımısıar; QOk mikUır
?.:" haıı> mn~e4J1eı:ıi ve ('ephane 
ığtlnrun etmıijl r lir. 

ıPek l~mdır kı memleketımı• 
de ('Ol< miktarda. istihsal olQDGI 
ta .1yni uısbttie islihllk obuı . 
m:ı.~·an mad<U-.lc:ıi ~ i&Uhllke a· 
1ı n alıyız. Afr.ac bunların •
şmda ımtatM gclır. 

( fl S B.\ı::&NA lJo~Ll"AJ 
t;KMEI\ HİKTABI TE8Rh' 

OLl 11.'lYt Olt 
Ankara, 27 (Ycoı &.tınlı) 

Mı!!i konınma kanununun tat -
biki Uzcrıude huırlaklar yap -
m:ı.k i in TICM.ree '\i ekili B.14Llın
ta.z Ökmeoin ı ~ ~ıtmde 1-
't.hist{'Şan, utanbul, Konya, :&:. 
k ehiı ve A kara valilerin• 
i .ti• kile yaptlan toplantıya ba
gun de de\ıun edildi. Toplanb<h 
hUhass.-ı ekmek tevdi şekli il• 
ı üfu. brujına verilecek mıktnrın 
t(' ·biti U7'..erinde eaulı kararlar 
alındığı anlasılmaktadır. 

Libya'da 
--00---

Jedabya'da 
lngiliz baskısı 
devam ediyor 

l\ID 

mahfi n • kaılar takip edilmeli ve müm- b k ti • d k 1 
llerindcn mi ç~tır? On- kün •lduğu kadarazzanıaniçin- an nO ar pıyasa an Çe İ İyOr 

lann gorli§leriniıı bir ifadesi mi- de knt'i ı:ıwettc bitirilmelidir • 
dir? Bu bapta. kat'i bir fil.İl C- Şimali Afrikadaki t-..... a:z ordu-
Ctinmeğe imkan yoktur. Fakat ~lU 
laerhalde ciddi surette telakki -&. su başka taraflara nakledilince, 
diJDu>.si J.azungelir."Bu telgı~tan JJımruı ve ltalyanlann tekrar 

Ankara, 27 (a.a.) - CUmhu
ıiyet Merkez Bankası haiz ol - ı 

duğu salahiyctlE-J"e dayanarak 
bugUne kadar tedavüle e]ıkarnuş 
buiunduğu banknotıarm eski • 1 

mişlerinl değiştirmek, küçUk kıy 1 
metli banknotlara olan ihtiyacı 
bliyWderinden geri çekmek sure-1 
tile kruıplamak ve geçenlerde 

sonra beş sene müddetle banka 
gi~lerinde değiştirileceği Mer
k<..Z Bankasından bildirilm~kto
dir. 

---IFIKRAı-1 --
8k taa.rruzıı. geçerek tekrar Sollum 
, . anla.dı~ız ~v Libya seferi- hududuna. gelmeleri ve Mısın 

mn adeta ~ili bir harpten i- tehdit etmeleri pek mllmkUndür. 
t>aret oldu1:,ru_Gur •• Ya~ İngilizlt:.'r Geçen sene Nil ordusunun hiz
!talyanları §lmali Afnkadan at- meti ve feda.kirlığı bola gitti. 
-mak maksadile bu işe giıişme- em da . 
miflerdir. Gayeleri Mısın garp Bu d aynı rıey wkua ge-
..__ç lirse çok esef edilir. 
~wda.n ~ bir tehditten Avrupa. harbinde İngiltere i-
kıırtarn:ia.Jc.tan ibarettir. Seferin 
hedefi bu. olunca Libyanın i•m·aJi çin en mi!him cephenin :merkez 

tl...,.,.. .. ...1 .,,,... noktası Mısırdır. Bunun garbın-
. o~ ~0 artık daha ileriye da tngiliz erkam harbiyesi hiç 
=~~ JUzum ka.lmaınıuıı pek bir düşman kuvveti bır"1mıama-

I Tel"' af1n bundan sonrakı" fık- yı en birinci vazife olaı-ak kabul 
..,.. etmedikçe Yakınşarktaki mcv-

::._~!~ ~~~=~uedirta.y.ranor. kilnl sarsılmaz hale sokamaz, 
Y- Müttefikler erl<inı harbiyeleri-
ardu serbest kalını§ sayılır ve nin Uza.k§&l'k ve Avrupa cepbe
bu tecırübeli ordu muhtelif harp !erinden hangisini daha evvel 
clirep. helerinden birine götürt.Uebi- tasfiye etmeğe karar verdikle-

rini bilın1yoruz. Fakat bizim gö-
Vakıa bu muhtelif harp cep. rüşüm\i7.e nazaran Avnıpada 

helerinden birisi de "Trablus- bir netice almak bugiinkil şart .. 
Parp" olmak mümkiindUr. Fa- tara nazaran daha ç:ıbuk müm
l:at yukanki tclgrnftan böyle kUndilr. Libya.da.ki Mısır ordu-
~ mana çıkarmak biraz güçtür. suna ~eni verilecek vazife bizi 

Böyle olsaydı Mısırda:ki tehlike.. bu noktada tenvir edecek ve 
'1in o.tadan kaldırılmış olmasın- müttefik erkanı harbıyelerimn 
wn bahse liızum yoktu. Mısır ne lmrar verdiklerini anlatarak
Jıiç bir tehlikede buhınmasaydı tır. 
bile ltaıyanlua galebe çalmak 

Bulgaristanda 
• 

memnunıyet 

tekrar piyasaya ~kardı~ı beş ve: . ---00-:- . 
on liralık eski 'harfli banknotlat'l Fıtbe tuarma iştırakımizin 
tekrar değiştirmek il?.ere ycnl 

1 gazetelerde akisleri 
bh· tertip 10 liralık be.uknot ta- ~fya, 27 Ca.a.) - Filibe Ti-1 
bettirerck önümfu.dcki 15/i/9 ı 2' aret ve Sa nayı <><;!ası reisi Zoı a 
t.ırihiuoon itibaren yukarıdaki gazetesmclc yazdtgı başmakale -

sa.dl . . . ~ d(. Tüık hükiimctinin Filibe fua. 
mak ar ıcın peyderpey pıya- rına resmen iştirak için verdiğı 
sayı- çıkarmağa. başlıyacakbr. karar üzerınde durarak bunun 

Bu mUnsebetle piyasadan çe- §Ubat 1941 tarihli beyanatların 
kiiecek beş ve on liralık eski 1 tabii bir neticesi olduğunu ve 
harfli banknotlardan evvelce Türk - 1:1~~ ticaretinin geniş-

• edild'ği gib" ~ 'liral kl l~tilmemnı ıstilmm eylediğini 

1 
ilan ı 1 ~ 1 an belırti~or ve diyor ki: 
H Birinciteşrin 1942 akşamı- ,._ işte bunun içindir ki Tür-
na kadar tedavül edeceği \e bul kiyenin önümüzd ki Bulgar fua
t&rihten sonra daha beş sene rma remncn iştirfık etmesi içın 
müddetle bankn.mız gişelerinde Ankara hiiki\metiuce verilen ka.-

. . . iral ~n en samımt bir şekılde s • 
değiştın1eccgı ve on l ıklann IAmlanz. Değkşici tarihi mukad-

1 
15 Mayıs 1943 ak§amma kadar dcrat yllzUndcn hakikatin elim 
tedavül edece2i ve bu tarihten '8otN eayf•B auıun ti ela} 

• 

SEKiZ YAVRULU 

Sw dan ~oldaıl eşdcıı d l
Un, bıldırdan kalma ~ on av 
fiseği uydurur uydurmaz Biçer 
riftliği sahipleri Bny Hakkı ve 
Hasan kardeşlere misafir gıt
t'ın Avcılıkta doğan dostluklar 
-pek az istisna ile- ölümden son
~ a kadar wrcr. Bu tabirim 
doğrudur. Misal: Hakkı ile kil-
t.jk<:\i Mehmet Ali da.ha dünynda 
yoklarken Hakkının babası ile 
ağabeyllğim merhum Bay Kil -
tfikçli Ali av ve can arkadaşları 

1 
imis. Bu arkadaşhk ölfunden 
onravu. kadar sürdüğü için bu 

gün çocuk.lan da av ce can ar· 
kada."J)andır. .Aml anla.fbın.k is
tedi.,öma şn. 
Hakkının e-.ine misafir gelen 

gençten, temız p8.k bir köyd 
kadııı, ku<'.aimda topa.c gi))t bir 

ASLAN BACI 
Yazan: Aka Gündüz 
bebe ile avludan çıktı, istasyo • 
na doğru gidiyor. Arkasından 
biz de çıktık. Sazak'a. gidecek 
olan kadın tl'en bekliyor. Ayaz 
k kin. Rüzgar testere. Bebeli 
kadın ikisiııin arasında. Karşı 
U:ı rafta da güneş. Bay Hasan: 

- Becı, dedi. Güneşe ~l1cfınlla 
~uk Ü§'Ümesin. 
Kadın hafifçe gWUmeeyerek 

cevap verdi: 
- Tasalanma ağa, ona. hiç 

bir §eY olmz. 
- Nasıl olmaz? RtbgAra bak 

sa.na. 
- Bır ~y olmaz. olmaz.. Bu

nun gibi evde daha yedi tane 
var 1 Hangieıne bır 9(lY oldu ki 
buna olsun'? 

- Hepsi kaç Bacı? 
- Tam eelds tane! 
- Hepsi de bir babadaıı ml 1 
- Ne olacak ya, hepsi biı 

babadan işte! 
- Kaçı erkek kaçı kız? 
Ha ı vn lmz kendi iglue -ı-.. 

leri söyledi: e--.ıı 
- İkisi kız! 
Bay Hasan bana dedi ki: 
- Eğef koacsına bunu BOi' 

saydım o da (albsı erkek) diyip 
öteltilcn yan çiz.erdı. 

- ötekiler de bunua gibi gür. 
bUz mü? 

- Ne d rsiu ki onlar bundaı 
rağlam! 
Yaşa bE.' sekiz yavrulu asl.u 

bacı! diye haykırncaktızı 
Manv.ara bund n ı 'Uar t Buı • 

C u vf• 1 ı t n7 de 
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Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 44 
- Vaziyet bugun ~nlııdığınl 

g· Jidir. Serah"m bana iltif t 
tıt 'nesi Ye n:ha}'~t g5nül vermc
s' ıçin ~ımronun bir ka7.aya kut' 
h: n gitmesi lazımdır. J{uyudan 

oc:k rken arka.ıan itiliverme
si ıle rnnksat hasıl olur zannın

ıYIJTI. Hcrka; :mun kendıUğın. 
a n dfüıtll;fıne inanır. 

- B n bum ~ n.pt...ııam Velit ! 
- Mu al a .} pmaluu.-:ı. 
- Elimf n g ise ya• anm. 

Elimd gdm z ki .. 
- Eli.1den elsin, gelmesin: 

e:mı imi verine gctır mcğc mec -
bur w1. 1 

- Cma,1 et işliyemom ! 1 
-- Eğer en bu cinayeti i le-

mcz ~n, bu cinayet senin Uzerinl 
de I"kncl Hir! 

B nı tP.bdid mi ediyorsu:ı 
Velıt! 1 

- B nim ııe .r.alim bir adanı j 
"ılduğum~t Jı rkt:skn z!yad bi
ı.rsin. Arka<l lık. markada~hk 
bı 1cm · insanı zıb.trtn·eı jr' l. 

- Nıha.yet bana bu. kaht>eliği 
mı yapacaktm. 

- Ortada lıenUz yapılmış biri 
şey yok. ~art ko uyorum. Şar
t mı yerine g<.'til'irscn ne \la ... 
Get irn~ezscn Ust tarafını kendin 
dU~lln. 'l'um zengin olacnğın @l· 

rada hayata ı; eda. <.>tmeyi her 
hald<' istemer~"iin. 

- Bu cinayeU niçin kendin 
~lemiyorsun da bana ha.vale e· 
di orsun? 

cttı. Senin ı~in benden daha bil· Zingal Şirketini 
ytik bir bclu tasavvur edilebUır d I d C d 
mı? o an ıran ev et 

- !şte bunu doğru söyledin. 
Hnkik ten buyük bır belasın. 
F'akat unutma ki şerirlerin om
ni uzun olmaz. 

- Bo.s ) ere çeneni yorma ın. 
man ! . Bıln sin kı ben, böyle mn.· 
uasız sözlere ehemmiyet ver
mem. E~rer . rirlcrin ömrit kısa 
o !>a,dı, butiın Mısırı ovup O· 

ğana çevir n Firavıın, şımd:y~ 
kadar çoktan gebC'nniş bulunur
du. Firavundan daha biıyük ~
rır olur mu? Br>ni 1sraH deniltn 
znvullı cemaate ynpılan zulüm • 
ler mey<l nd .• 

- Bugıin de 'Beni İsrail dostu 
mu oldun? 

- Çocuk gıbi konuşuyorsun 
Haman! Beni lsrailin zulüm gc r 
duğünü söylen cMe insan Beni 
İsrail dostu mu olur. Beni l•ô.li 
anlayamamı.ı:; ın. Belki yüz defa 
PÖvleC!im ki ben, kuvvet1inin dos 
tu: 7..avıfm dlişmnnıyımclır. İn • 
san kuvvetlinin dlişm nt olurs:ı. 
ezilir. hatta. yaş:ı.yamaz. 

- Ohalde duvcır işinde çaıı
oon bir siıri.i Beni 1sraili nicin 
himaye ediyorsun? 

5 sene yatacak 
Bir müddet evvel Zingal şiı'

keti muhasebesinde çalışan Cev 
det sahtekarlık suçundan 5 se
ne 3 ay hapse ınahküm olmuş!
tur. Cevdet şirketin lY.mkaya 
olan 10,000 liralık bir çekini 
bınkaya götürmiyerek Adapaı
Z" rı ticaret bani nn kendi na
mına k.ı.) detticmiHtir. Bundan 
ı-onra <'alıştı,,ı mti 'l&sede sah
te senet tanzim ederek amirleri
ne imzal..ıLnış ve bu ı-.ıuıetle şir
ketten 2700 lırıı çekmiştir. Cev
det ayı·ıc:ı. 2800 lira zirrnnetine 
geçirmiş '\'e yine .·irkcttcn 4000 
Iıra al,l! ak 11, nına b~ nknya ya-' 
tırnu.ştır. Cevd1;.tin suçu sabit ' 
olduğundan dünkü duruşması 
netıccsind" 5 Lene 3 ay hapse 1 
mahkurı edihni~tir. 

Erzurumda 8000 
koyun istanbula 

nakil için be '!eşiyor 

>> 
-----~-·~------o~---

P eya mi Sefa "Afrodit,, davasına 
ait dosyanın tetkikin· istedi 

• 
ahk e karal' için talik edildi 

Dün !...<mınbul 1 inci Asliye Ceza mahkemesinde "Jinmlet"' 
d:ıvnsuun 9 wıcu oel~ine dewm edilmi~tir. ll. Oealetti:n E'.lina 
hnsta olduğundan duruşmadu buhmamanııştır. tık ohı.nık Peya
mi Saf söz is • ~n müdalaasııın bam jler İÜ.
ve edeceğini SÖ;Jlom.iştir. 

Pey.:ımi Safa müdafaasına bü
yük bır teessUrle lı:ışlndığını arz 
ederek demiştir ki~ 

---oo-

Dünya edebiya· 
tından 20 eser 
daha tercüme 

etti ccek 
Maarif Vckfileti, dit:ığrufııdc· 

rindPn seçtigi bazı ~rleri ter
cüme etthmeye karar vermiş ve 
bunlardan hazırladığı 13 eseri 
bir seri halinde neşretnıistir • 
Bu eserlerden bilhassa Yunan
cadan tercüme edilenler tllmn
men satılmıştır. Tel'!'.thne isleri 
bürosu, ikinci seri olarak neşre
dilecek eserlerin hazırlıklarına 
başlam.!.S ve m"Ihleket irfanı için 
faydalı bulduğu 20 muharririn 
eserlerine ait bir liste hazırla

r 'UYUC 
iyor ki: 

Hava gazı saatleri 
bozuk mu i 

Bir okuyucumuzdan .u mektu
bu aldık: 

<El<ur.ie hııva gazı tesisab \'nr. 
l.vvclkı ,ı:Un lbhmnme bırakın,;
lar, iki aylık sarffyııtım 9 lirayı 

bulmu~. halbuki bilim m:de dahn 
fuzl.ı komiır kufüınıld.i. iç.in Mı 

gayrı tabiı sarfiyat ~cUmizı 

mucip ddu. SaaUcrdc:ı de slkftyct 
cdJlıp duruluyor. BöYlc olınn n 
dcdılc ve slrkete r.Wraca2ıt ettik. 
Aldığımız cevap su: 

- Evv lfı bir şikayet !l.,i dol
ciur ıc ı. uliZ. Gôndcıeceı.;L ıiı me
J.ıur ttc b • h fo (!ıiı lll'S.,; M ""C'-

1 yol fa'.nt idi nıı y nlış 1,;ıknr-

- Çünkü Şimron benim düş
manımdır. Düşmanımı kahpcce
ısıne öldUı mek istemem. Halbuki 
sen böylP. bir clilşünccden Wdc· 
afn. 

- AdOO'ı boi!azı tokluğuna 
çnlışıyorlar dn ondan. Menfaat; 
dostluktan da, chi~anllktan <l::ı 
üatündfü. Sonra onlar, ~'<t:ntıl<· 
hırı işin n lım, aste.rrnı ööı·en -
med('n -·ılln.rdım beri ırğa.Uık et
meğc alışmıslar. 

Eı'?.mumd çıkan Halk gaze
tesi yazıyor: - En:unun ve ha
valiai. koyun tüccnrlarındon ba
zıları !stanbula sevk edilmek ü
zere şehire 8.000 koyun ve ibir 
miktar ığır getirmi :;ıl~rdlı·. Gün 
l~en beri bir tiirlü lstanbula 
"'Önderilemeyen bu koyunlardan 
mada Sfü menede 1000 koyun 
sevk edi.hnek iİ.7."re bC'klemclcte
ilir. V nurl:"ıı ın Hopa ve Riz.e
den yelec •k kadar ytik ve yolcu 
almaJannd:ın kvyıınlarm sevki
ne imkan kalmamaktadır. 

"- Geçen cet c.-dc ıııüddeiu
mtuni B. Orhan Koni aleyhimiz
deki biitlin delailı sırası ıle dcrÇ' 
ettiği halde lehımizde olan de
lilleri- asla m!!VZUU bahis etme
miştir. Bundan başka bizi mek
tep çocu.klnrma beıızctmesi iti
barile hakkımızda hakaret tclak 
ki edilebilecek bir iddiada bulun
muştur. Bütün bunlar a.a nazan 
itihar alınmasa bile Matbuat 
J{ımuı:unun bize veı-diği 5 gün
lük mt:dafaa. hakinnı elimi?.den 
alıuak için teklifte bulunmuştur. 
Geçen celsede dinlenen ehli vu
kuflara gelince banlnrdan hiç 
biri, ne bir tiyötro eseri yazmış 
ne de bır tenkit e.ıer.i vucuda 
getirnırştk Bu itibarın. bunlarm 
iddirılnrı farazi sey! ·ıden iba
rettir .. Geç:cıı mUdaianda arı:ct-
1jğim gibi yazılarımda hiçbir za
man hakarü telii.kki edilebile
cek bir tek nokta yoktur. Ben 
Ert•ığrul .Muhsini değıl Şehir ti
yatrosunu ve onun idtıre.sfzliğini 
tenkit ederek, dalın muntazam 
ve daha rniikeımnel olmnsını is
teclim. Nitekim bundnu evvelki 
Afroclit daYasmda nasıl beraat 
ettimsc yine ayni şekilde A!ro
clittclci dosyasının da tetkiki ile 
beraatımı talep ederim." 

mı!jtır. Rusça, İtalyanca, Fntn- ı ........ ...-~;..;."""""=<:::Li--..... -• 
- Kabul edivvrwn. Ruvn tli 

fikirlerin ,parl k :nrumriyclcrin 
var. Lakin yiııl' söylı::mcğe mec
burum ki sen çok t\.:hlikeli, ,ı. 
muzur bir ndamsm. 

ınzca Vt.: İngilizce lisanl rdıı.n ter 8"9 "• 
etime edilecek bu eserler bugim- 1 u r i •e 

- Allah belanı versin! 
- Bclnya layık olan sensin 

ki Allah ba~ına b<:ııi musallat 

lerde ilan edilccclctir. ) Y 
•·•·• una Bir otobüs yandı 

es an. 
(Arkuı ·nır) ------... --~._. _________________ ~--------..... ----

B. PeyaJni Sa.fa miidafansı es
nasında Loit Corc'un bir İngiliz 
g;u.ete~incle tenkit ha.kk111da 
söylediği bir s<:izil de .misal gös
tererek kendisinin haklı olduğu
nu iddia e rniştir. 

lımir, (Hususi) - ManlarC! 

Ak 
HARP İŞLERiNDE KAOI ~iN ROLU 

----------~~;"111111 ~ 

Haoor al lığumzu güre koyun 
s:ı.hipl~ri Vekil.lele milracaat e
derek clurunıhmnın V.'.l(ıttrsuzluk 
vüzünden r·rık fr.nn. olduğun'1 
bIJdinni 1ehlir. Aldıklaıı ccvap
t.a gerekenlere tnlıma t \·erildiği-

JtJrtuğrnl M uh inin vekili B. 
Nazmi Nun karar erilmesini is
temL5tir. Peyaminin vekili Re
§at Knyna.r kara.nn hemen ve. 
ıilnıcsmc mahal ulmadığuu, cıo.s 
yanın tekmnmül etmiş olması 
dolayısilc tevhit 1mrn.ruun. v~ 
rilmesini ve gecen celsede me
mur olmadığı iddia. cıclilen Ertuğ 

oğlu Eteme ait garajda tamiı de 
bulunan Torbalı otobüsiine ok
sijen kaynağı yapıldığı sırada 

yan~ çıknuş ve otobU.sli.n baz.ı. 
aksamı yanmıştır. 

Muhsin Baç istifa etti 

Kad n, anıl: ai:eş hatla ında erke le 
iş bölün Ü yap. ştır ve harp saha· 
sında da ·fayetini ispat etmen:tedir 

m ii~ielemniştir. 
1 F k t yinc._gcle.n '\'apurlar ay

ni sebepler vUıtlnden bu vatan-1 daşlann koyunlaı ını kabul et
menti leı <lir. 

lstanbul Fiyat llüra.kabe bU
roau Şeflerinden Muhsin Bac is
ttfa etmiş, eski vazifeei olan 1'i
caret Ve.k8.leti Müfettişliğine 
başlamıştır. 

( 
= Y•.zan: = 

ı "'ııc1Kıı 6s~er ı Kemar Koçer 
Elektrik istihlak vergisi 

tenzilatından istifade 
edecek müesseseler 

ııı.ıl Muhı:;inin Şehir tiyatrosu ni, ve e\Ta.kın .Mrodittclı:: do · 
bütçesind0 n aylık alması itiba- ynmızln. birlikte tetkikini istiyo. 
rile mc:m,ır olduğunu söylemif} rurn." demi~tir. 
ve: .Mahkeme <ltıı ~a. gelmi -L.----~----~--~~--- I<~lektrık if!tthl:ı.k vergisi t.en-ı "- Muhsiııle ıııiivekkilım ara- yen Celalettin J!Jzineye gıyap 

zilatm•lan istifıde edecek sıı.n•at smda lıiç bir hakaret hadiaesi 
I"ıdmııı, muharipler· sınıfmda 1 geçmemiştir aralarmda geçen karnnnın bildirllnı~ ve e\.T&· 

şcıef ·1 • hiiııi aldığı, bcı ycnfo müess sdeıinın kılovat saat ba· yalnız bazı val,ıalardan ibarettir kın daha: iyi tetkik edilmesi için 
g·, .Bızd kadın, y nı~ "ln.t ödiv~ekleri olektı·ik istih- binacnuleyh lıunlann 18batı hak 9 • 1 • 942 !fJcıUM t.eırir edilme
c.!1)h ... '<.leki kocnsmın ve babası· lak ı esrui asa 'helaki şekilde tes.. lmu, tevhit haddinin verilmesi sini kararla!3tırmışbr. 
n•n gab nını kullanıı ı:ı.nu. ıt·ı bit edilmiFltir: 

1
_ -----------------------------

tPıda cephune de taşım.ıfjtı, Pamuklu meıısuca.t fabdkala-
Ynrd seınnlarını koıumava 2 A 1 k d t hazırlanan kadının harpte ik·li~ 1 1'l 0,56 kuı•us, trikotaj fabrika.- y 1 s a a e 

ham ed miyecc.~ı wrluk yoktur. krı 0,86, ok:ıijcn fabrika.lan ~ 
Darülhnrplerde çarpman kndııı 0,49 değirmenler 0,77, harç a-

bırl!kleri, hinttrlıınddaki yorucu1 m:yıi 0,11, cam .~·e .. ışe ~ayii Sevif-ierek evlendiler F ı... t d .. ğ ·· • 
lıayııtı yo.ş:\yan ve yıt.~atan hem -0,:ı6, horu saııayıı 0,74, kağıt ve '$. • • • • • ati a u un 
şirclerimn hamaset ztibdclerıdır- karton sanayii 0,19, un'i ioeit lermın ıkıncı ayında bir hiç 

Hhar~ıııdne. ccl_Phesk1, lne de tbu fnbrikalan 0,34, Kıı_rabük demiri •• •• d k k 
l'C}I .~mu Ol m. 1.to

1
• n mamı~ ır. ve çelik fabrikaları 0 45 YUZUll en ıyamet Optu Ve 

Bugnn, mulıarıp bır yurdun her ' · 
Jcö.~~ei do at~lcr altındadır. TeşıOdasıı1da baygın bulunan

1 
mahkemeye dayandılar 

k~Jlai en tıluntazam miUetıeı· socuk 
bıl scmnlarındnıı yıığru1 ate. ler Eminönil Aşir efendi cadde -1 
den çocuklarını o13un kurtar • sinde (Kıımıen) h~nımn adaba· 
maktan at'izdhler. B.u yUzdtn, şıs.ı lrfanın yanında çalış.uı 
hıdın da u.:;ak nte.ı;;lcnndc~~ ve Remzi ismindeki çocuğun dün sa 
~mba!arınd~ ınasun dcgıldu·- bah kalkmaması meıakı mucip 
<kce!ı gece, ?ır :radyoya kulak olmuştur. Bunun i'zcrine odası
vertlım, p~~ korunmada kn· na giren İrfan rocuğun baygın o 
dının teknık cıha_zl rı nasıl mc- Iaııal\ yeı de yntt:ğmı ve odadaki 
h~t'Ctlc kulland~~ı.adan b. hse • soba borusunun çıkık olduğunu 1 
diyo .. du. Bu v.azife, top bası.uda- gömıü;:tiu'. Çocuk Seujorj has· 
dıl' ve bu hat.aryalaı· faahyete taha.nc$ine kalclıı·ılnuF,t tahkika.ll 
gc ı:r gecmcz, C('] cınncm1 nt~Ş· ta ba.·laruntştır. 
Ieıi de d~v t <?debilirlcr, binaen· '' ~ 1 
cl~yh, kadm bu atesli işkl'i cı - ar " ın §e >ep 
kekle bolüqmüştUr, Jl.t yold[' da oldu~ .. ~!U. a . seler 
o.ıunı~ mukaddcc:ıt birliği yap • ... 
mı~tır. Şehrimizde iki giı.nncıı beri 

Si) ns~t tekn\l tır, hn.ıp t<>k • yı:ığmuhtı.ı ol n kar ba.zı hapise
nıktir, h r şey t knıkt:Pn kunet lerc selx-biyet \'cnniştir. 
alıyor. I n dn bıt nlnn la kif::ı.- Kar:ı2ğaç mc .. biliasmnan §eh 
y tini isb:tt E'(liyor. Mük'"·lletl rl re gelmekte olan 5 mezLaha 
n·.., tini t in c yüzde on he • kamyonu Darulu~zc yokuşunda 

1, 1 1 • leh talıdır. Ar-ı tıpıden ılerliycmiycrek yokla 
kalıruE"lardır. Yine yoll .. rda faz. 

tık dörtle birinin mccbw·iyd:ni b. lmr oklu~undan .Ankarn·&y-
., l~um d'n e, y;ı... 1 da.rp~ e!:eprcsi de ı::ehdmize 

ı r: ı hLıı cıinin n~ kadnr mlı·e- 1,5 ;...a~t tcehhi.irıe gdebilmi.~tir. 
c i V" ;>ıpral•<'ı ola<' ğını nn..n· Adaya c-t götnrme~e olan bir 
! k m · nJd'n iiir. ~imd:dcn 20 motör bo7ulmuş ve Rndıköyüne 
ı ılyonluk ordı lor bahis m"vzun et göttren !iğcr bir :motör de 
dur orada bozularak kalmıatır. Bü

tün ~lata rağm.en et tevzi işi 
t n yirm ·ncl asır mP<l · · ti ve b!iyilk ~..,. intiz:ımla. temin edil-

' ı.; me!ttcdir. 
b ı .rr:edcn 'yetin E!Jlıipl rl için d d 

1 
• 

n '~11 yıkıcı ol bilec tl ke.,tir-ı Lon ra a."ı 
m tC' g·ı l dir. Bu d rbo - Radyod 

; 1 ZnV'lllı h İ b i .!3. -

' h kt tr, o Af tin 
t'ni yi'kl 
1 J'

0

ni 
rburıy • 

Fatih evlenme mcmurluııunun A 

~nu kapısmdım bak~ Ol:::aydınız 
birbirıni se\'Ci, hünnct ve iştiyakla 
süzen bi:" çiit görecektiniz. Mezi
ycUe Sermed o gUn saııdet denilen 
Aııka ku:ıumın b:ı~lnnna konduğu. 
na knni idiler. Erkek biitün mcv
cudlyc1ile müstakbel karlSlm sevi
yor, MC"..iyet <re scvılmekten mOte
vcllid blr gururla fnknt ııynl uıman 
da gizllycmcdı&:'i .,cflrnt ve muhab
bet nauırlmilc S"rmc<li süzüp du
rı;yordu. Ii tcı n.lkıihında bulun -
mok !cin ornyn eeıen iki arkadaştı. 
aro anrıda f5y!e komı tainr: 

- Meziyet scııl çok m<."'l'ud ı:l>
rüyonız. 

O, ıı~c lcreddılt etın den cc 
\c. di· 

- Bene sı:adct, tarııfların bil! 
k ydil .. :rrt birbırlerini "evm~leridlr. 
~cnn<:'d beni ~evıyor, lıcn de bu 
sac a k:ı hiç bir z::ıman blg;,ınc kal
madun. 

So r iliı ·c etti: 
- S vor, vr~ orum. I te ~

tımızın b:.ıgü ıku felse!ctl. Yarın 

• d ha gllzcl fCYler 

•.. li"a :at ne yazıl: kl öyle olmadı. 
Mcz!vot nolct:ıl naz:ırmda nldandı. 
Çünkü o cvllll ~ har.ıtınm nyni tem 
ponun ahengilc gfdcccainl umuyor
du. Hiç dllşünınemJştt ki evlilik 
askın yaldızlarını döker onun yeri
ne ea! ve samimt bir scvgı bı.nılnr .. 
Ar,ıkca iUr.ıf etmek lfu:ımdı ki Ser
m d1n h .. re .ıtı Mczl1etı şımarı.

:tı. O, h r zıı ruı ııynl nilvnzı,.. 
b ·ı J or nynJ n::' :ır:ıtı dinle-

dl. Sermed o ~ııı evn. kaıısına • 
aldığı hediye ve ayrıca u!ak bir 
şişe rakı ile gcl~ti. Soiray.ı hazır 
buldu. llk kadehi attık1an sonrn ko 
cado bir asnbiyc;t göze çarp17ordu. 
:MczJyet: 

- I'Tc \;ar, ne oldun ~cd. 
D.yc sordu. O tercddGa(l lüzum 

görmeden cevap verdi: 
~ Böbreklerimin hastalıi.ını dı.ı

aUnnıediğine !i:lŞtnn dofrusul &:ıtı
hıyn bu kndar tuz koyulur mu hlcl 
z..•c olur pnrmakların b!raz inımflı 
-0I:;:ı:> dımr ... 

lste klzıl kıy:ımct burada kontu 
ve s hnc Scrme::lin karunn.ı. ntt t:1 
l>Jr toknfüı kapandı. 

* . Dnı'a znptı okunduğu :zamnn 
>~e Hukuk H kimi de ı ıp k ı 
ını;ıtı bu ~lkuyete. Vicdanınd n ko
ı:ıan bir sesle koc:ayn: 

- B. m dedi. Döyle ufak tet 
mc.;clclcı den ev ylkılır mı hıç! •"ı 
aylık blr C'.lilı.,in mahkcırnı?y k
S<:<lecek kadar ·ayete mc\ m olıı
Wlın!!Sl bUyuk h disclerln zuh ~ııc 
ka ld!r. 

D .. vn cdilen :U~yctln nvuk tı 
hflJU.ının noktaı n:ızarına ~t :Ut c· 
deı· .. lt: 

- Hnklısınız, biz de ayni talep-. 
teyi:z lil'm de mückkilem bir y
lık hnmfledlr. Yıı1.ık değIJ mı bu 
yavrııC"u/ıa ... 

Koca b:ınsm ~a iınk1ln olm dığı
nı, d ! cak çocu-ıına bnk cıık ha
u.u- mali vaz.lyet ıı!n dil7.güo b lun

u unu, yüJ .. k mahkemeden bo -
k r r•rı b lcınclı.-w o u-

• 
Aı·asındaki l-uiura 
münakalatı v ııl
den tesis o undu 
D~d"'agac ıle KulcliburgDz cie-1 

miryolu iıtiba.tı tekıar t~i,, e
cmmi tir. Bu suretle Yunaııi · 
tan ile lmı adan nakliyat im"- m 
dahiline giımiR bulunma ·t dır. 

Libva harekatının b=ı lıu:rn"i· 
le g rı dönme emı mı 8 1 11 

ltaly.ın vapv:-ları t;.. fından Sc 
Hin il; YC' P"reyc boşaltıl :nış o'an 
r. cmlekct mi7.e nit iUı.alat nı ... I • 
lan kal'ndan getiı1.ilecektir. D ı 
mnllar arasında makine fılct orc 
cd\:vatı ile mai mmı.ıılüt bt:
h nmaktndır. 

Son 1.amunlat·c'la ııa.kliyut 11 ı 
k ı rısuı::hi!ı yüzu.'1den İtalya U(' 

el ıtı ticari rnüna.sebe~lerir.· iz 
hcm~n lıemcn durmuş vaziyette 
i~i. Bu hattın tesisinden ., •nı a 
1W·•a ile ticari rnünasebetl, i . 
rnizin ycnideu iııki"af etlcıccj?'ı 
kuV\•(}Ue tahmin edilmc!ttedir. 
Di~er t.:aı, flnn Yunıınist nın 

muhtaç lı.all lna gö dcrilmekte 
clnn yurdıın ma<idel rini d bwı 1 
d:ııı wnrn lcaı-ad n göndermek 
mUmktin olacaktır. 

Yeni te~is olundu hat.•ia ya
kında ticari miintır:"t'hntı tPınin 
cdrccktir. 
Ayrıca /\ \'l"llpa ile ele le.nir

yolu h1.ibntının ~ubat ayı icindc 
temin eclilmr~'ii kuv\·etlc nıuhle 
meldir. 

~ 

---00-

u 
iin uva f -
yete ya ı dı 

L!scler arasında te tip edilen 
Atatiıık koşusu dUn UO spor .. 
ru mı illtırukile yapıldı. 
Taksım ab!desinden İnönü 

stadına g'dii geliş olmak üzens 
2öfJO metı-e d hilınd\;ki yarışta 
Haydarpaşa lis s ne m ınup 
r:.tıctler temayüz cttıler. Çok iyi 
derece ~ aptıl r. Ko .. unun teknik 
ııctiu.si: 

l - Hidayet (Haydarpaı, ' 
8,42 

2 - Raıt {H }dcırpcı. ) 
3 - Melih tHaydaı pa>j.ıJ 
4 - Rıfkı (Hayd u p .ı ı 
5 - Cemıl (Hrıj J .. ı pa• u.) 
'l'<ıkım i ib<lrı/c. 

l Hnydarpa9a ı1u n 30 
2 - 1{~ b~ta~ puvau l 19 
3 Pcı te\ iyal 
4 - Daril<;Ş?..faka 
Ku:luıh'r ara md:ı ) 111Jruı 
~ ı-ıı>ta Ui.'tice 1mru. • 

l{ulüblcr arasında yapılan A· 
tntürk ko.-.ucunuu ımrkoru )an· 
5a hıtirak etlen mti~ bıklar t.al'a.· 
fındau iyi anlaşılamadıgm Ino 
ko')'uculaı ın bir çokları ko':'u 
parkoru hnrıcıne o •m• l rd ı 
Bu ıtibarla yarıedan mi.ı bet bir 
n€tıce cl<lE- dılcmrnııştir. 

Lt, ı çlnrı t hll' t"dildi 
İki git. \ th devam t'd"n k ı 

netice ı g yı ı nizam, \ i 
Y· tc gel n Fenerbnlıç ~ ,.e Şeref 
trtadl ı ında bugün yapılması ica. 
beden fi nıa.cları tehir edılm1.,. 
tit. 

Bıı ranıd;! Gnlaklsaıı:r\'la 
n sıırta" kn:rsd .. s1 or 

B:ıyı amın ikinci sa.ıi gıiııü .Ş -
ı·ef &iadu d:ı G2.latasnrayla • Be 
sıkta birinci tr:.hm1an ernsın
da husu. i biı futbol macı yapı
Jacn ttır. Bu lrnrtıtla maya her 
iki takım da en kuwet!i k..ıdro
l u •!P çık .\!r.klnı dır ·n <l rı t 
2,30 da baı.ılnnnc:aktır. 

I\.nrtuhış vapuru 
• • 

gı~ıyoi:" 

SENELiK 
AVLIK 

t AYLIK ~o 

1 A\'LfK 1CO 
CM 

Gi.lne§ Öğle 

2.38 1.28 
7.25 12.IS 

-
" 8;ı0 .. 
" 300 

" d .. 

ıklndl 

9.4& Erını 
14.34 Vııeatr 
imsak \ atsı 

1.39 
18.25 

12.51 Ezı:ıır 
5 . ., 

DİKKAT-
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~i t:arraflar - Altın sesi - Bozma Ucrnti - Vmnadnrla."'Ul 

•1aV1!D"ftSi
0 

- uçük ıtıe.razfler - fil 0 imu1 - 'S ~ go-
Wt '9tmı kzM'hıjlar - Çnkır 'keytf ~ !Z<lm. 

Yazan : Sohbetsever 

Bizim gazetedo (altın fiyatı 

t) başlığını -Okuyunca 
ae yWa:n söyliyeyim, içim bir 
hcJf} ldu, asabım geı"Şedi tuhaf-

* H lbt ki cS'kiden, tu1, otuz 
be vıl önce böyl ıniydı ) • ? 

Lira se '3i mi? Altın şıkırtı •. ı 
mı? .. İste size yeminle ~ôyJiiyo. 
'rwu: Aldırma.7.dık, kanıksamı~ 
tık bu sclcri, bu şıkırtıları ... 
l~kıden. lıer kii C" başında bir 

saıTaf vardı. Bunl ır beş on altı
m ÜQ(. iıs~ · korlar, sonra bir 
eldC'n öte' ne nktru'lua c.J.crck 
bir çeait ustalıgı g-<'~ .. • • • ._ 
w. Liral sol elden fiıığa~ Sl.\ğ-
dan sola tarın Q]ult.ka •· 
bir .~ ı; nrdı. 
Şimdi • .albr 

ıve ma.vtll. :--en 
lındc •'n c :ıf}a. ı.;u 
nesi gilıi benllğimızı evı 1 w p 
sarsı:, or. Bir tan · nı g-cirsck, 
O'Ö lcı im'z faltaru gibi neılıyor. 

Hnni ı hikİWl· vaıclıı, nü -
'tün önn nün içiiıde Etlınc birtek 
llın "f'"'l'triS ve bunun 'bir tene 

old.ağur i insnnP· biri. nrk da- ı 
ilnlll elbde de Wı Rlm hir lıra s: ö
rünce t :1ılş ve lıl'Jecaıılu or • 
mus: 

- lh vıl evvel bu b nele idi. 
Ne zamıın senin eline g ti? 

1şte, lbiz de l\Jnsk?. nın elinde 
bit ıillln lira görl:R!k tıpln o za
\'allı oföf Ra§kın şa kın ayni soı 
cruvu t krarlıyac ıJız. 

Parn.nın, insanların nhlii.kını 
bozd~ ana.yı, bab<\y\, oğlu 
birbirıne d~ürdugll fenalığa 
sevk ettiih, bcyagı ~<1'ı en 
;"'ll dosiluklıı.ra nihayet 'erdirdi
ği mubaklı.aktır. Dunya n nu· 
nı .alt üst cttiğı de b~ .. 

1' ·'f"ekkeli, bü ilk smı'at.ıQ.r 
.. ·<' zen Tc\ :ı : 

ü 11. • ~, çok o 'u 
~<.iztimdl'n <liişeli, 

IJJtmların lıitliğiııi •~n. h•le& •ic 
oJ-r: mtliı.ı. 

~:mdi d 1.ulnındı n:ıkclin, n:ı,.. 
., k.ı.d>i, 

Kirli ıollorde ör iıt{J(', ın~ın 
iğ 'iınmm ! 

tSonu ıııyfıı 4 ai.ltun 1 de) 

Bugi\n bUtün lsranbul, tüd.:çe sOzlU ~ :kılı .Mri-kafar ftknini 
görtlyır. 100 hcy:x!ilıı - 100 kalıkaha ,.. 

Miff RAGENiN K iZ 
Hlı:it . araylarınııı fütjfaI\u - Mihra<:6le.ı· 

At atmıda geçeıı nınceralır - Tüyler uı p ı Lic.i lcorlcuuc: &anne-
1 r - Kıalikdhrun:tıa yiildüren " l·'n1 - Nefis şaı•kılar 

.z• ı :ıne alını tu·. I ... cıı:lisi genel 
kurman re· i mu'1.v nlı,,ındcn ay 
rıldı1 t..'1.n sonra buva zıfoye ıta
yin olumnu lW'. 

Birle.sik Anı riknıun Uzak
şark kumanJanlıbı ne.,H Lti· i 
bir tebliP'dc Luzon adn ırd ı 
cephelerde hiç bir deg1şiklik ol
nıacuğını bi!Jırmlı tiı . 

CİN TAARl~ ZJ~ARI 

Londradan haber vcrilcliğme 
göre, Çınliler Japon tanl'l U.:...7UllU 
dw'dunnak mal~sa.dile -süı ::a.t1c 
taarruzun vukubul<luğu ımııta
ka•·ı kuv\ Ilı bır ordu fin.d -
anişlcrdn. 'ınlılerlıı e mukn il 
b r taarrW'..a g ,eceğı tnhmm o
lunmaktadır. 

BATIItU .. AN JAPON 
l ın ..... t 

Biı Londra hı;lx>rine göre, 
Fclcmen Hltıdıstaııı kuvvetleri 
~>ir Jvpon ıle.'UZaltn emi mi bir 
muhribi ve biı nal !iye gemisini j 
batırm~lardn. 

Bir Neıvyork telgrafında. da 
bir 11 .. ldıye gemi! İl bır mayn I 
tarama J!' mis' in atınlchğı bil-
diıilmektedır. 1 

._. hiAGODA TRULtKJ~ 
lŞAltt}lf 

Stefani njansının bir haberine 
gbr~ ~Orn.P'oda hava tehlikesi i
Earctı ~erilmiş ve i.ija.rel 30 daki
ka süı.·mtstllr. 

YI~Nl l<'iLO Kl 1 ANDAl\'I 

He v· ydan bildırıldıgine göre, 
amiı al CJı~tcr Nlmıt7. Havny'a 1 
gelmiştir. Amiral Bt\yilk Okya
nus garbında faaUyeUc .buluna
cak Ameı ikan filosunun kOOıan
dRnlığını iL~ime alacaktı!'. 

PlLtl"l.. ~ KAnfNJoJSt iiDE 
Dl':X1iŞihUlK 

~~hi Japon g~.etes.inin yaz
dıgmR gör-e Fi1ıpın huktmıeti 1 

kabinede der~şiklik ynpmı_ıya 
baslanıu:ıtır. Knblncde 9 yerine i 
•azı.!· bulunacaktır. J 

·~~---·----~-----~ 
E"'aa.~if T e " inin 

yapdan bir top a tıda K • ..... _._ 
enstit~sü ku ulmao;J 

Ankara, 27 (a.n..) - B ,iln 
Mnarıf Vekili Hasan .Ali Yu :.clw 
rı.>•asetinde Man.rif Vekilli Je 
ibır komısyon toplnnrı.rak Iınm.t
noloji cnsti · ·b kurulmnsuıa. 
mr \~lcrfür,. 

En ·titu D.rektörlüğilne Ordi-
:mı.r~ profesör Baha l{cıııtar 
.., nel rr rliğme da profesör 
P&ıll'i F' le' lt serflml !erdir . 

1 'n 'tü A11l:nra Hukuk Fnkiıl-

Vaşington konferansı 
(Bai tarafı 1 inci sııyfada) 

yet vcricı bır tarzda devam et
md<t~dir. Toplantıların başlıca 
m vzuu karn ve denfa stratej le-ı 
rilc lı ı p are<':atl te. kil etm k
tedir. '.Ma::Mlm ve istih5al eıi 
ikinci ı· D lmn.kta<lu. 

ANA HATJ..,ARDA 
Nl İÇ'l'D1AINA J TJR. 
N ''YOI kron gelen ~ir habere 

güre B~yük Britnnya ile Bitle· 
şik Amerika harp stratejis•nin 
anct hatlru·ı üzerinde tam bir ruı
Jnşmaya varnuşlaı dır. Bu anlaş 

t 'binnsı icjnde kendisine ay
nlacak o' n dnirede.,çalışmal rr 
na ha lı~ c ktır. 

Bu en~titünUn İstanbul şube • 
sinin 'l'ıb, Hukuk ve Edchiy '1 
Fal~iilteleıi nlli.kr..d r bğrotlm he 
yeUerindcn seçileoek aza lle taş. 
kili fcin İstanbul Üniversitesi 
Rcktörlfüfüno Maarif Vckilli&-ın
<'e icabedcn emir Vt:Mlın i tir. 

o 
Ankara, 27 (a.a.) - Mali~ 

\'ekaletindt-n ~bliğ cdılmiştir: 
Amoı tismruı aa.udı ~ mdan cı-

kım.l.!:.n hasılcı:tı milli mtidtlna I 
aı:.. ~luulU!ık :rıtuJan ta.-

arruf bonolanrun ıkinci tcrb'b 
25 mil"on lir.ılığı da birinci İn· 
de oldu~u gibi fevkaı· de rağbet 
göı·erck kı1:>a bir 7..3.lnnnda 1.a-

1 zır lılı ve '4. ..kruvtı.?iıı . .Bruılıı.r 
dan b<Utka m cmuan aıo.ooo ton 
Juk SO pııren · aret amisi ile 
daha. nz tona 'du 407 gemi ti· 
nam C'dilmliıtir. 

803 İngihe \ imali 
tsı ~reei dü~lmü 
t~Iırip edilmistir. 
'MAI~J.}ZYAUA BİR )}\'FAA 

tlA'ITI TA&11JM 
Dom<'i aj n~ ruı gorc Japon 

lotnl.u1 Maleıj ada Pop'h. m mü
daf ın. hat :11u 2.!l Slllltt yn:rmrn
tıı. Bu 1ıcl.ttın en B" 3 , v d:l..ra
n~ah ta1mrin olumnalfta ıd.1. 

nıanın tcfcrrüa.tı pek yal·mda. 
müttefik büyUk devlet mümcs
sülel'inin iştirak edecekleri mub 
teJit konf eransda imleme alımı
caktır. 

nıamma ~'B.'.kın ıik:t:ııı'l ahlrmtı' 
ve eldP pek uz t>ono knlMı~ -0 a
gunlıhwı tlmrumi haddin tecavüzü 
ne mevc1an vermeyecek kon ro
hin 'fru:.1 maksadİle LJat:ı.şlar.m -----------

BUZ\1.t' T JJTVtNOJ?•J. ~ 
KO nısru 

Amerika RciRictiıuhuru HUt>· 
yaııın l\~aşington bliyilk elci~i 
:M. Lib~nofu kabul ecl rek k"n· 
dibtle ıızıuı bir milllikat ynpuuş
t.Jı·. Zannolunduğuna göı e Ruz
\?.clt. Lih'inofa lıarp meclisiı in 
km:arlan hakkında izahat "e .un 
lfıma1 vcnniştir. 

· QÖR('iI. KilNADA\'A 
GtOtvOR 

.Kanada bıuıvcldli, Bac:\•ekil 

muav·ven VLrlere hasrı zarureti 
lbasıl olmuştur. Bu sc-bcple ikin
ci 25 milyon liralık lıaddcn a-
lan ctiz'i mikfordıı.ki tasa :n1f 
bonolaı mm s.:.tl ,mn. bnnd:ııı n
rn yalnız Anknr:ı, İstanbul, h
mir, .'.MC;rsin ve S!lmsundaki '*n 
kal.arca devam ohınncağı ve ai-
frer yerlerdeki b:ınkn.lnrın ve 
banka bulunmayan mnhal!E> 
ki nna! sandiklnr.mm .an1..Krı.k ı; -
deleri'11in lıitllmıaa. .mP"Jlni öde
d;k'!erı ,nrtaııaa. rcıı.iden sn Uıhi
lece'k1eri sayın ha'lkmuza bu -
nolnra '"sterdikleri tahalilk ve 
rağbetten dolayı tcsekki.irlede 
tebliğ olunur. 

Bu1ua ristalIDB 
memmmiyet 

\ .ti.':~-R..l~ ıl ıud da ) 
ve 2cı devr.iui iy clrnbk zo. 
runcl.2. kalmış olıın nıill •Um iz h r 'ı 
iii.rtti i birfiği hususwıdaki sa • 
ll'lmi n r z u duymuştur . 
'.I ürkiycnin F i 1 i b c- Fun -
l!•ıa b.tıı-al::i lmı. ıh :lı d st lulı 
ı.·c hürmet dU\ lurilc •.-e bö\ ıe 
bir lllG~ ile bit bırwrioo b •"lı 
1•ı.lun:uı iki konuııı rınilcl arasın
a.\ il:1isacli j birliği sa1ıaeı:->da 
ml's"ad bir adrmdır. 

Çörc;üin Ka.natllLya gideceğini c :-=-=:sıw=~ .. : .... ~===:a:•:c:zı-= 
ora ta bir kaç gUn k ıa R • m llindisl:aııda 

l<· r a"' ık koyunlar, 
kurbanlık insanlar 

:Y.o.ua : A • .C. SARA ÇO~ 

Yarın Bayram 
(Baş tanıfı {! inci uybıAta) 

no\TQW N CDaZJ 

lsuı.nbul müfüiltic,~en iJ6n 
diğ.mc gbrc.. Kıı.ırbnn ~am/ 

ı nıazı '\' i sa.nUe 8 wı 7 dalı:i· 
kn. ~c lnlmn.caktır. 

lla\JL ıK-uı-um&HIUA 1ıe~>enii 
Jtartian 

Tiırk Hav, Rnrnm ı 'Bffi'l'!Ult 
;\>'(. Yılhan miin:ı ... betile k rtl~ 
bastırılmıR.ır. 

Bı 'k URr ku 
U.rafın an ıev1ere 1 ;ı:i eıiilec&ii;.. 

tir. Kaı tlar mukrbilinde vata .... 
d lJmı Tur'k naw Rurumurw: 
y:ı.pacaklnrı td:ıcn ükr kurn.m 
memurları tara:f.mdım 'eıill"()ek 
mrıkbuz mukabılıııdc 1Dplsııa • 
c tlr. 

Libzada söyJemişfü-. Çörçil bu seyahati Yarm 11..:] 
c.-;namn anada. .par1imerıro - aya. anmalar (~~ar1 1 hun dfıt) <•"' t•r.afı 1 '"°' - taaa) ınmda aa 1'eyanattn im una 'k- Nil"nf' :mn~~ftt"f I• S1'J!g.;.vk. _ 7 { .) r. ı . ~iz v..;\-rıllıı l!llı B:t hır 

FIKRA 

. .J llr. UIHG9 fHDiNITitllJUll iBeı ga.r.d 7'Ntwankor' ve 
'Mln etnuHlcı.ıır . .ıeciahya bölge- -----oo- c).:_.ikr:ım .cdı1sin di ·e •yazma -
mndc ta~·yar~iz :i~·ı .aeticıe - 'Dek-"'.flld a git.gide ıniım 'bıT m 11i d 

!!«le iiliunan taıiklanna tanı ruz Meksikanın Aıae- Kel Aliço'yu Ma'karnacı nvaklamna 1ıarcio:otmı.ı1 mf.'vcu- ·;~k .t okurlarım i mden bi _ 
dtıuiıJlerdir. -~·ı__ di "'• huzur -r..resinde d;ycUai bildin>n lii :ıdi rtmı ha- nm Mknr da sırf lfend1lığınaenı 

' {/COO>uf ntakt'Hl 6i4Tii. .na.aya Yer gt .- -. ... ~ri, EJndi&tarun en ıJ !TI a- 1 
!l{phiııe, 27 (a.a.) - Lıôyadil. .. d yemji mi'? ıiamlQı':ın 

00 
tbi"i lan Hu '1i8ian bu sekiz güı büz Tfirlc rnvrıısu.. 

Bi ı1lı tiimenlerme kumRnda C• masaa e er l ~.rliği .ııeisı Ik • ov r.kaın l 'Vkif .n.ı b ı kutu iba ram ~i g·jn-
deaı üç ..genemlin maktul dUst:U- Buenog..aire;;, 27 (a..a.) D.N.B ..,. : ooHmeüe ı"eHmerı tee•') ı\d et- d(;rınek if.ıt.ersc Biçer İs.U\$,yonua 
iti~ vca~_.9ı.ınla.r ~odGı lbilcur.ilıyur~---= ·

111 
~ ,.

1
:r...1 .m..-. 4 dn JB: y fiakklyıı. goı~rsin. 

l5 iDci 'tütMıı lkuRan1o111nı geae - ~ ay.an ımet'Jisi ~-u· 'ffl '1'11m ·r.. IVJVI 
ral Neumann Silkov ile 5 inci 1 Y.tın latalsrma Meksika ar~zi- --------- , 

SUZAN - GüztN - SEKI1B ~ • WltAN 

esteler:OstadSADJ,l1"TIN KA YNAk 
hafif tümen kuınandam .geneıal 1 sinden geçmek ve Mek&Akamu 4uır k1 1 
Von P.rittwitz ''e 21 inci zırhlı deniz ve hava Uslerinden istifa- ıuer-a a BACK okuyunuz STREET 

18 bnmltk bf.i:Yü« film h'ftlerı ~t~rl· ektir. 

Elhamra Sirtenıasında 
Bu~ sant il de temilatb :m 'tlne 

.................................. 
A.rJardaaberi 1ı yecanla .aek1en büyük n gdd1. 

Bu akşam LALE de 
Yıldızlar Yıldızı : DO R THY LA 'M'O UR. 

Diinyerun on gUz.t.."'1 viicutlu erkeği : lta:B.EllT P.B "ifl'ON 

tın yarattığı 

RENKLER ŞAHESERl 

TAYFUN 
B.itün l:stanbulu bir zevk Tıı,yfuniyle ~ odndan oy at c~tır. 

FF E 7 pp 
lll -41' ill 

tfünen kumandam generaı Stı e-j ıde :ett.R k .h&kkını "eren Jamunu 
iclıdlr. tasdik et.mifıtir. 

Yarın Ma:tinele~den ffibaı-en 
"'. SKiN QÖZ .A.Rr• e il · A* iFihNerinin Öbu eq. kahnNUanı 

ŞarJwa Bü)iik -Ses K'nlll XIH......U S... :aGcir . 

ABDULVEHAB'ın 
ME S'üTrdliiGo N't ER 

a~ıe ~ - Ar~~ ~"ffı 
Haiu'AAı MM.lpleıwl'l!ll ehediyt-..11 !ôiilinınıh ooek ulan b11 aŞk ronuısun d:\ se\ 11.inin 
iztİlfJ.lıilıe ıırpman ,göııiitl8'iR !feP~ :tıunuı 11ti ~. ar.~ mlü. imla u tir g'61c:a 
IM&ı.ilrtıklıannı \'e a~k uğnın.da J~r ~1 f~ 1 hru hir lraclmm i bret wrici 

baliııi ıl;~~niır.. 

BU F 1 L t M O E 
ABDULVEHAB ~ rıau l'~i s Krrtii~iğini ı.azamtu 

"ESNEHAN,. 
Ut lherahe.ı· LEYJA .Ue ~"lLID. ~ ~ r;1lNfa!ıuo itıeft!lnmi~Hr. 
J'ilın a~·ni ,;tin lZ..\JjRDJ.} 1'A Y Y AU-1'. inemnbm(J.a g<~t.1riJooeıl.;tir. 
il m büyük '( ıığuft:l:au St~u 53utle1iıule g• 'nın si J'.İ<'.a u.-w«". 

Sineıwn.~ı.ıa s .ztJ - i 2 ıs - ı A - 9 

V .ar•taniar 
CHARLES BOYER 

Margaret Sullavan 
i ....................................... lllml .. 

...... imi ............ ,... ............ ~: 

musikisini. seven ere müjde 
V.•uw.mmnzm en hü~iik '.l"tTU ~1U 

SADET1'/N KA YNAK'ın 
:En Otl itMd...'ıfli;{i ., eni \., UOf°Jb ~ .... ·r~,... 

.; 1 rattı ~ sai: ip <-.-iım 

MÜZEYYEN SENAR 

HARUNÜRREŞİD'in 
GÖZDESİ 

r~=-==-y:=_ç=._~=-=P=K=.1 =N=H=_!l='J= ... ="! --,~ I 
!.~--·=======- Çevircın: BEHÇLT SAFA 1'c/rika No . .:>? 

f -

l 1.;<.1 • bı 
1 

1 
b •yur un, 

i'JIM 
• 



.. 

HERGELECi 
l.liço, Paee.ya: .. 
- Pa.şam, orta.da buhın&J o

dülü lMiRtemle, Hergeleci payla· 
caklar.. Öbüı· baş pehlivanı 1.· 

" bir habbe bile kıalmıyacak .. 
. - Eh! Ne yaı>&ıbm... Kazana 

'idiler •. 
- Evet, öyledir 9mt!Ul, bu a· 

&.mlnr fıkant. adamkı.rdır. Yol 
lı lı'klan olswı '~ydi • 

- Pcld amma, nereden veri· 
ek? 

- Ağa.lnra. söylenınia olsa.. 
- Düğihı sahipleri verecek· 

lcıini veımieler .• Daha. ne vcre
bıllıl r .. 

- Sö) 1 ntrse bir şey dalın ya.-
11abilirler. • 

- B:ış O<.lillden vermelidir. 
- Olamaz.. Onu iki ki§i tak· 

sim edecekler .• 
- '.Pekala.. Mademld, böyle

dir usul .• Çağırın ağaları da ri· 
ca edelim .. 

D di. Yaver. Selliuiğin ileri 
gelen ağalarım, beylerini çağır
dı. Mesel gôrüşüldU. Tilıayet 
pclıhvruıln.rıı bir f;CY u.yı1ld1. A
)iço, gtlrcsi berabere nyırma'\t 
ürere me:ydana. yiiriidii. 

J.."'nkat, daha pehlivanlruın )ll.· 
nınn ~ş on ndıın 1 aln Alieo, mil 
hım bir hareketle kaı tlandı. 
Rüstem, H ·rgelc<:iyc bir çapraz 
vurarak sürmüştii. Hergeleei, 
uçarak gidiyordu. 

.A liço, bunu görünce g ·ı i e • 
kıldi. Pelılivnnlar, hareket üze
rinde iken berabere ayıramaz· 
tb. Ncticeyı beklemek gerekti. 
RUstcm, caprazı iyi toplnmı~tı. 
Hergel• d. lııı Uir Iü kurtulnmt • 
yordu. Nıh ~ . ıyııluruk bin 
mUFk ılatıa. lı mının önline yat
tı ve top ı·l'.ındı. 

lkı h m ta dti tüklcı inden 
;ilreş 1 nNı e. inı lx-kl •mek 18.
vmdı. H lb•ıkl oı tr.lık karnrma
ğa başlamı iJ. Paş:ı . abu ızla • 
o,yordu Afü'O}'ll caı,11rdı. 

Ve: 
- }:> • \;\11 gordiin rnii ~i 

r.ındi? 
- l!.. t, pruı tro ! . 
- Y . ynıım t altta boğıı-

urlnrsa ... 
- .ıvrecburuz bt>Jcloneyo pa.

i'--'.UO ı. 
Bak hele, k ı ytnna .. - ..... 

Hergeleci 
ll ay a. .. 
- Dur '00 :ılım paşı.m, belki 

de ayırt olur gfu ~ .• 
- lnşaallnlı! .• 
- ..... 
- Rüstem, bıtirocek mt der

irlR gl\reşi? 
- Belli olmaz p3..<J.'Ull ! Pchli

" nlıktır bu ... Altındaki <le peh
hvruıdıı· .. 

- Hergcl "i, tyi pehlivan mı
dıı·. Aliço? 

- Bu devrin en iyi pchlivan
Jaraıdandır ... 

- Rtlstt-_m .... 

.... . --.,...,,.... . - . 

Deli. G1lreş altta devanı edi
)'Ordu, Yo.v~ yavt\6 meydan 
,.eri gürtlnmeıneğe ba.~lamı.~ .. 
F akat ağalar, beyler derhal atef} 
)'8.ktırdılar.. Meydanın bir iki 
yerinde çalı tutu t.urdular. Bu, 1 

Jllk meydanı aydınlatın$. 
RU.stem, evv lco do olduğu 

ıaô1 elta. aldığl hasmının tizeri. 
aitmivordu , 

Arkadan, yandan, 1ITT;e.n kazık 
'VUI'Up duruyordu. Sarmaya, 
t Untey1.; film el atmıyordu. Ha
t.alar.ırmı diye korkuyordu. 
He"geleci dCy hasmını alttan bil' 
bozgunlu;!a g ·irim diyo bek
liyordu. Yoksn, isterse aıyağa ı 
kalkabılu·di. Rüsetmiıı de cnnı-1 
na minnetti. 

İşte bu sebeple alt gUı eşi u
zadı1tça. uzuyordu. Paşa, sabır
sızlandıkça sabırsızlanıyordu. İ· 
kide birde Ali~oya: 

- Ne olacak pehlivan? 
- Ne olacağı belli değil pa-

pm? 
- R üstem bir §eyk·r yapu ı

yor .. Neden ~cnbn? 
- Hata ım ım di.}'c koı 1 · 

yor ... 
-Ya! ... 
- Hcr~eleciııin alt<'ılı~ı çok 

tehlikelidir p. şanı!. 

P m! H<·rgel , i, Iratrancı 
ilr ~ u mir ols:>ycJı ne olm du? 

( ı k•ıl ol. ı k şu cevabı 

- Rüstem de bu devrin n iyi 

1 

verm t • 
pehllvnnlarınd311dJ1· paşam!. - H ı velccl, hasta idi. Belli 

- Hangi · dnh iyidiı. ol ı. E lki de hatalanırdı. 
- Her iki Jl • m! Yal· On. mu d ornmştum: 

ruz Herg leciruı birnz farkı - lJRta! J{ trnncı, Rüstem-
vardlr .. O 3-tadar . den d ha llelılh-an mı idi? 

- Ufak n.dam el ... (Arkası var) 

PAZAR SOHBETİ 

O da bir zaman 

arlar idares· 
BAYRAM l 7E YILBASI HEDlYE,.fjJ OLARAK 

VİŞNE 

• 

ÇİLEK 
PORTAKAL 

MANDALİN.A 
TURUNÇ 
BEYE DİK 

NANE 
l'llUZ 
ALTIN 

LiKÖRLERİ i, 
A Y AKLAA•INI 

VE SiPAHi 
SAMSUN 

si 

ÇEŞiT 
BOGAZIÇI 

YE'NIOE 
G E LiNCiK 

SER KLDORYA 
B AFRAMADENN 

A 1 

SABAH, AKŞA 
Her yemekt n sonra günde 3 defa muntazaman dişler. inizi fı rçalayınız, 

ı t h ın edilen 40 ton ı .. cl:ır ::ı ~il m~ 
k ı•mc l 2/ J/0.,2 cum:ı gunll &: at 15 do T~ 

fa. lunirl ~ ııt n ı I;oml yon ınd:ı ! · pıl ... cnt.br. Knt'l km"natı 165<1 'a 
radı.r. Nümunesı komıS) ond:ı ı;örulur. Jsteklilcrln belli vak.itte komi 
cclmelen. Hi tondan aı Kı ollT', m:ık üz re gyn ayn talip}('rden :-ı flll'· 
bilir. (•56 ~ 11304) 

• • • 
Bclıeı· kilosuıın 22 kuru,.. tnlımln edıh.:n 20 ton nohut diın. cdtir. P 

znl'lıkln ekslltmcsl 2/1/942 cumn günO saat 14 de Tophanede ı.... AIDltl • 
ğj rntın rum:ı komlsyonund:ı ynpıl. cnktır. Knt'I teminatı 652 lira DO ll:UJllf 
tur. Nümune::l komlsyonda görlllilr. 15 1.ondnn nşağı olmaıı:mk üsel'C ~'!' 1 

n..vn taliJ>lcrden de ıılın:ıbilir. tstcldllrr n belll smıttc komisyona plmel• 
(457 - 11305) 

• • • 
Beher kilo unn 20 kurus tahmin edilen GO t1>:a kuru !QSU}y a!mltfi'• 

hr. Pa1.nrlıkl:ı c.'tslltınesi 2/1/1942 cumn gOnil saat B,30 dn Toph:ınede V 
funlrllğl satın alma komlııyonundn J'lijnl raktır. Kat'i teminatı 2Sf0 ~ 
Nümunesi komisyonda gtsrlllllr. On b~ tondan asalı olmnmalt UuN ~ 
nyrı t.'lllplcrden do nlın blllr. Tallplerhı temlnatlarilo belli vakitıe -~ 
yona gelıneler:l. ( 458 - 11806) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Şanuuıdıra alınacak 
lstnnbul limanında bılyük gemilerin ba!lnnmasmda kullnmlan .ma ,. 

mandır .. lnr tipinde vey:ı. hunlnrd:ın btrnz kUçllk cb'ad ve mukavemette ,. 
mıındırn alınacaktır. 

Ellerinde mevcut bulunup ta s.tmak isteyenlerin 6/ 2. Kftnun/942 "'1 
g-.ınü •• kşaınmn kad r tekli!tc bulunmnl:ın \'C dnhn f:ıila mnlümat alJn'I ı 
ısteyculcıin de her gi\n mesai snnUerindo Kruıunpnıada bulw.um ~ 
nn mUr:ıcaat etmeleri. (113'15) 

••• 
J 00 Adet Cn ' urlnran tlmldl cnornıuıı ti;;> v~ evsı.fb> 

GO lGlo Torpovll ynb. «nUmun l gl"btı 
l59 > S rı boyn 

50 > M::ıvi boy 
li'l > Siyah boyn 
21 Ycsil bôya 
12 > l<::titmi tolk 
5 > Kırmızı 

50 ~mıyeu 

25 , Bezir 
2 Adet. AkUmnı&tör G volUuk 60 nm~cr ttınUik • 

Yul;arıda cins ve mlktnn yaıı!.ı mnizcmCDln her bir h .. l .. m ~ o'!ft 
olmak üze.re 6/2. KAnun/942 &:ılı günU :,nat 14 de pııuırbkla nlın 1.:nlrtır. 

ı teltmcrtn belli gün ve ~tto Knsmıpaşnd:ı bulunnn kom yonn :mil< 
ı ~ förı. (llf88) --:::;:; 

Diyarbakır C. 1'1iiddeiumunıiliğinden ~ 
1 Birlncll"tinun 1941 den 31 Mnyıs 41 MnH tfeno g:ıy( 

DJycırbnlor ceza ve tevhit evinin n1ll nylık ekme t ihtiyncı 

32ilJllt 100.000 kilo olmnk üzero 95 r ndımruılı f:ıhrll un ı1 m 
c1.mclt şnrtnruncsi rnuclblnco yevmi lhti'yacn tıore ceza i <1 r ' yene ~ 
t um edilmek ili'cre muhammen hcd l 173GO on yt"di bi· v z alt J 

Ura mfinalcasnsı kapalı zarf usulü ile C. M. U. llk rnnk. d • klCii 

ed cek komisyonda 9 lducikOnun 042cwna giinU sn:ıt o ul ı ihnl y ptl .. 
c.lkbr. T:ıJip olanlar 1802 liralık muvukkat teınlncıt mnkbuzfarilc v tf 
ekmeği verebilccelUne dair fcnbedl!ll vc.dk::ıl:m vo kklif mektubunda cif\ 

c n kilosunun knç kuru,.:ı verebil 1n"ıı 1' ı y. zı ve hem d<' htik fi 
sıllntislz ol:ırak &ynl giln ve mıat ond"\n bir nt e• cl ltomJsyo :ı verm• 
bulunocnlclardtr. ru:In tnfsiltıt nlmnlt 1 tcyl!l'ler C':C?.n ve Tevkif C'I: ı Müd~ 

lu •üne rnilrac:uıt etrnclcrl. 

Askeri F,abrikalar ~Satınalma 
Komisyo11u ilanları 

Kınk'kalcd ~ nptmJ.ı k h şaat 
Ke11ıf bedeli 20572 lira 25 kunıs l ıı Kınklrnledc yrı1 t r 

~sk1.:r% Fnbrikalar Umum Mlidl\J'luğn ı uk,z wtın ulm 
• 21/1/942 çnrcamba UUnU snnt 15 elek p.ılı ?.mnn ihale edil 

mc 1 lira 8 kuruştur. Muvakk.ıt teminat 1542 lırn 92 ı ... ur ı u. 
tc elit mektuplarını mezk(\r günde snııt 14 ele J,r.d .. r komisyona 

(11285) 

==============================================:===> 
Devlet Limanları işletme Uı1111m 

Devlet Limanları işletme Umum ı RADYO PHOCRA~I Müdiirliiğündeıı: 
'.I ' ••d •• / ·· "i• d lehıtmcmiz kaarosund:ı mllnhı.ıl bulunan puaııtörlıık ' ... • leıi 
1•-ı il UT U g l n en : rn•lsabaka ile memur nluuıcnktır. Milaob ·a i.mtih. nı 7,tl/942 • :- • mi:(' 

t letıı c ıhtiy cı l u1 rnuktc2J 12 knlN'l defter vo ı·cn n bnstmlm ı ı günü snnt l4 de merkez binasında yapılacaktır. 
n~: t t>kmltıneyc kuı ulmuştur. 281. Cİ Kfınun 19 41 KABUL ŞARTLAR!: 

Muhan ı n b ıleli J780 llra muvflkitnt teı uınıı 133 lir:ı 50 kur tur. &.80 ı>rogr .. m 1 , Jtıl:ır 1 - Tilrk ve cıhhııti tam olmak, en nz oı ta m~htep, bulUJirtı 
Jhalesi 0/1/cı 2 tcırlhtnc rnst1nyıın cumn , t o 1 1w. de Gal ta 8.33 H lf 119 .,0 1: J:uıs dirde ilk mektep tahsillnı Uanal ctml \'c <!ı J"ı;ini y pmı • 

rılıtımınd: lü. Umum ~ 'h\c1Urlil bin sınd:ı topl .. c :k :ıtın r-1 komısyon 0.'15 Aj, ıı.s h obcr1eri m 1 kômlyeU bulunm:ımak, hO tlhnl sahibi olmnk, Y:\il otıı d , yukmf 
untln ynpıl .. e:oktır. Nıiınnnekrlc :,ı. ı lnnmc her gun ozO ır•~t:Jl komi yondn hnh"ı·lcri 111.45 &rbt>ııt 10 olmamak, ecneb! ile evll bulunm ın k, <: vclcc memunyettc b l nmu • 
görfücbilir. (11445) 9.00 Mar&lnr dnkikn bonscnis ibraz edebilmek. 

9.30 MUzık 19.65 M~lk (pl.) 2 - M~bııkıı lmUhanı: 
-1\ O 

1
12.30 Progr. m 20.1~ (Mt~l<:klcr Riyıızlye, İktisadi Co[:rnfyn 'c tulııhdcıı y .. pılacr.ktır. 

1 :'";- K U Ş T U Y N D E N -~ı 12.33 o~ hnvn- konu&Uyor olun~r:- .M'llsnvJ hallerde JJsan bilcnlcı ıle jd, rede shıjd::ı bulun:- ı ltır tcrci1 
(Eı11 tar fı S Uncli uyfada) lunda .~ırdı. V A STIK YORGAN, V .. TAK •·ull"'nmak hem '-escnı':zc ve bıım de ın_nk ·ıc 2030 Fa ıl heyeti 4 M J i""- 1 

imiş ... 
afal , nl ı ,... ,... ... ·~ - o - emur Yet ,...,, cvvc cıo müracı:ıı:t edip t.o smı be .. ı vc•tl bu lllf,... SaıTaflnr, cltf;ik fiyatlarla al- • K n.n ı))ı.ız cluma l o il· • BiR KUŞTOYfl YASTIK 2 LIRADIR tur u er 21.1 <Zfranı tilmn:ı i§Urilk etmedikleri takdirde sırn ve haltlrırı snk1t ol ı. . • , 

J lMilklarıa, g. lo.ztı~tlaerıı·d~ruıcr~veme~~~~= ~:~1~~nldy:il~~~czı~~~~f::~ :~:::::;ıı:. U 12.4G ~~~:lcri 21.10 ~:~~ ve 5 -, /Maracnntlıır: 
" ... ı G 1 942 tarihine Jcnd:ır knbul edilir, n , kumru hane Jn.t'JUl larınu., bi- atı VJD Y1ik k kaldırımdan ya- Yru;•.k yo . ıl. 1 d:ı pek ucuzdur. Adres: ısta.nbul Çnkm kçıl r 13.0Q Fas:ıJ tUrkfıler "-• Zo 

1 h t T l ed. llovazl k 1 21 a~ D (1 W• o - ~eklllcrin t Glcrl MOdllrlili;üno m\\r:ıca:ıu rı ıl n olunur. tırı.m y ı leıiııd ki pliıkncılara.

1 
U 0 1l 1an e ...,. tC • k k ömer R U-0ğlu l"'u Tüyi,l 1 brikcı ı. Telaf.,n: 2a027 &ar ı • rı . a nna m wu (1H'7

7
) 

. yn b r kı teminil ,,. tarLır- senden Yeniçareı yolilc yuhnrı 13.30 radyo salon "2.30 Ajons ==========================::::) 
l çıkar} rdı 1 • orkestrası tı:ıbcrleri 10

Ne kadar da. ksık cılsn, kafir Beyoğ"l~ çıkan hovarda!. l', J l•h i l i I '- • ' ıs.oo Progrom 122.45 Spc-rs rvisl 
l creketll fi ydi. lnsnn, s;öyle ce- ya tuı-şucu Yaukoyn, Ed.'ta.li[l ' As le r 1 ş er 7 renklı 3 harita ve 72 d vır.un 18.03 Dan mu i~I 22.5$ y nn>:i 
bıne bır nJtın koyup da Beyoğlu- yahut k mer birahanesine gı J l"· ~------------ J bandJr. l:ırlle 320 h t> ı-n lılzum- llt<IO Mt htelii pr ı 

tırn dcttt ı lf' 
• cıl tımı, idı ir.;kisilc, azilc \Ga- lcrdi, saz heyetine: , veril Emlnonü Ao. ş. Bfk. dan: l ı I> r muh-
' o Ken ı· kadın) sile .mtikem· Anoo ben dn.rulduna m. rnr b- • 

l'. A 'lğ • Ha n O&;IU Nurett n 
ım 1 c.':lcnir,dö?lt b. 121 mamur bir tl'r lm, 

., .r,._ o -: to b t • t Erdil 323 (329 - 74) ece hayatı y~ eh. 6"'° Y--• m u ı c· * rirıı ! 
Ha yat Takvi~ i 

Cenap 812 (13" f-). föıl t t .. k 1 lln n t. itli 'c· ı vrr-
Lv. H nn Tabslıı o~lu <Xıl\ o Cc- dı . Ald mırnm 'k l~ın H y<ıt Tek· 

z= DOKTOR ll9!&.31.11 

HAFIZ CEM 1.4 

Lokman Hekinı O devirde, rakıyı, (Karafaki) Kant.osunu çaldırarak paldır 
denil n kilçUk §!Dclerde küldür, s kiz on çeyrek erper-

di. lilks lerdi. 
(30) paraya verlrlev En · Arad ~lar, ınasad, ne 
ınc han ve birahanelerde de kndar bardak, kadeh, ta.Lak var 
C60) paradruı fazla. değildi. İn· sa kırarlar, sonra fiyakalı fiya

P . As Tğm. Sulcymı:n oglu Ahm < 1 çıktı 1 
mil (39097) 322. 

1 

viml) cl.ı ve ( Mnar f KıUıph:t· JluhiJiyc &liiteh~ifl 
Topçu Tğın Hilmi o lu Saffet nm) ın'z, ı nn- cllkk t cd lm ı. DlvanJ olu 

OOrt:ıv 320 ( 2555). _J lılll•••••••••mul 
san bu f.d§elerdcn, be.~ altı tane kalı sorarlardı: 
•1UVarladı mı, çakır keyf değil, - Hesabımız ne knd ı·? 
o günlerin ta.bitiyle zom olurdu. Garson e:ıılc büzilll': 

.Y'•lenc nin, ho\•ardalığın gü- _ Sımai beğımu ! 
rUlt' il \ etıaflunnı yapmak 
1 ı. la JJara.y ihtiyaç yoktu. Girn:;;fihile masay bir göz 
.' yle 1 ç do t sit.ın bozdurup ce- atarak kendi kendine: 
bl 'eı h stu din mi, rıhtımdaki -:- Pcn~e karafaki, ~ptamis!, 
çal ' • nolardan başlıyarak eksı, bır , deko. okto, tirya kap 
G:ıl l. lozlarınn., (kuşlu) , (ge- ııu enya, ola. Uryaııda tooerls 
yik .) (g beta), bn,yük, kü- . ki mfuol 
çül n)-ı gnzlnolanna domuz Naknratile hooapladıktruı son 

• d ki osma.ulı) ya uğra- ra, ufak. kağıdı uzatarak: 
yı diki İtalyan. bankasının - Oristi paı;amu! 34 busuk! 

P. Tğm. O :ın ojlıı '.J'n 1 in Ertas {---------- _ 
sso (52871) 

Bu eubnylamı htiviycı clb:dnnl r11e 
blrlikt ı;ubc,>c mur'1c ıılliırı ılfı.n o-
Junur. 

De§lktıııt A5kcrllk f\lb6&1nden: 

OrUı ehllycUi lise ve mu::ıdlll ı-nek· 

tep mezunları Yed Sub.y h zu ık 

~ıt.ııınna sevkcilifoc kJ rinden y dl'• 

rindc> bulun n vcsik lan \'C nü!u 

bllviyct cUzd;ınlan Uc b rllktc hemen 
51Jbcye mfim~nt tmcl rl i1 n olu-

atışmındaki ça1ğıh birahaneleri dcrdL 
yo ı }"ll kemani lhsanın kanu- BUtfin bu kadınlı, ÇQ.lğılı, zt:ır- aur. -======== 
ıu ı difer ve pat burun Şem- nalı, bahşışlı. k deh, ayna, lilks, ~.;.=.;;;.. .... 

1llaliye Vekiiletinden: 
\n10rtismnn snndıfıncn çıkarılan ve hasılatı .ı illi Mildaiııa mDm'afJaft<( 

ı " tıı,.ılık tutulan tasamıf bonolnnnın ikinci tertip yirmJ be~ mHyon ııra-ıı 
lıgı. dn birinclmdc olduğu gibi fevkalade ro!bct görcrek kısa znmnnda ~ 
ıu:ıı11ına yakın mlktan satılmış \"c elde pek nz bono kalmış oldu{,rund n ita• 
nuni hcddin tccnvüı.tlııc mc)dnn vt>rmlycCf'k kontrolun iill.'ll mnkımdilc • 
tı l:ırın munyycn yerlere hasrı ? .. "ruretı h~l olmuştur. Bu sebeple ikinci 
yirmi bes milyon liralık hadden kalnn Mlz'l mlktnrd:ıkt ta~t bonoları• 
nın satışınn bund.'1Jl sonra ynlnız Anknı-n, lstm1bul, 1zmtr, Mcrsn ve s:ım ... 
sındakt banknlrırcn devnm olıın&cnğı "C dll!er )crlcrdeki b=mkal nn v• 
bnııkn bulunmayan mahallerdeki Mnlr.:ıııdıklannın nncnk vndelcrinln hita· 
nu-ıa mebni ödcdiklcrl ınll)tardn yenJd,.n bono sntnbileceklcri E yın b:ıtkJ .. 
num bonolara ır;lbterdlkleri tch:ılilk ve rnkbctten dolayı ,. e kfülı:ı ~ 
olunur. (11535) I 

Grip Romatizma l:iİ ı t !mlcrini, ha.nende Ka· yeni dilnyn, mermer masm kıra- 6ahlbl : A. Comaloddln Sara,oıjıu 
raka: m z neva.dan okuduğu ra.k, rezale~ p çalardruı ıznı:.:ık Ne rly t t.•Ud!Jrll: M. Sıımı Karayel 
gazc.li din1eyfp, arabaya çeyreği vapıl!ı.n eğlenoo niha,yet dört• li t: ı ldı§ı yan-< H D kf G r yrar ve 
to layı.ne lnsa.n soluğu Beyô?- ftr.,Y1 ~ezdi. l A c .,. " ı:: :ı oöl m·t nıısı) 

ş, Diş, Nezle, 
derhal keser. Günde 3 ~are 

ve bütün 
alzııahilir. 


