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JAPONYAYA 
BiR iHTAR 

Amerikada '1 

vustralya Japo 

if ~ 

l~r . .Amerikad:ı. azimli ve dira
yetli devlet ndnmlan buldular. 
Ameı: :ada ilk ınulıocerctlerin 
ruııunu l:ayb tmeıniş bır güzide 
zümre VP cksc.ıiyct ile karşılaş· 
lılar. iste bunım içindir ki mu-

1 lın r ·bo ıki bucuk senedir sUrdU, 
lşrc :ıihhı.)!r lı.ı ıwkfo!Jn gı.tı. Halbuki onu ne kadar ln-

tehdidinden 
korkmuyor 

Vahamet devam ediyor teıincc l'1ir Anı ·rık 1 ,ı y ·- ~.ı tiir miiddct içinde bitirecek-
• d11nı tahayyül edcl ı;or. Bu- Jcı·ini ümit ediyorlnrdı ! Melburn, 6 (a.a.) - Jnpon-

fÜI\ A mcrikııdarı gefrn 1 ıa 1ı Bugtin tC!cıübenin en kapalı yayn kuvvetli bir ihtar tes-
ti~ cephane Y raın.ı clegi , gözlere bil gösleııniş olduğu kil eden aşağıda.ki salahiyetli 

bır hnkilml V"rdır ki o ela. de- beyanat, ne.şredilmir;tir: 
;,.,. 11• yurdm 1• U 'ema bw lnL krn~·ıeı in yıkılmıyacaJdan Her in, hfıdiseler çıkması-
dt:r' den su gelir. ıek i.:unrı•ı kcyfiypli,fü. İngiltere mağli'ıp na intizar edilebilecek böyle 
iınkansızlıı;ını isbata çulıfrı- cJılcınivccc'.tir. Bu s:ıbit olan bir durumda Japonya, Brita.n 
caklurdır. Onlar ~iiy esin- ilk h:-hikat i.'. E'almt İngiltere ya imparntorluğunıı. ve Bir-
ler Jıırs11nlar. İş adamları nasıl galip gelecektir? ~on Lib- l~ik Amerıkaya kar§! bir 

ya tecri\b 'Hi ilk adımda pek harbe girfneğe sebebiyet ver· 
9npıgt.rlur. ünıit verid t>ir safha arze mcdi. meksiı.in ne dereceye .kadnr 

Şimdi bamın mnbndi merak ile iJerı gidebileceğini hiilii. araş-
/il.. merika na7.ctcleı·L.dcn bi- bcklC'.myar. Bununla bera\,cr bek tınnakla meşgul gibi göriinil· 
~ ri om~~ n"lihım oiı mc- 'ı l.::nen ikin<'i bir 9cY, do.ha \'ardır yor. Bina naleyh mukavemet 

s •le att..ı. Amcr'k hılkfı- kı o rla A v1·ııpa kıt asında kat .L etmek için. biı·JeşıniR bulun-
~ti gelecek Eeıic .Avrupay:ı. • liicn~cl •s nin ne sure!le hnf,ila- duğumuzu bf-lirtml'nin cok 
:tnilyonlnrca. askerden miirekliep ya~·+"l ve . k~zanılacagı m sc- 1 bUyük bir ehemmiyeti vardır. 
bir orou yollamak ı ·in icalkct~ı. lesının lı:ıJhdır. • Japon tehdidini t.amamile be-
l>lii.ııl nn ha7.ırl<ınması hakkın- !Ftc zihinler bu noktaya gelin- lirt:menin <:ok hüyük bir e. 
da emı. vcnn.ş v~ bu planlar cc bir 4 ın"nka.n yardımı tahay- h<.'mmiyctt vardır. Japon te~1-
da tal'zım edilerek Cümhur rd- ~ lil ediliyor. Bugün Anı<'ı ikadan didini tamam ile müdrik bu-
8iıı ta.: dim olunm ış. Bo bo- ~· h. n f;itah ve cephnM yardımı lunuyoruz ve bunda korku -
ğa:dığı y:?.tı:ın Amerika J;;O?..ete- cleğ 'l insan yanlımı. Uıeı"ln bin muz yoktur. 
!eri raporların ma\·i kağıt üzeri· • d~rcd n. s.ı ~etJrerck bunun im- Bll1ıra.ıı dcııa.1,, , , , or 
ne yazılmış olduğunu nın c<k- hi.nSJz1tJ.,rın rnhatn <'nhşncnklnr-, Vaşingion 6 (n.a.) _ Va-
cc.k kadar tn.fsıla :tn ileri gidiyor dır. Onlar söylesinl<'r dnrsunlar. şingtonda tahmin edildiğine 
laı· v<' bhylc en ufak ve eh n ı u- İş ndaınJ,ırı yapıyorlar. l t~ ha· göre, Uzakş.a.rk'taki buhranın 
YC!tsiz ı 'lktnlımfan bile bnllsd- "'rlaımıakta olan yahut h:ızı1 hın vahameti. "fat•ıyen ru~lma-
ınekle För.lerinin doğrııtuöu hn - l g ndan bahst>diletı phnla.r !Xiy- muıtır ve hıırı> yahut cılız bfr 
kınu kaıı t telkm etnıek ı tt· le lıir düşlmccnin tııtl;>iknt sa'1a.- sulh ihtim:ıH Tt>kyonun bun-
uorl. r. Dikkn.te Ş!l.ynn noirt<! sınn gcrmeğf1 doğl'U ytıriirtül{il- dan sonm vcreceğ'i karara 
hU. •u e ı ou c bel'l..:ri tl'kzip nii p;östercn i nrctleı'(.lcndir. Bu i bağlıdır. 
etmt:1m<'aitlir. Bu t\irlü ifsa ıtın ı h:ııp dbettc bitecekse onun bir ~ Amerika Jıiikumetinin Ja
bir 1ııy. nPt teBkil (";'.lC'C gl . öy- an C'VVel bitmer;i <: .. cleı ini 2.l'P-5· " porı eldsi tarı\fındnn M. Ruz. 
len )Ql' d::ı yanlış olduğu temin tırmr.k bir vaz.ife tc~kil ed~r. ve!t~ verilen izahatı, kabule 
ed.ıtmı. or. A rı·u ı"l, vu .una 1 HiİSOl in hid l' Al ... ( ı~' ı ____ <s.o .. n .. u.aa•y•'-•.•.•.tı.tu .. "-".d .. c)_,. 

«arım nak rn lc:!ını La.kıp e· __ -----------------

:en;: ·~h'~?J;~~~Jn!tk~~~ Havagaz·ı ş·ırketlerı· 
olaca nna il tin' l vere 1 bazt l-

!yancs.~\.~n"~~~~te~.t;·1Jlb~ı;;b- ıGçı· n ko•ll mu·· r gel ı·yor 
Jl'p ~h·nıu so~hyecck kn-
llr i · riddivc n .nı lnt'(lır. H r-ı a 
alde, uı n.yn ~ıka.n bu k ı ı ık 

b1 el hcı günkli dediko inlar a- \ Belerlı'ye Vt~zı'yetı' ı'zah ettı' 
':rnsmdnn s!vrilip n.yrılau vt- <'id- I M .. ı 
(liyc b nıi)cn birsey oldv. 
· A:V'mpaya asker H vkctm<"l~ 
:l in plfınla.ı hazırlamakla bu ;ı .... 
fkf'l'I rin l>ch :;ın:ıh l sm·kiıı ~
lan ası i:cAb etmc.:z. .~u'lvam 

1 
bir ortlumın tekmil le\'R?ı..-ıııle 
A\Tltll ya gönderil bılııwı;i ne 
kada.r 1.ama.nıı. ve ne kadnı· g nıı
yc ihtiyac göstereceği den. ·nca 
1düşiin~Uecck bir bahistir. Fa .... at ı 
\hcrhıı.ld~ \"eka>'-iin zaruıi, mtm-ı 
tılu b<>ylc halaskft.r bı.· oı d ı, n 

Do nıabahçe ve Ye~ikule fabrikala· 
ı·ında kafi miktarda l ömür vardır 

ihti.l'·n~ gö t0ıiycr. ~mm - 1 

Ist nbul HaV3{'azt irJwtl ı i- lar ~zdinde yaptığn ı.ız talıkika· 1 
ııin belediye makm~ ve saııayi ta nazaran bel d ye ma.hıne ve 
ş•ıbesiııc mlirncant ederek c!le- sruı:ıyi §ubcnme ynz<lığıınız şc
rinclt-, havagazı imalinde kulla- kilde bir rom ne:- t vaki oln.uş-
nılan rn .den kömtirü miktarının (Sonu nyfa 2 EGtun 6 daı 
azaldığını iddh ve lstanbııl bele-
diyesinin bu hususta bazı tedb.t 
ler nımr.sını tst.e<likıeı;ru yaz .. Almanlara göre 
rn.ştık. 

Bı>.cdl) nln i1.ah• 
Diin lstmıbnl ... clcdiy~i net.. 

riyat v istatisUk rnüdiiı lliğUn
<len fllt mektubu aldık: 

"Vaziyı•t tetk:k dilmiştk 

IRANDA 
isyan çıkmış 

İngiltere 
Macaristan 
Finlanda ve 
Romanyaya 

-0-

Harp ilan etti 
-o--

Karar dün gece ya: 
rısından itibare .. 
tatbik olu uyor 

Londra, 6 (n.n.) - "Resmen 
bildiriliyor'' 

lngiltere bugünkil cumartesi 
geoosi saat 24 tc11 itibarn.n "ı;ren 
v.iclı saati" F'inlandn., Romanya, 
ve Macarislanla. k nelini hup 
halinde addedecektir. 

Fiıılanda hükiinıei nln cevabı 
cuma akşamı geç va.Jdt a.lmnuş 
fakat hiçbir v~hile memnunj) e· 
ti mucip addcdilmemiJ.ıtir. ÇUn
kü bu cewıbında. Fin hiikfmıeti 
İngiliz notasındLı gösteril ·n şart. 
lara uy.nınk husus1mda hiçbir 
arzu göstermE'.ıni§tir. 

Romen ve Macar bükfımctlcri
nlu cevapları gelmemiştir. 
Cuma gecesi Londrndn'l'l. bu ür 
hükOm te notalar gönderllJnUr 
tir. Blllllar bugiinkil Cumnrtesi 

(Sonu sayfa S ıutun & de) 

RUSLAR' == Bf LOIRIYOR == 
Kuybişefo 

alındı • 
gerı 

Taganrog'da 
Sovyetler yarım 

adaya kad_ar 
ilerlediler 

Mos.kovn, 6 (n.a.) - K11.ılyıl
dız gazetesine cepheden g Jt>n 
bir tt>.lgn:fa göre, Sovyet 'birlik
leri Mius n ınağtıun şxrk 8ahl
lınde ~on mühim nokta olıan 
J{uybİijcfo'yu geri nlnuşlarclır. 

Kalinin'de Uuıo muJm.bJl 
hiietın•tan 

MObkov~ 6 \a.a.) - Moıd.rnva 
rndy~u bugün öğlcJcn sonra 
Rus1mvvetleriılin MoskO\ a cep
hesinin kesiminde Alınan me\•
zilllrinc ıkru1,;ı yeniden iki tnar
ruz.da bulunduklarını bildirmek
tedir. 

Şimali ga.rbi<lcn yapılan ilk ta
arruz neticesinde Alınan ha.Ua
n bir noktada yarılmış ve bir 
köy istirdn.t cdibuifitir. Bu böl· 
gede Ruslaıın yiı.kUnü hn.~iflet
ın1~ otan bu tıaı· ıız do\'Wll et
moll tedir. 

çin Am .. rikan g v.r { lerınd ~ n
ınlaıı bn neşri~ at h:ı iki bıı if
şa.ut olmnsıp dn tun ımile uy
dwma bir h~v ıdıs ol" l hik· ha
kılmt çerçevesi için do kc lıyor. 
Bugı.inün ynlnnı yıı.nnın hakıka
ti olmtıö·a nam7.ct1:r. 

Demokrasiler bliti\n zfiflnrrna 
ıhınal ve ntalet icindu kaybetıni-, 
olJukları scnelcrf' rnğme.n bü
yUk bir hayat krıbiliyeti ve sağ 
b.mlık cse .. ı güstcroiler. .J<~ğcr 
.ınillf bllkimiyet rejimini tatbik 
etmekte olan memleketle · dik
trıtörlükleıin iddia cttikl ri giuı 
çtirlimüş vt! tereJdi etmiş olsa
lardı iki buruk se..'lcye yr klnşa.n 
hu mücadeleye nıuvnffaldyetli 
2uretto mukn.vcmct edemezlerdi. 
Vakıa Fransa yılolclı. J.,nkat 
Fransa ha.kiki şeflerden mah
rum olmak f elft keti ne uğramış
tı. Totaliter devll"'tler Fransmıın 
içini dışını pe"i: iyi biliyorlardı. 
1',ransayı senelerden beri zayıf. 
Jatıyorlar, kendiıerinc celbedi
yorln.r ve tn.hribe ralunvo••lınv '· ı 
Tahminlerinde hatn etmelerinin 
r..ebcplerinden biri de F'rruısıuım 
iç yüzUnll çok iyi bil!'1cleri ol -
muştur. ÇUnkU İngilter.cyi de 
Fransa gibi znnnettiler ve Ame
riknnm Avrnp:ı gürültülerine 
karışmak istemlyccek kndar 
gaflet ve nifak içinde tutulabi
leceğine ihtimal verdiler. Amcri-

:1" bir hd.cliEcnin vukuu nıel
httz ·i~gıld ı ." 

B·ı husucta aJll.kncla.r makam-
-

lugil°z genıi zayi-
atı 14 milyon 

to •. muş 

İkinci tr.arru~, cenubu narki 
L"Jtlkametind:ı yapılmış ve Rus
lara ar.cvzilc•ini geniş mikyns-

BerUn, 6 (a.a.) - D. N. a.
1 

ıt.a islfilı mıkdnmı vermiştir. 
.tjansı, İı'andaıı Politiscbe Und Bu ikinci uuırruz esnosmda 
Diplomatisclıc Cerrcspondcnz ga 362 \"ü 86 numaraları tn.<Jlyan 
zctcs.ine gelen habcrlcı e gör"" I Alman tümenleri ağır znyinta 
!ranıu bir çok ey:-ı lctlcrlndc uğramışlardır. 

1roda işin başında bir Roosevelt1n 
bulunması bUtUn bu gilzel hesap 
lan alt Ust etti. Tot.aliter dev
letler logilt.ere hakkındn ise ta
nınmile yanıldılar. Ne lngıltcrc
nın karakt.cr ve ahlakını anla.
mı.,ıardı, ne biltUn imparntorlu
ğn sağlam bir çimento hiZI!lc~~ni 
gören Britanya vatf>.nprnrerlıı,'i
nın kuvvetini ölçcbilmişlerdi. 

'{otaliteı ler Büyük Britanya 
:lrnp!u•ntorluğundıı ha.kiki bir de
mokrn.~iye ve erıcrjiK aeflere. 
sağlnm bir millete tesaclüf etti· 

BPrliıı 6 ( ı.a.) - Cli: 
Alın:uı ı·. dyosu, Sôn..k .rin ayı 

znrfındJ. lniiliz donanmasına 
mensup 231,870 tonluk gcmıi bar 
tml<!ığını, bur.un 78,370 tonu· 
nun Alman ıta.yyareleri tarafın· 
dan batırıhnı.ı olduğunu bdiıti· 
yor. Söylendiğine göre Buyifü 
Bıitanya ınıecınuan H milyon 
ton ~nybct.miştir ki, bu da geçen 
büyük hru: ııtclri kayıplnrlll ımec· 
anuuııa müaa\idir. 

kargaşalıklar çıktığını bildir - J..ondra, Sovyet r ndyosuna 
ınektedir. Bu karg~nlıklnrın ~ göre, Alm3llla..ı·, MoRkova'nın §İ· 
bcbi, İngiliz nsk•·ri maknm:ı.t1 mal doğusunda 120 kilometre 
t.ı,1't'..fmdruı ·verilen emir mucl mesafede Volokolamsk bölgcs!
birıcc gıda mad M riuiıı mUsa . nin bir kesiminde slirekli ekilde 
d resi neticesinde balkın kıUık de-vam eden 7 giinlük sa\ nştn 
korkusuna dlişmeğe başla uş ol 10,224 ölil ve yaralı vemılşler
masıdır. Ağlebiihtimnl Büyük ciir. 
Britanya İran hiıkftmeti Uzerin- 'l'Rgaw"Ogtla Ahna lar muhMara 
de bir tftzyik icra ederek onu edildi 
mualıe<lenln sevkine mecbur et- Mo'Jkovn., 6 (a.a.) - Bu~-
mck için lrnndn gıda vaziyetini kü cumartesi nkı;amı cephe<lon 
vahimleştirmek niyetindedir. alınan bir telgrafta. bildirildigi-
, "'ı .. , _, .,_,., • (Sonu sayfa 3 sOtun 8 de) 

• " " ' • • • ' ç , ... t • 'V" 

• 

Ankarada dünkü ıııaç 
• 

lngiliz 
2-2 

takı mile 
berabeie 

Fenerbahce 
t 

kaldılar 
'.Al~ara, 6 (Yeni Sa.bah) 

Bugün 19 M'n.yıs ctadyomunun 
misafir lngiliz futbol takımlle 
Fenerbahçe ~ıJaştı. 25 binl 
geçen kal:ıbahk bir sevirri k:1-1.._ 
si ön iinde yapılıı.n mnç tam bir 

1 

aamimıyet havası içınde geçti. 
ll:aı;m ta.f siı.?.tı: 
Oyuna h~ iki talom da. cok 

seri başladı. lnc anlarda misafir 
kalcc!e arka., arkaya ild mUkcm· 
mel gol pozisyonuna giren sarı 
lii.civertli forvetler Nacinln boş 
kaleye topu atamaması, Mclihin 
gelişi güzel bir vuruşilc muhak
am.k ilti sayıdan uzak~War. Kı· 
sa yerd;.;.n pas)a.r Fener kalesıni 
yoklayan mısafir ta}tım hilcum-

culan da saıı.lacivert def arunrun 
gayretli oyunu karşısında gaye
lerine Waşı.madılar. İngiliz ka· 
lesi ya.kınla.nnda Nacinin düşU
rillmesinden blı· penn.ltı kazanan 
sa.nlilciverıt. takını bu avantaj
dan da istün.de edaıru..'>di. Es:ı.drn 
çektiği şütil kal~ dıreklcri kur
tardı. (8oou ~ 2 •Dtun 7 do) 

ltttrek&yde BeMk Tt.,, "'IJT. 
ure~Utd ~ 11 ) 

Saray Lokantası 
Btıyük bir QıUyn.c:ı ~-..Bu --... 
9e:SClllizc raAbet ~~:!k'.edır. ~ 
Ja!i" ) cm Jtlerln. rı:ıOtenevvt bal.ıkblrm ft 

•;bl-ı mOk m eUyetlnc t-~ bThUP 
ehvcnlyeU ~ltdlrc esYQ.Ddır. 

~========================================================~·>· 

·ıthalitımızda kol ylık 
temini maks ıle 

,.. 

HükU et yeni te b·rıer 
etraflnda fetkil'I r yapgyorl 

----------------

· lskenderun Limanında yen;den ıslahat yapıtacak 
An mm. 6 ( \ ' ••ni ~~h:ıh) - Hiikfu l't, 

ıüaala.t t'.Ş.)usınm, mm11<- .ett" t.mY.i111i kOl::ı.)

B!ft.n"a{llk t~birk\rk• (,'uk yakoılım atikacfar 
obnaktadır. hJuıJ'it ~~ ı-.,-.mırı ml'mleket • gi
lijlni l<ola~Ja~tmna.k İ<:İtı twr'Ş('y ~·aprld•ğı rn 
)&ptlaooğı ~ihi hnnhrın nw .. mh-.kt•t <labilind. 
kola.yoo. tew.ii d~ rutllıiın bir i~tir. 'r.u t~dh r
ler lt.lıalit ~ya..ı;;mı.ı fi~a1.farını miimkiln mı"'r
~1.e nonnnl hlr halde tutooağt gihl iln1k:1rla 
mi~yi ~bHeccldir. 

a~ında olduğıı hu •:ıradn hiikfmM>ot teıiin ' • 
llohr blol.H, y:wl a.n~Josal son D1'.nılekt't~1t> 
vaki ola<· '' ı.1th.tlib kol.~ b;tm t~k JrJn ·eni 
t.-cıb=rıt r clti«ıinm,-.J t tir. Un dinıledNı olar:ıh. 
P..ıı;..Jüs.1•. •n mNnlttii~it·ıindeıı gc-!eı f'R) ıuun 
biltı: s 'ıoouh Umrınran:ul:m ~,jnliği dikkat 
Jlft7.aJ"ma almarnk i1u Hm ubırda "~ blllursa ls
kPndf·nın limnıunuı iıo~aJtma '' yiiklcbne ft>· 

sisah işine ~·f'lıi h r lnz w.ri " ~ rlitl:.j!hl or • .Bu ' 
raiihhn i~lA ~"lonılı•n ve ~"r nd~ nıe~gul olı&.Ui 

Ttirk - Alman Ucaı t. nıııalw<k>s•n!n tJtt
bibh, l\ln.nn.)-ay8 Dırnca:tmuzu, t.ola~ laştııd
Jı~ "·e <lofa.) Mle bu mcınfok<>ttt•u ,·.tki ola.
<'ıÜ< ithalafın tm"Ril " se'esl ıinüıı nl' \":ıulan 

ii1 re ))e\ at•t l.im·' tıların unnon miidiirii B. l~ 
ufi IR"' u,., hir iki •line l\ıadar İsl:endoruna gt. 
~J..tiı. füı teUdJ.a.tln uzuD nıiul<let sun~~ 
ımb~ıl ııaJd,uhr. (Scnıı sryfa 3 ılltun da) 

' 
~···-··-CEPHELERDE........... Libyada 
ı - - - \ harpler · 
1 -Harekittınhüliisası~ i şiddet. lendi 
i L İ 8 Y A C E P H E l E R i f ! O E 1 , 
1 i /ngil •. z!eı·Eld11dada 

1 
P..e-ı.ni tebliği ·rden nııla§ıJ,ı ğınn gör", L"byade. Tobrul• 1 d 

CEıJ br.;indf' geneı ·ıl Rom.ıı1el km vetleri kc :ıdis·nc iltihak e- yeni e11 aı·az/ 
den km ·etlerle biılikt 40 kilom ·helik b;ı cepheyi m'i a- kazandılar 

1 
i'n.a etmektcdiı 1 r. Mihver kıt'alıırmın tnı nun~ kan daha 
elvcri;;!i vazi, ti buhınuukları \ lıa1.ı in ·ıı me' ıı:ileı ino -o--
gird • !c · •ttiriliyor. ıüdımafıh , lııgiJizleıin bir tıarı ıı?Ja Şimdiye kadar 
YR.rlye ıl 17,•Jtt 15 rı ı.nL ;ılm~ kfadır. 

Son.un ı." 'B..1ıı'Cfiyıad Britauya knvvctlcıi karşı:-:.nıda re- 5000 mihver as· 

1 •llemiycn 30-W b.n kisilik ınih\' r kuvvetlen hulu nıyor. kerı· esı·ı· edı.ldı• 
Tobı u~t •• mah ·u · İ lglli7J~ r, Soılum ve B:•ı'Cliy:ıd::JJ mah-

1 
sur mılıv~r .tt?\' ti rin na?..ar:m dnha. n U~ait \-. zij ttc- !{ ıhiıe, 6 <a.a.) -· BugU,ıldl 
dirlor. lng~liz de\ ı iyl' gem lnı Solluın ve Thwdi~ s hillcıri· resmi whliğ:ne göre, Brit •• nyı 
;ne hiç L.r vas1h vı ynldııştırmnmalttadırlar. ku'V\'etlt ri Eldudadn. dlŞ)1am..-

I 
Tohruğuıı ' ·ı4ul uııdakı İnr,ılizlc" Bircl Gohi'yc çekilmiş- ol.ndl' kalan az mil tardaki 1 n-

lel'Clir. Bııı ada nı.ihv "r k..ıvvetl rl <"~phe ıılı.m.J:>ı lır. lnsi- rr ğı dn geri rJmışlıırdır. • 
yatif Bıitany c•rcluıı ; clinderur. l' ıgunc kn.t'!a.r mgdz üsleı·iıı-

Tobruğuu d ) ~ w lınd:ı. da bll yiik l-'u\\'etler kaı şı karc:ı- gHıri !<>n eı:;irlcrin i>OOO lt.s.ıy~ 
., yadır. tngıl"z k\ '" dJNi, d<:>niz day narak clövümnekte<tir- ve !!()ı)() Almandan fazla oldu -, 
•İ ler. Bn ln.y\• tl r, • ollum ve Bıırdı.} a muvasala yollnrm· ğunu ilıive eyl\;mekte<lir. 

da.ki m.Jı ur lrn Yd1 riı.'i lnrp 1 r.1nktudlrbl'. j, gil.:: h 00 t'bliği 

i
l Sollmn ve B1ı Uy. üıc.ııne ya! lhn. kt~ olan tuwliz ta:ır- Kah"t"t:. G (~.a.) - Orta şat'W 

nızlan devnm t'di)or. l{apuzzo mmtaka.smd~ki nıilı\Lr il<!ıi havt tebliği: 

1 haıekftt1 Juriiuı nln uştur. Kum ıırı.malarınn rağmen ı 

1 
Tobrukla Eladen1 arasınd bh·lc§cn Romel kuvveti ıi, tanr.relerinriz dün biitih wU.· 

Eladc'hı ccmtp ye bausınd.ı fuplannıı 1 'dır. Bu top•l.ll!llıuun Libya rot} fan muhar1::besi!lıa 
lıcdefı, h rh lldc Bird-.A~·v .... k'dn bir ~ virm lr.ır<.•kı.; ti yap· ce:ı y:ın c.•t ı ~i bölge ilz:;ı h. 
ma:.k olduğı.ı tnluniıl- c01Jiy r. faaliyetti! lıuluumuşlnrdır. ı üş. 

1
1 

Remni tolı!iğlerd•n ve Lr.n~~:.: Agel~:~!~.~~: '.,N ~~ ;~~~f!~~:;~~ 
:relerimiz Kap ızzo yolu boyı ,.,caı 

l'@ldığına gü. ". Moskovn. ctn~fmd., 1 nyukh ~u kıt' ıl n düŞll.anın motörlii nakhye ı~oı.. 

1 
harekf!t ı b:ışlnnuştır. Ruslnr, .Mowi.s 'de mukabil taarruza E larını ve mevzilerini bombala. • 
geçtikl('ıi cibi, e~nup cephel rinde de taarruz.ı giı·j9nıı~ler- i mışlarrlır. 

1 dır. Lon h <'lan gelen haberler, Sovyctler 'l'ag:ınrog'un c - ! . Alman tebliği 
s nubundu. bıı- echn almışkı.r. Sta\inoda ela taarruza başla- • Bcrlin, 6 (.ı.a.) _ Alman -t ·bw 
S mı81arJu·. J{ubL-ıcvo geri alınmıştır. Almanlann 'I ltf."tlnrog'u • Jiği: 

\ tahliye ettikleri bildirilmektedir. ! ~ir.uı.li .\.fr!kadn çe 1 muha.-

1 
~ ~ b •••••••••••••••••_.., ......... _ _. ............................... ••• re <-ler y u· en ba.şlanu;.tıı· 

ALMANLAR 
BİLDİRiYOR -

Os usaar 
adası zapt 

edildi 
Bcrlin, ö (n.a.) - Alınan teb

liği: 

Doğu t.-ephesinin muhtelif ver-
1-0rlnde dÜt,<mıau mahalli hiicumu 
neticesinde kaçmayıaJ icbar edil
nıiştir. Donetz lmvsinde Sovyet-j 
l "rin şiddetli hücumları püskur
tülmUş ve dilşmaııa ağır kayıp
lar vcı'dinlmişbr. Düşmanın Lc
ningraddan yaptığı bir çıkış ha
reketi akim !kalm.ış kmlı kayıp
lar veım~. 

Bir deniz hüc·um müfrezemiz 
Finlandiya ıkörfozindeki Osnu
saar adamnı işgal etmiştir. Har 
va Omvvetlerlmiz Bologda çevre
sinde dil;;man "nakliye trenlerine 
tam isa&Jetlcr kayd ve Moskova 
demiryolu ve iaşe tesislerine ce 
bücum etmişlerdir. 

~ • .. . ' ılf'.. · ... .:. " · • • r • • ,. '* ..,... ~ • ı. .. , ~" • \ \ ••• " ~ .... 
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K"iler, Evet. 
===-=-~- ) 

• 

Depo, Hayır! 
Yazan: Aka Gündüz 

B ir takım görlinmeycn şom I 
aE;'lzlar cetYel uydurrnuş- ı 

lar. Yiyecek içeceğin hruıg!si 
pahalat.ılacak, hangisi yol~ ola-ı 
cak diye etrafa, olmayan şeyleri 
vavıyorlar. Hükfımot bir yandan 
in.şe tedbirleri alıyor, bir yandan 
nlçak rı.ğızk.rın uydurmalarını 
yalanlamakla uğraşıyor. 

Sonra ortayıa bir anlaşmazlık 
çıkıyor. Hükumet, (iht.iyaCJnız. ı 
dan fazla şeyleri yalana uyup 
depo etmeyiniz. memleketin ia"e 
müvazenesini bozarsınız) diyor. 
Dogru değil mi? Evde üç J.işilik 
bir aileyim, on Uç kişinin nltı 
ayh°'ını depo ediyon.:.ın. Giır.ü· 

birbh, ayı birlik gc.; 1iııenleı n a.. 
ğulnrı açıl· knlıycı. Bu, ıu ~i~ 
çim mide hırsıd:r anlnşılnıaz. 
Bu bir gaflettir. Bunun bü· de. 
bilPrel< ya:nla.n şekli var ki onu 
da mubtc.hirler l c.ı.pıyor. H.;. ş~ 
~i gizlice dcc><> ederek günü ge
lmce .>eş on ın!sline satmak için... 
Öteki ne kadar oburca gafl~~ 
bu o kadR.r cünimdUr. 

Hiiki'un1..t (ıbtiyaçtan fazlası-: 
nı depo etnıeyini..:) <lıyor, (kiler 
yapın· yınız) demiyo:- Ki!er, mi1> 
1i aac hayatımızın an'ancsidır. 
Milli a.i~e l.s.yatımızda kileri ol-.l 
ma.yanlu- ötede..ı beri hoş gö. ;a 

(Sonu uyta 3 ıutun 7 dr) 
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köm··r Bir çuval Undan kaç 
ekmek cıkar 

Okuyucu
Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No.19 geı·yor 

Diyor ki: , 
- Ben gruip kişiyim; buraya Velit bin Mus'ap, muradına ---<>--

kendi irademle gelmedim! nail olmuştu. Artık Mısır hudut- B J d• t fı d 
Firavun, hayretinden iki ka- ıan içinde yapmnk istediği her Belediye kooper - e e ıye ara n an 

nş yukarı kalkıp indi: , Ş(.yi hiç bir kaydü Şarta tfı.bi •fi d bb -
- Buraya kendi iradenle gel- olm:ıdan yapabilirdi. Çünkü bu ti e teşe US• 

medin mi? · deri parçasında aynen ~unlar lere başladı 

' 

neticeleri henüz 
tecrübe.1in 
alınmadı 

11 numaralı def
ter yüzünden 

başıma gelenleri 
biç sormayın ! 

Dün Devlet Kou"'\
1 

servatuarında 
merasim yapıldı 

- Evet d"vletıim! yazılıydı: 
- O luılde seni kim getirdi? "Bu fermanı taşıyan adamın 1stamnıı Belediy • koopernö-
- Hiç kimse getirmedi; bir üzerinde hiç kim.Genın hükmü fi Şilede lmlnnan kömürlcrdec 

~irbaz yolladı! yokt11r!,, mühim bir kısmının §ehnm.wel 
- Bu da ne demek? V elit bin Mus'ap, vak tile ya.zıp getirtilmesi için teşebbüslere gı-
- Evet, bu da ne demek? Ma ~azırladıp fcrn;am im~latma • rişnıiştir. Kooperatif tarafm. 

ccramı tırsam belki anı c.rdı g mu\'a fak o w ca Firavuntl!l d..ın y pıhn tetltild r neticesın-
rcbilirsiru.z? ı huzurundan çıktı. Sar yın her de Ş lede hazır bir halde 1.5 mıl-

- Nem ı.:c nsı ?.. tarafını dolas~nta ba _ ladı. Kar yon kilo kbmUr bulunmaktadır. 
- Uzun değil; kısa, fakat ha- şısına çıkıp kım oldugunu so· Bu kOnıürler müteaddit vasıta-

zin bir mal-er ... r.ı.nlara h_emcn ferm~ ~Öı;,leri- larla Şileden şehrimıze getirti-
- Anlat! yor: hatta onlara kendisıne reh· ıecck ve koopcr ;tif tarafından 
Velit bin fusap, Firavunun bcrllk etmelerini buyuruyordu. açılacak tevzi depolarında satıla

merh mctıni tahnk etmek için S:ınki bütim s:ıray halkı onun caktır. 
der;n bir göğüs geçirdi; sonra a- hu.metine vcrilnı~ti. Vali ·nı · izaha.ti 
cıkfı bir sesle anJ tm::ığa başla- Veli~ o gün sarayın her ya· mu \"l ıwı • 

!mzaaı mahfus bir okuyucumuz 
İstanbul belediyesinin bir 4:8- tamimle bozı fırmların bir çu- 7az.ıyor: 

val undan 113 elanek çıkan.bO- nl undan 105 ekmek çıkardık- c6 yaşında bir oğlum var: Nil-
mek için tecrUbeler ~ larını bildirmektedir. Bunun bu :tus cü:zdamm kayboldu.. Yenisini 
yazmıştık. TccrübeleriJa aeticel!llı günkti şartlar alt:ı.nda · kArunz Cıkarmak içhı mmt;ık.ıımız olıın 
ancak belediye kbnyahanesinıden olacağım Il!l.2laZ1 itıösra. ~lan n- Samat;ya Nahiye Mildürlüğüne 
8lınacak raporlardan sonra~ caret vekfi.leti bir çuval undan mürncnat ettim. NahlyeMüdürtl 
li olacaktır. 103 ekmekten fazla çıknranlar rocu umun m~tebc bir fın ~wcl 

Dig-er t.aroftan Ticaret vek&- hakkında. takibat y.:ıpılmasını ıı <ic.'vamııu temın m ıks.ıdile ışiml 
· tem kted" l bil ettl ve Karngümruk Nahiye _l_eti_·_,_•i_ıa_y_e_te_g_ön_d_erdi __ ·ğı_·_yeıu __ · _bir_· __ 18 __ e __ ır_. ------- Müdürüne de ricada bulundu. Ka-

• • 
1 

1 ragilmrliğc giUik. l!'utih ı.~zası n\l-

Tu ne fus mcmurlufunun göndcnnl:ı ol'-
ması Hizıın gelen kayıt dc'tcrc ~-

f • lcnmcmlş nyni alaka ile bir ':i C'ni s e e r e r. 1 knyıt getırmemi Istcdılcr. Tabıl 

Ankara, 6 (Yeni Sahab) -ı 
Moznrt'ın 150 ncl ölüm yıb ~ 
byısile Ankara devlet :konser· 
vatuarında loren yap·lnuştır. 1 

Bu tören, dalına ya.5Jyan ve I 
yaşıyacak olan Mozart'ın clx:d1 ! 
hatırasını yo.d etmeye bir ve ıle 
teşkil ettiği gibi Devlet konser-.~ 
vntuarı talebesinin yeni h~e, 
ve terakkilerini de göstermistır. J 

dı: nını dola.ı;tı. Tanı çılnp gideceği Vali muavini B. Ahmet Kınık 
_ H nda büyük bir tüc - sırada deıind n gclm boğuk ses köm~r mevzuu etrafında bir ST-

ea.rdım. Katar katı:ı.r dcvelerım ler işitti. Kendisine rehberlik c- kadaşımıza şu izahatı Yen.o.iş • 

Milli 
Şefimizin 
büstleri mcrcJ iUbarilc Fatih nüfus memur- ı ı ba Ş 1 ad 1 luguna ıuürııcnat etmek l!izım~ı. 

Yeni bJr istida yapbk \"e mezkur 

Yüzlerce kı. iniu hazır b ılundıı· / 
ğu bu törende, kouscrvatusr 1 profcsörJe-rindcn Cevat Memduh t 
Altan Mozart'ın hayatı hakkın- 1 
da esaslı, nnfo.yışlı ve samimi bir vardı. Bir ülkeden bir lilkcye den b'r adama: 1 tir: B d• • h 

mal götürGp satnrdım. Geçen yıl - Bu sesler nereden geliyor? "- Kömilr sıkıntısı uydur· ele ıyenın mu • 
Çnseferine çıkımstım. Yolda Diye sordu. Rehber, ovap anadır.Kömür-boldurveherkö- t ı•f d • J • e 
baskına uğradık. Soyguncular. \'erdi: müreüde vardır. Halk mllracaat e 1 aıre erın 
bütün ad!ımlanmı öldürdüler; - t.şkencc od~~ından: . ettiği kömürcüden kömür ala- konuluyor 

Tramvay idaresi 
yeni tramvay ser· 

visleri ihdas etti 

ııntus mcmurluguna baş vurduk. 
lıtidayı resen kabule sıfatı yok
ınu~ ilstünil d~iştlrdik kuy
maknmlığa \•cı·erck havalesi -
ni ynptırdık. Bu sefer nufus me -
muru 11 numaralı deflerin Korn
gümrilktc olduğunu söyledi. nu 
defter Karagümrüktc yoklu. Egcr 
cıls3ydı derhal icabı yapılacaktı. O
rada olmadığında ısrar ettim. llu 
sclcr Bay memur ycrsız idwa mda 
<lurdu. Nıhayet alt olduğu moku
mn mürncaııt ettim \e bu miir:ı -
cruıttan sonra gördüm ki nilfus 

konuşma yapmıştır. Bundan soıı ı 
ra konservatuar tıalebeleri Figo
ra'nın düğünü, Don Juan ve Sı- / hirli füfüt opeı alarmdan oazı 

develerimi, mallarımı yağma et- - Orayı da gormek ıstenm ! madığı takdirde derhal polise 
tiler: ben de yarı ölmiiş hale gP.- - Fakat görmeniz muvafık haber \'ermelidir. Heykcltraş B. Kenan taraf»-
tirdilcr. Sürüne silrGne memleki:! değildir. Hergün Şileden külliyetli mik- ~ ıı:wrıan~ M~ Şef ~-
time döndüm. Sermayem tama- - ~~~? •. . tarda kömür gelmektedir. Kö- nun ibırçok bustlen Belediye ta. 
men elimden alındıiı i in artık - Çunku muthıs manzaralar· anüre yeniden narb mcvvu bahis rafından satın alııuwştır. Bun-

ı sahneler temsil etmişlerdir. 

Ziraat aletleri 
fabrikası 
kurulacak tüccarlık yapmama im.kfuı yolr:- Ja knrşılaşırsuıız; yüreğiniz par değildir Kömih1in perakende lar İstanbul Bclediyesiınin mub

tu. Yanıma bir miktar kavun çe- ça parca olur. . ~ olarak fiyatı 7 kllnl3tur ve bu telif dniı'elcrine merasimle iıo-
\drdeği alarak iısıra geldim. - Merak etme! Bcnım yurc- narh yerindedir. nu.lmaktadır. 

Tünel uzun bir fasıladan son
ra dün sabahtan itibaren yeni
den sefere açılmı~. Tramvay 
iradesi tünel ıkayışmm mi.lmkün 
olduğu kadar süratle yerine ta.
kılabilmesi için gece gündüz ça
b§DU.,'.Jtır. 

l 
Ankru-a, (Yeni Sabah) - 1 

Yurdumuzda zirai istihsalıitı ar
tJrmak ve ziraatimizi 'lll3.kine
lcştirmck için hariçten g: tirtilcn 
makinelerden başkn memlckc~ 
dahilinde de bir ziraat iileUen 
fabrik8.Elnm kurulması için faa
liyete geçilmiştir. İkinci be.;ı se· 

·nelik aa:nayile.şme proğramile 

~bir dışında gördü~ boş bir ğim saı?lamdır. ~~ .. ---
&ra:ıiye bu ~kirdekleri ektim. - Mideniz bulanır, yemek ~ 
Aylarca bekledim, emek verdim~ yiyemez olursunuz. Talebe birliği hey'eti 
nihayet ilk mahsulil aldım. Mer - Bu ciheti de düşünme! f da resi teskil olu OU" or 
kebime bir yük kavun yükledim. _ Se~~niz feci sahne- • ' 
Satmak irjn bre getiriyordum. terin tesirile geceleri uyuyamaz Reiskümhur İsmet İııönüııün 
Kapıcılar. kaV\..mumu yağmn et- olursunuz: uyusanız bile, kor- yüksek himayeleri altına aldık
tiler· beni de fena halde clöi?e- knnç rüvalıır görürsünüz. lan İstanbul Üniversitesi tale
rek ieri ~\inliler. Ağia.ya ağla- - Uykum • geldi<Ti vakit hiç be birliğinin Üniversitede yapı. 
ya kavun tarla.mn g:diyordum. bir sev düşttnmem: ~rkunç rü- lan bir merasimle resmen teşkil 

Bir muhtekir 
mahkum oldu 

Dün sabah seferlere açılan memurunun iddiası vcçhilc defter 
tilnel lıalk tarafından bilyük bir füıragümrüktc değil, yııııında fml'j. 
rağbet görmüştür. Bunu uazan AlCıkadnr makamların na:r.nrı dık-
itiba:ra. ıı.lan tramvay idaresi ,_ı_uı_u_nı...;.ı:cı_c_e_rl_m_ ... ______ •• 
Tünel - Maçka ve Tünel - J{ur
tul~cı. arasında yeni seferler ih
das etmiştir. Bu seferler yarın
ki Pazartesi günü başlanacak

Şehrin teşciri 

Yolda ak sakallı bir adamla kar yal:ır ·görmeğe bayılırım. ettiğini yazmıştık. 
şılaştım. Niçin ğlndımmı sordu. Rehber, ne söyledi ise, eli fer Kendi idare heyetini teşkil 
Kanıcılardan gördilğüm zulm!.i mıı.nlı yabancıyı kararından vaz etmek üzere yarın bütıin fakül
anlnttım. Halime acımış olacak geçiremedi. Onu, "~kenec ocla- teler kendi caralarmda toplana
ki: sı .. denilen yere götürmeğe mec- rak aza seçeceklerdir. Bu suret-

Yağ tüccan 1000 lira 
para cezasına mahküm 

oldu 

tır. 

inşası kararlaştırılmı§ olan bu 
fabrikanın kurulacağı yer hak
kınd Ziraat vekB.Jeti tarafından 
yapılan tetkikler hayli ilerlemiş
tir. 

Belediye reis muavini B. J...üt
.fi Aksoy dün şchıin muhtelif 
teı.1clr nlllltskalarnı .teftiş etmiş
tir. B. I.1ütfi Aksoy bu amda 
bilhassa ağaçlandırılmasına baş===~~~====~-~==-

Bundan bir müddet evvel yağ 
ihtikanndan adliyeye veıril.ell 
yağ tüccarı Yaninin, 2 ci Asliye 
cezada görülen muhakemesi dfin 
neticelenmiş Yani 1000 lıra ağır 
para ceza.sına mahkfım o~ 
tur. 

Yeni Maarif 
müdürü itim 

olacak 

lanrın Tozkop:ır.an, Topkapı ve Milli Piyango 
Şehzadt.:başında meşgul olmuş-

"- Evlı'lt, dedi. Hiç üzlilme! bur oldu. le birlik faal azalan teşkil etnıi§ 
ben, yer yüzündeki sıhirbazlnrın (Arka•• var) olacaktır. 

tur. BilWıı bu sabalara 10 hin bugün çekiliyor 
den fazla ağaç dikilmektedir. Milli Piyangonun s jnci ter .. 

üstndıyım. Seni sihir kuvveti ile ---------- --------
bir makama göndereceğim. Ora- 1 Vali yarın sabah geliyor tip 2 nci çekilişi bugün Ankara-

da Sergie\•j binasında rınla• I 
caktır. Çekiliş saat 16 ?fJ da baş• 
lıyacal;:, bir saat devam cdec~ 
ve radyo ile bütün yurd bildiri
lecektir. Bu çekili.c;in bütün saf, 
halan Matbuat umum müdürlü .. 
ğü tarafından sesli filme ruma
cclrtır. Bu film yurdumuzun lıEr 
tarnfında sinemnlıarda gösterile
cektir. 

Maarif ımdürü Tevfik Kut'un 
vefatından sonra inhilal eden Vali ve Beledıye ıeisi doktor 
lstanbv~ Maarif Müdürlilğilnc LUtfi Kırdar yarın sahalı An
kimin fuyin edileceği hcnUz mn- ıknradan şehrimize gelecektir. 
hmı değildir. Doktor Lütfi Kırdarm yeni iaşe 

da bir dcvıetıi ile karşılacaksın. , __ .... 

1
-., Askerl·k bahı.slerı· 

1 
O bu memleketin sahibid.r. Şira -.----
d; sana bir ferman vcrecCı:,öim. 

=~~=~~:~~ Uzak dog--uda barut k Kuları 
Bundan başka ticarethanesin

de bulunan bütün yağları za:b.'ta. 
tarafından müsadere edilecek:. 
tir. 

ği takdirde gelip bana bJdire-
ceksin. O zaman onu memleketi - -------
ile birlikte yok ederim . ., • J 

Kocası Komiser 
muavinini yaralı

yan Nedime tevkif 

İleri silriilen nrunzedler ara - kararnamesini de beraberinde 
mnda Maarif Umumi MUfetUş· getireceği ve bu itibarla şe1ıri
lerinden Halil, Necmettin Bora, ımizde kurulacak yeni teşlrilıitm 
B. Ekrem ve eski ilk Tedrisat çok yakın bir zamanda faaliyete 
Umum Müdürü B. Ali Rızn, Cilm geçeceği söyleıunektedir. 

İşte maceramı anlattım. Bun- Uzak doğuda harbın pat amatnnın, 
dnn sonrasını bilmiyorum.1ren- Avrupa harbinin önemini arttıraca· dimi burada buldum. olundu 

hmiyet Rız lisesi müdürü B. Ca-ı ---
for bulunmaktadır. Yeni faarif B k. sele .. ken 
M.üdürüniin yakında tayin ola azı ım • -
r.c:ığı tahmin olunmaktadır. dileri için aldıkları Firavun, bu maceranın uydur- ğını vasıl neticenin burada alınaca-

~~: ~~=~J~;1 ~ ~k ğını tahmin etmek mümkiindür 
Geçenlerde Pani,raltı knraıltohı 

:komiser muavini TaJit U~un 
kansı Nedime ile kavga etmİI 
bidayette ehemmiyet.siz bir §&
kilde başlıyan bu kaıvga sonun
da şiddetlenmiş l"C nihnY_?t ıb
nsı Nedime kocasını bacağından 
yarnlamıştı. Peyoğlu ~ 

Türk Okı tma Kurumunun kumaşları 
dir ederek inanmış gibi görün- Yazan: ~ 
dil. Hem de bu yabancı gencin 1 ı----
J.ekfısındnn ileride istifade ede- Emeklı 6enerai Kemal Koçer === 
bilcc<t,"Uıi düşündü. ••-analı ve 

müsameresi 
Darüşşnfakayı idare eden ınağazalara 

Türk Okutma kurumunun tertip t 11 
ettiği büyük müsamere yann sa ıyorıarmış 
akşam Çemberlitaş sineması sa- lzmir, (Hususi) - Şchrimiz-alaylı bir gfilüşle: 

- Şu sihirbazlar üstadının 
verdiği ve imzalamnmı söylediği 
fermanı çıkar da bir defa göre-

yim ! ' 1· • 
D.:xıi. Vclit bin Musap, c mı 

"coynuna soktu. Boru gibi san!-
1nlŞ bir deri parçası çıkarıp Fi
ravuna UY,3.ltı. 

Firavun, deri parçasındaki ya 
Lıları tekrar tekrar okudu. Son
ca altını imzalı yarak iade etti. 

U znk doğunun biricik büyük 
devleti, Japonya, Pasifik'de 

ıtnm bir hakimiyet temini kay
ğusile. A:vrupanın bugünkü ba
diresinden istifadeyi politik 
planının başına geçirmiştir. 

Dört buçuk yıldır, Çinde gUtr 
tüğU harekatı henüz sona erdir
memekle berabcr1 Japonya, mu
kaddes emelinin mihver muvaf
fakiyetile gerçeklCı§eceğine .inan: 

- zemane şıllıkl - n! -
ihtiyar kadın: "tosunlar gibi evladımı • ayarttı, 

bu yetmiyormuş gibi bani namelerle. korkutmağ 
çahştı,. diye gelinini şikayet edıyordu 

- Ah Nndycciğ.m EU basıma mclerle korkutmağ:ı talışlı. Da\ a-
gelenlcri g rüyor musun? Rabbım cıyım ondan .. 
ı.amnnc tıllıklarındJn blz.let:i koru- HAkim bu sefer :ıU suçla H. ll-
sun .. Evime gel n olarak değil bir tn<'yc tevcih tt.ı. O d:ı Clerdıni hıc-
evl.ıt glbı. nldım. G,ydırdim, ku- kıra htckım tiöyle ynndı: 
şattnn, köşeye oturttum. Vay sen • - ı:rcndım, kaynar.:ım ol:ın bu 

kadın evimi, b kımı yıktı. o evine •nfs!n bunu ya ~ınl Kan rah:ıtı 
b r gelin değıl, hl.z:mctı;I nlmnk i -cördukçc ı,uclurdu. ç, lımından ya-

nı -ıtı yakl.'4ım::ık kabil olmuyordu. ~ormuş. Ne )aptım a yar m:ımn-
Meg('T&c ne rfıntı ym o' .. Al- dım bu luınana .• Allahtan koı-kmaz 
loh~:ırp ın gormc:yen blhnez bu ~kanı,101"Ckı bent oğlund:ın .. Ko-
cdcpsizi. 4tc filur ömrilmdc beni cam cahildir. iki cUm, on p:ırmu-

ğım yakasıod:ı olsun eıter bırak
mahkcmclc:re k.:tdar sürliklt.~l. Ka- r.nazsan bu t:ın d ;miş. O da ana -
b:ıhatiın onu evden defetmek imiş. sının .Özünd ~a.mış. fntiza-
Kım yapmaz~ y:ı~ırnı? To- rınd:ın (!)kor~ blr nicsam bir-
sun gibi cvUldıroı bü,yiilcr, wtsil - hk olup beni kapı dışarı edlverdl-
1 le nvcu un l~ne ıılm.ak istedl ıer. Siz 0~ ne y p.."Tdınız benim 
:ıu mel'un. Kırk yıllık AyliC man- ycrl.mde? E\"dcn çıktıktan Sonra 

dcpslye bas:ır mı hl(! AJlahın bil- 1xız:ı koydum doJmndı, d !uya koy-
di tini k1ıkbn ne saklny:ıy:un, Wr dttm lıosal.'l'!adı. Düşilndilm. tasın-
r.kşrun tuttum kolundan kapı dışarı dun. Kahrm:ıd n hntızanalliıh a!a-
caivcrdim. Amma haksız Dllyım knnlnr bot<]C:ıktı. Nilınyet korku -
s:u söyle Naclyce ~m? tur dn evime, kocama km:~"Ul"wn * ümidile bu mektubu • zdun gön-

Birind ıı lh cez:ı m:ıhkem de derdim. Dıyeccflm işte budur. 
C&ı\'a :ı ptı o ı du zarAm. Ay ." Suc il:rarla bl' almo: u. Hük.lro 
yı gclini lI nin m tuı:;b teh· Hallme}ı ti:; guıı pse, 1 lira pa-
d t et · ani: ılıyordu reis rordu: ra cez:ısına m hkllm etti. Ayt" mah 

- D va ı onl t bak lım Ay c:I keme kapısınd n cıknrken· 
ihyitıır kadın: - O ! diyordu. Ş mdi kodese 
- Efcnd dedi. nu kadın benim girsin de elin tosunl~ gibi cvLMıru 

tcsunl:ır ıfbf cılMunı n;>nrttı, bu ayartmanın ne demek olduğunu 
:re m"yormu~ glbl bir de beni n~- onln.ruıl. 

mış, ve iki hiiyük d-"'llız devleti- sine kaldırıl.an Talat C\inc geti-
sıe, !kiıre sak.ini rln n be--.Jto rildil..1.cn bir müddet sonra ya.
bi.rinİn l~:rdu olan ve bütiin el- rası iltihap yaparak ölmüştür. 
hanın menfa3tlendiği Çin kapı- Bunun üzerine Nedime hakkm-
13.I'Ulı -knpamJ.k iE:toıniştir. O da yapıl .. n takıön.t bugün 800& 
menfaat, ki bir ''akitler, Vald~ ermiş ve Nedime dördüncü ~
rizc k•unan<ln.sında toplan n bir gu hakimliği tarafından tevikif 

lonundn ver~ecektir. Bu mi.isa · de bazı kimselerin. kendi ilıti· 
mereye kıymetli ses san'atkan- ya.çlan için aldıkları umaR!arı 
mız Safiye, Konservatuvar icra 
heyeti n?.aşından Eyyfibi Ali Rı- çarşıda ınanif ntum nıağazaları
za ve snn'atkar Naşit özcan na sattıltlnn babn...r alınmıştır. 
fahren i tir:tk etmektedirler. Ku Bu hususta Fiyat mmııkabc k-0-
rum çok rağbet görecek olan bu mis)onu nlakadarla.m bu gibi 
miisamerede bulunacakların is - ikiımse.lerln ndliycye teslim t..'<Hl
tiı uhatlerini t.emln için lfultm 

dfızüne hükfunct ordulnnn.m edilmiştir. 
sÜnğüsiJe garanti OOllmİŞ Ve s~rhOŞ Alemi 
müsclla1ı üsler bu sul rda bir .... " 
teyit kuvveti rolünü oyn nış- Galabida Y ğkapaııındn otu-

gelen bütün tedbirleri almıştır. ııesini tebliğ etm·ştir. 

tır. ran manav .Hasnn diin gece bir 
1!104: de karşı yıık ıy<ı atlayan 8.lem yapmağa ~r~r ~'~er~ 

genç d let, büyük hırpte bu 'l"aksimdeki papa.gan ıçkılı g&Zl lzmirde 
illcıden Alnuı.ny.ının ny ğını es noouna gitmıştır. 
mi.~ti. Avrupa d •as·ı Ameri- Hasan kendi kencliııe·bir ma- E S b 
kanın ılgilcıımc.::i, Japon sıyase- ada ıçerkcn bırdcn ka:l'ştdaki t, e ze ve mey-
tinde funil komploya çok t?Zak masada oturan :8-~1~ !1Y~ Va fiyatları ciddi 
hedeflere doğru ilerlemek ser- kall. rak el:.ııdeki ıçkı Şl§CSUU 
bestisini vcnru tı. Butiün, Blı- Ha.sanın basına fırlatmıştır. Ha.- şckHde kontrol 
yük Brltanya ve Am ı ika, bir sanın oaı ı yanlımş suçlu Halinı d • ı · 
çok cmriv, kiler; k.ıbulc.icn sonra de y.ıknlanarak ncllıyeye teslim. e 1 ıyor 
elde kalam korumak ızlırarın~kı.- -·c~l~lm~ı~·.,~ti~r~~~~~~~~ İzmir, (Hususi} - Şehrimiz-
dırlar. ~ de satılan sebze, meyvn ve et 

Pasifik'teld 1.Tltik durum, yup.1 , ıntısırdır. Bir araWc fiyatları belediye tara.fındıın sı
Okyanu~ta ve yakın sulardaJ:j kesılen yardım, Japonynnın toh- ikı ıbir surette kontrol cdilmek
yakın isbkbJ.liıı büyük çarJllŞ - elit ve istilü. siya" tinde devam- tedir. Belediye reisliği par.ırlnr
mahnna bir hamiık olınaJt ü- 1 da Ü.Tar ctmes.i ü2.C'rine, Biıunaıı- da satılan iaşe maddelerinin fi. 
zere şu üslerde c:ınsh .tedbirler ya yolile devam etmiştir. Siya.ııı- yatları üzerinde yersiz yüks 1-
nlınmasını mecburi ıkılnuştır: ın zaptı, Britanyayı tehlikeye melere mnnı olmak Uzere tedbir 

Amerikan üsleri: düşürebilir. Binaenaleyh, ~ .ııtıaktadıi. Tepecik ve Giirel 
lari, Midway, Honolulu, Fili- atetjni buralaı 'da sard.ını.bilir. yalıda satılan gıda maddelerinin 

pin, Havay, Johnston, Palınira, Sıyam, Hind denizilc b3ğlı ~ fiyatları aşağıdaki şekilde te. bit 
Canton Rose, Tahiti, lüaraha., ğildiı .. Birm:ınya, dar bir kori- edilmiştir: Tepecik pazarında 
.M:ı.rlau ve Amcıi.kan doğu Us,. dorla 'Malayaya., dolayısile Sin- koyun eti 60, sıgır eti 45 - 5Cli 
leri. gapurn doğru uzanır. Da.rdilm patates 12,5, çalı fasulyası 15 • 

Britanya.nınkila-: müdafaruııle Singapurun emııi- 20, 18.hana tanesi 10 - 15, soğan 
Sllıgapur, Brislav, Sydney, yeti altında bulundunıl.ınil8ı :İÇİll 7,5 • 8,5 kuru fasulya 22,5

1 
Urfa 

Mclborn, uzun ZWIUlndanberi buralara yağı 170 - 180 kuru.'.jtur. 
Sovyet Rusya: .kuvvetler yollanmakta ve yeni Güzelyalı nazarmda koyun e-
Viliıdivostok bir cephe tesis cdilmektedir. ti 65 - 70, srtac yağı 175, çipura 
Japonya.: Siyam, Holanda Hinclistam., balığı 80, t&ze fasulya 17 - 20, 
Hakoda., Omnin.to, Yokollatn9. hatta Amerika kuvve~nin dıe barbun.YQ 15, patates 11 - 12, 

Ha.n.lm., Çinkay, Port art.ur, Ka- iştirakile, Singapur ve Birman- portakal ı _ 3, elma 15 - 40, !be
goşima., Aıımmi, Kelung, For yayı örtmek üzere de, belki St- yaz peynir 70 .kunıştur. 
~rlH. onkong ve yeni Fnı.n:sıs yam ~~prnklarında. aava$a.r Geit Antaklada tamir edilecek 
~ lcnebllir. t .h. b" Japonya, ka.t'i suret~ hesap- Pasifik'in da, abluka Cfdleri.. ara ı ır eser 
1 ........... nyıtasarladığı Çlııcgôtüren ni kırma.k ve}~ buna misillıeme Anta.lya, (Yeni Sabah) -Va-
~ lmpama.k için bu moml&- olıu-a.k genişletm için ckırıi> kıflar umum müdürlüğü inşaat 
ket lrapılarını ele geçirmiş ve lerde, miisademeler de muhte - müdürü yanında mimar, fotoğ-

ilailere meldir. Ancax, doğuda bu :mfçı ve teknisyenler old~au hal-
dile Fransız K'uıdiçlntslni ahnı§- bin patlnmasmm, Avrupa. hu. de şehrimize gelıniştir. 
tır. Artık, işgal su'a!ll Siyam'& binin önemini arttuııoağmı Y9 Heyet, Tekeli Mehmet paşa.. 
gelmişt.ir, denebilir. O sebeple, nsıl neticenin burada adına~ camimin tamiri içiıı incelome-
Siyam sırurlanncla yığınaklar flll tahmin etmek mümkündür. &enle bulunmll§b.ıı• • 

---ım«·---

Havaoazı şirketleri 
icin kömür geliyor 

' (J ştarnfı 1 inci ~'fada) 
tur. Faknt bu mür-a.cnntı yapan 1 
Kadıköy h!ıvagcw şirl·etidir. Şir 
ket elindeki kömür miktarının 
mevcut vaziyeti ancak lns bir 
müddet idare edebileceğini biJ. 
dırm 'e L.Onguldal:.tan kömür 
at.oku huınısund belediyenin 
Mün knlftt vekaleti nezdinde te
şebbüslerde bulı.ınmasmı iste
m: ir. 

Belediye makine ve sanayi 
şubesi vuziyeti derhal telgrafla 
Münakalat vekfiletinc bildirmiş
tir. Dün öğrendiğimize nazaran 

dıköy hava.gazı şirketine nit 
1500 tonluk ve tamamen kömür 
ylıklcnmiş bulunan bir vapur 
'§clırimiı:e müteveccihen hareket 
etmiştir. Diğer tıaraftan Müna
kalat vekülcti tarafından 3000 
tonluk bir vapurun bu işe tah
sis cclildiği de anlaŞünııştır . 
Dolmabah~c ve Yedikule ha

va.gazı şirkotlerindeki vaziyete 
gelince, bu şirketlerin elinde 
mevcut vaziyeti daha 2 ay müd
det idare edecek mikyasta kü
mü.r bulunm.:lktadır. Yedikule 
hav gazı şirketi elinde me,;cut 
bulunan kömilrlerden bir .filsmı
ru Kadıköy havagazı şirketine 
ve.rn:ucğe .ka.ro.r ve.rnıiştir. 
Dlğer taraftan birkaç güne 

k dar şe.lırimize gelmed bekle
nen kömür şil plerinin ue geldiği 
takdirde bavagozı şirketlerin"n 
ihtiyar)arı tamamen önleruni 
ola.c ttır. 

---•ıı•:----

Ankaradaki mac 
' (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Devre karşılıklı akınlarla ge 
çerken nihayet Esat 44 üncf 
dakikada ortalanhn yakııladıj 
topu misafir takım ağlarına ta.\ 
tı. Haftaym Fenerin 1-0 üstün 
lüğü ili.· bitti. 

1.kinei de\Te 

İkinci devrenin sekizinci daki 
kasında Fikret.in ortasuu kap~ 
Mer.h topu ikinci defa misat:il 
ağla.rınu taktı. Bu gol İııgili7Jen 
nız verdi. Çok seri hamı~ 
sık sık sarılacivert kaleyi yok. 
Juym lar. Fener takımında yor. 
ğunluk sezillyo.r. 25 §inci daki, 
kada Fener ıkıaJesi bir knnşıklıJı 
g~irdi. Misaiirler sanlfıcivertil 
bir müdafiin kendi kalesine to. 
pu sokmasile ilk sayılarına ka. 
vuştular. Bu golden Bonra oyuıı 
! li t.aknnnun e-Mci hakimi; 
yeti Faıerlilerin enerjik müda. 
• • .ı ::ı geçmeğc b şladı • 
Sıkı ibır çember içine alınan Fe
ner knlesine bir tiklü sayı ka· 
rt?J"lm•van auisaf1r taknn nilıa
yet oyunun bitme.sine iki daki· 
ka kula santrforlarının mkı biı 

• ... ıh.: uı..·rabcrlıge kavuştular, 
Maç bu şekilde 2-2 -beraberlikle 
bitti. 

Dünkü mektep maçları 
. I arif müdürlüğü .tarafında&. 

tertip roilen mektep maçlarına 
dün Fencrb:ıbçe stadında d ... -
v edildi. İstiklfil Şişli terakki. 
yi 2-4 Hayriye Bob'nzirıini 2-t 
ycndL 

.. . "' ..... ~ . .... ~ ~ 

Kurban derilerini 
hayır cemiy-etle-

• • • 
rıne vennız 

Her sene olduğu gibi, bu yıl 
da kurban deri ve bareak!:ırı 
Tiirk Hava, Kızılay ve Çn)«uk c
sitgemc kunımla-ı tar&.f..~&• 
toplanacıı.lc ve paylaşılaca.ktn 

H.wa Kurumu, toplama iı ·ı:· 
munt3.zmn şekilde C3"eyaııı i~ 
bütün gerekli ted'Jirleıı almış -
br. Bu yıJ ba.} rdlll gün~· ae
deri!eri tıruzcn to;>ltumı:k istuyen 
bazı kötü niyetli hiıLsclcrin !na, 
liyetlcrine meydan l:ilr"...ıt•hnıyf 
caktır. 



) , 
) 

! -sı ? -!!!!!Yt !2Sii. E!1C! w-rr 
..,.. ;. 

<iLWavel:m 
Diyor ki: ,. -PAZAR SO~BETU(~_E_n_· ~~n~Te_ı~g-~_f_v~~-· _n_s_H~_r_ıe_ri_~J 

kal azanlara ve g~~i~ro% IW'lt Şefin x •• ~-'J~~1a;: a9:1ka Aı~ s::.-:.~mDW: 

• • 

k 1 a k eye da .I f monnyu te~rt- ııeısinld .., BUkret eı~ ta- - mağ8 llz.mU a P Ç __ .~· cı::!..::."ı" n1~·~-~~ • ıd- .. .. "".,..rlanıyor R ,.._. e-- '"'---~~ &.UU- Dm yı en ~ ırafmdan ~ -Olduklan hükiım~ lllLI ill~r 
• 1 d:ı.sındaki 56 ıncı Rus o~·uusu Xbstıamoııu, 6 (a..a..} - JiılilU Qere tevdi edileooklerdir. ~Olllell •-~~~ ----

lkh.:ı AbdlDııamlt devrinde kalpazanlık - Meşhur tms hır- Tnganrok ya.nmadasına. varm.lf Şeıf lnönimUn ~ gelişle- ~!=ı:n~ı:;m~· --o- ~ kazanm&ğ&J 
: iDwllırd ..Aıııılm,, ş.lwra. Nikoli - ~ 'IDOOili.J.'eler - ve bazı .Alm:uı kıt:a.la.nmn ric'at r.ının 2 nci,.yıl. dönümü bugün M ... .n. ..... ·-· .. ==--"!.-... --1:. A. ınerikan ba_h_rl muwr-Hak olam•-l 
YmwMil'tan-Mt..,_"-,._ keıfablu! - )"""~"* ,_ımı- ha.ttmı kesmiştir. Alr.ınlı nn ete tesahüratla. lmtl - ... u uıoa.: ..-..- ~ua w:a&& __ ...-~~ • ...,_ r-·::. . ı . :ı:. ~. ':e .Londrn., 6 (:a.a..) -Budape;r 'lnc.aabnda O'ftru• mıctır 

ı.a cleadı.1ir'l -1stnnbulrl:a kS..'p para ne z:unaa ı>iyasay~ tank ve tayyarelerin lıimaycsın- ~ Şef'.e ~ sonsuz .SC\ i!l 'o te :radyosuna göre. Macar -baş- ---s- eı- " ) 
? _ 1.Jımaıulal.i ~ gmi1 - A;ysriı~ ııayaıgz para - d yaptıkları :nevmidane mııka -1 bağlıWdar bir deı.4. daha r- ek:ı• B yük B ~ Ile ... !"~ l t kk• ! ' 

r111111o..ı.. ğı ,•·- · il •·---·-ıft- R ·ı . h ek t 1•1 ..... ~.m v .ı. . ., ü . rıtany& . - en era t.s:er rr _..._.._ 6 (a.a..' - Hindia Mhtekitrh.ı:'l - lb:dll8 --~ nasıl ıuı.p:ınır? Halp -.k- o Wloi:U '~ us ı en ar ·e- ---~~ har :ı....-ı: ~-. 1 
b ~ • catiztan arasında p u..u mev N odt 6 ) Senatod bq ıkumandam general V a.Vı 

~•-mm.es Gera8: Kulak1:aa apea mlblıwmald tini dıırduramm:ıı§tı.r. Sar.ret-· cut bulundtlbiunu, par.limentoya ~ ' {a..a. - & '1iıVl..A•.;; bir nutukta damis~ 
Uk.leıi bu gayretlerde:ı yorulan bildirmiştir. llontll.na azası olan Wheelcr, ki:;' """"6& • , 

1 Yazma: &olt~ ııtu • f • • Almanlar kaçmağa ba.şJarnışla;r.. p " t t • ..... . .....__ L-. klTI . "7.Slwııti Birleşllt Amerikanın l>niimüzde. ı 
. dır . .Alman kuvvetlerini, kısmen ar:us e unç ey u.ı..aoa.nslüll u:!§\."e mm ~ iri llkbahar.da 'Şimali triaııdaya Hl y.lh muharebelerin.in .... ' 

fit' dettıde b1[*'..anlar ,. 
lllıte p..;:ra yap • .ı.n· tilrcr. 

, altın lırayı. kfı.b'1.t p::ı.rnyı 

ariş sesile: 
- V aymu ,·:ı.y! 
- Latı lokıım sat.:ınm bey •

1 ler! 

tecride rmın.ffak olan kıtalar keli-- erı"tilı·yor -..A~ ~~rea.a.' M) ----~~ ?e Büyttıc Britanyaya sembolik ticeleriadm QOk memnun oım.a&l 
l«:r.W___,f'un sllv.an ve kıı.zak bil'- ~ j{4"\.Y~~i.bii:ıo:.ı ~t;ıı:h:';iln bir müfreze göndereceğini ve yerindedir. Bu yıl biz.im için an•\ 
liklcr lır. Alrnanl::nn ric'at ~ Londra, 6 (n.a.) - Pnl"· -4,.n ul ın.a"ornımu reddcttığini ha- harp devam ederse, Af:rikayal cak nazik olabilirdi. Çünkü yıl· 
tikleri )O'un ü.;:or. e U.rkedilen alıraıı hrb-rl e gôıe, ş... • ..Jl • W..'"11 bir kuvvci seferiye yolla.- asker mevcudu, techimt. \e pıca• 
lka.myoular ve fur,.;onlarla dolıı - bi:.yı.\: tunc heyk~llcrinden 32 ben:~~~.rleşfu A:m.erilm ya.cağını "'nzetecilere söylc!niş-I tıj bakımından düşmanın üs~ ~ kal arını pi~~"'a. 

Sfü.l •ı ile iştah-Jyı krunçılayan 
b dur \"'·kut, topuz endam la
keroncıln.ra mecıd~yeyi, çcyr~~i 
sundunuz mu. elindti!ti t~r,J.Z,iyi, f 
y, ln•r. J'Jpır bıcağı tezgLlıın 
brmızı biber ve soğanlarla sils
lcdjği tnbl:ı.nın bir kenarına ıL.5-
tirip hemen yere .Aıp, sesinin 
tokluğiyle ho.iıfli~nc dikkat e
der! • ı~ · anla ve kavra
yışlarına göre ya alırlar, yahut: 

dur. Rus tavyarclcı · f?U"bc do~"" t8~«:8ı ~uı. ç yoklu rundan dolayı e çisine Vl't"digı-· c.-e"t7'ltl1:a Sovy~t- t ·r. Wbeelcr. Birleşik Amerika- lüğü ile başlamıştır. Eiz ise he
ru r;c'at ecl"'l ı. lnra aiddetle erıtılrnıçtır. Bunlar arasında. lcr Bırlı"gıııın· ra ·~,.., .. 

1 
,...,.., .y,.;n nın Temmum:ı.n evvel belki A v9 nüz ha.zır değildik ve fona f.ec -

lıücum ctmi:tlerdır. ın ~bur Mongold.fi :r ha o· ıınun teşkil . tthllkcyl fü:jt~):a rupeya da bir kuvvei seferiye hWıtlı idik. Hitler millctinı> 9'1 
· iki tonluk abide;:i tle ~ı" r. hiikU:m hrin bilinesi Tc:ı.b etti- gfuıdercceği!li ilave ettni.SUr. ı· de zafori vadıetmiş fa.kat mum 

---:ın ı c•--- fok o.amarnıştır. Yılın .soııu bizi 

ll'n3!" lffilZu"la kolay- ğmi soyl~ir. B~kil, de· Bahriiııştw.l~nda. her zamandan daha ziyade ıcv~ 
U ) _ rt 1 mı ~'jı kı: büyi.ık tckti1nül 

Zafi ~ıtrKta ''Sovy(fJerm 26 hazir.:mda se· Vasington, 6 (a.a.) -Senelilı vct.ı tıulmak'.taclır. Dü§maıı · 
..) hirlerimizc uni bücmnlarda bu- rnporunda b:ıhriye nazın albe.y msan e ma.beme bakınalndaaı 

11 p•x t. ,mı• Ti ı• ın ks!)fl ile (Ba~ :arııfı_ ı ıncl s:ı~~ahe--lal hmdnğn ve bmıttn ne Cirnrtck ol-1 Knox, bahri inşaat planının d&- mm· fithan2_~ ~~yı:-a:~=.~~u:•', 
..., • il uU-1 şayan gorup g ..... nnıyeccgı dnğamı mllkerımıeı surrttc bi- ha ziyade tacil edilmesini iste - .. ,u ....... 

- Başka ver bey ağa.bey! li
ra. yok mu bozalım! 

Diyerek geri verirlerdi. 

* 

(BCUJ tarafı !1. incill-rJ 
»illi m:.n unm:ı ka:nununuu ce

~li hükümleri ve müeyyideleri 
yeniden gö len geçirilerek .ihil
yati, iktisadi tedbirJenn d.c ı:;: 
cilmıiyeceği anln.<j!.lıy-0r. HukIJ-

B ugün de öyle de~1l mi? ınıet, ne olur.:.a oL'>un soo:t ge-
- G-ıımüş lira.bda yanm lirli vatand~~ların htırp d :ı.a.l'ı

liralıkların kaJpları çıkmış! sile güçleşen yaş:ıl'nil. şeroıtiui 
lkobi3•laştırnıak için mümkün 

Diye bir lü.f ortaya çıkb mı. olanı yapmaı{a a%mcbniştir. Y..a-
yahut gazeteler böyle birşcy 1 kında bu tedbirlerin :ilk tezohür
yazdı mı, herkes to.tiktc, lıer.lces 'crı gortilccc 1:ir. lfükiuuet mem 
sözünü açıyor. Hem de öylesiae leketin ıia.şcsi ve .nübadele vam
-.çıyor ki... tası meselelerinde -ehemmiyeti 

Sok:ı..klıırda, malu!le araların- aşikftr oJ:ın zıra" ıstil sa.lin .ıart
da elierinde sepet, sırtlarında tınlnıas; için elinden geleni ~"11-

pıyor ıve yıı.paca.ktar. Bo e ~ 
küfe, sebze, yemiş, zeytin, yağ, ldm vaziyeti geçen :81"..ney m-

nuz bıliamiyor. ten m "'"imizhı ı:m.nlnrla bu nıiştir~ ın&kt.aıelır.,, 
n~·.ue giindcri1Rn 1cıt41.aTM safta kmJ.iı ini müdafaaya h- Knox, demiştir ki: Norveç askeri tedbir 

:mak.wz. tıe im.işY 1 ı'at' v.eNliği de bil.inmek il:.tiza c- 20 Haz.iran 1941 de biten se- ah yor 
Vaşington, 6 (a.a.) - J&poıl der. Bın enale~h İngiliz talebi- llt; içinde 325 gemi hizmete gir-

eleısi .Amerika hükllıııct.in n Hın ni kabulden imtina ebıx-k mec- miş ve .2059 tayyare inşa edil - Londra, 6 {&.'8..) - Non·~ 
dıÇinidcld Japon lnt:nı tak- buriyetlı".deviz ııre .iııltiyetıe ezni- mistir ki bu rak:mnla.r yüzde 82 bükfuneti, as'kertik 1hiznıetine 41 
viyeden maksadın ne olcmtıma nim kı. büvük bir inkisarla bir nisbetinde bir fazlalık ifade et- verişlı bdtiln Norveç yurddat -
dau- sorduğu saale OC'\'.;l.Jl ver- uıtmı .... tom alan »er nıillet,, ver- mekte:dir. Ef:rad kadrosuna la.nnı dün]anm neresinde !bil ... 
mclrtcdir. Elçiillll Tokyo hük&- d:ğımiz kaı 1n tensib edecektir. 100280 kişi, subay kadroewıa 1anurla.raa buh:mrmnlar, ·sfüm alı
meti tarafından Vt'nlen t&.l.aıatl '1t..<ıı::n kı·ş1• ila~,.e ,...A:ı .... .;.,._;-. tma çağırmağa lrar:ar venuı. -Fin - .bncrifLa.D mÜDH!WIJNıleri ~ ~·~ı.. 

ncibince tero.ı ettiği be~a.nat- Vaşıcgtım, G (a.a.t tngil-~ ,,. ..,.. ~ tir. 
ta deniyor ki: tere ıtnm:fmdan Ftmand1ya'ya Filof hasta Non~ Bir~ Aırnerib.' 

Qin 'kıt11.lt:n. f!on "-limanda ha.ı n ilfuı edilmesinm .Aınerika Arjantin, Brezilya, Avustralya. 
1-nn~ Hindwwiııisile Çin ara - ile I•'inlo.nda. mi.inasebetleri arn- Sofya, 6 (a.a.) - ~ Kc:nba.,ubi'lll.~k&ı Hınddi~~. 
!SlDCaki 6imıı.. ududu boyunca. sındil lir d~iklik lıusule ge-ı roof, rahnsızdır. Sıhhi 'YaZiY'!ti ı llrt k.DUSlt,'Z}:1~_ a. ·ı· ... ~a;Jr ...... _.._, 
Icı..ahyet. < :-ıareleri ~öst:erdikle- tınp .-.ti!m·~ıne dair endişe•'i mucip değilse -de t.ş- "o e u ve n.ot.n- e 'f ....... ~, 
nndeıı ihfıyat tedbirleri atmak roflul:ı.n b-ibir .; ;.~ cevaben vekil od!.S1?1dan çıkmamaktadır. ve konso108luklan, 'asl.-eriik b~ 
°"Ol "'-.. ..,ı.~a 'b"r m-'--~'a ırnpon I Co H ll . y;..: m~ için byıt muamelesine &ır. h. o~'" =ı.t><ı.UJ .., rddl u , Alnerilran-.ı• ın mü- h-ı '--· ı --- 1.·ı dır B rublJan. Fransız Hındi<ini.cdnin ~- harp hali mevcut olmasının hiç i.U ·~~ ıy~ ar . aa m~ 

"-- na..~ıcı.i.uın haı".P ılanuw:hn bir fili .ehemmiyeti olm8dığı ve 1~etlerde ve Büyük Britmıyada. 
3imal kısmında bir dc .. eceye .... "- \ vclki vaziyetlerini muhafaza .. '--Vl"'ar ...;-.ıa .... ya-ı-•ctır. 
~ t k d::ı-· ı-.r. bu hllin unıumı YB21yeıtte bır "'4A._,.u 9UüUı1......u t'~ua•ır 

kc.<.tane, yumurta ve ilh. sat'ln ıza.rnn cb..ha iyi olduğu gibi ilk 
B.)z'Jı::ırlı, Sivaslı .Ana.dolu çocuk-ı b.ı.h:ır zeriyıc.tı için de şimdid9Jl 
ları da: itedbirler alınmaktadır. PanCTı 

- Kağıt para verirsen daha. ve d<>layısile teker i9Üll8alitı-
..,,-.r a ,,~-e e u.ınlŞ uruır. ettiklen cr-"!lhım ver.miitir. d~lik hwruı. g~ 
SM:gapii:rtf,q,. izİılUe-r kx.ıl.dlrildA Konıanyada söylcnmelcle iktifa edilmefrtedir. ------------ .l. 

1111 arttırmak ve knlnyla~1.ınnak, 
.&.ı ... _~ra:Ya pek ya.ııa§IWlZ- (Son11 .ayfa ~ e11tu• 4 .. , IÇİıl hazıriık)ar ~-

Siugapm-, 6 r(a.a.) - Sinema. Bükrcş, 6 ((a..a.J - Roma.o- tkimemıeket arasında~ FIKRA 
p..:rdelerinde gö terilen mesa,J - ı yı hüki'tmetine te.ai edilen ln- bir kara veya d<Wz budud_. 
larln ıi.&ınli bulunan ba1ırly.e su- ~Uz ultimat•Jmu ibft.k.kmda luç mevcut olm&dığından harp hafi 
bay ve erleri geri çağnlnuşlar - br resmi tefairde bolunulma - tamumile nazari ola.cskt.Jr. 

. -uuarın, klğıt paraların ----------------- -- - - ---
1.leı;, sahteleri ekseriyetle ~ ~ U G Ü N 

·ı memleketleıdc )'( pıla - r 
/ıa.oouı p;y..., '"" silril· • B I!! l dır. maktadır. ~ la,,iltıeredeld llnlavc)ba eJ-..ili 

.A~~~ tqyarecüer de ı..~~k~R mnlıfillerin~_1_!1.: a.ynlıyor 

(Baş kımft 1 *" 8G!lfada) 
aıemiştir. KilersWik ~ 
euz. uğun, israfın misali olarak 
gosterılır. Ba.şda. İstanb'Ul o 1l.k 
iir.ıere her Türk ailesi kışlağu11 
.)"AJJdaın te<iarik .eder. ~ 
ıerifteiınl, tarhanasını, pastu-m& 
..uru bar.ırlar. ltilerine ya--

xn o, ı- •B'l•-•M .. 
ıaınanıar: 1 M 1i MQkemmel ve Hariku· 

geri <a"'6 ... ............-. g'lncn:ı .u.ıı:: omany.a artuuoua iLondra., 6 a.a.) - FinJanda'ya 

' Giknüş mecidiyelcrin. çey- BMW•~~-
ı c ~ kapları çılanış ! ~ 

iade bir film Bu Salı akşamı 
veri.ten "Son ümit" notumda 
Büyük B~ltoanya tarafından tes

-----,.. bit edilen mühlet r.ina.yete erdı
"'llfı kulaıkt.an kulağa duyu -
~telerde tn.klitıerllc doğ
l'ltın vasıflan ) azıhlıktan 
kadın erkek., çoluk çocuJ.., 

Vatandaş gdzünü faltnşı gi-ı 
~ .. 
~~ JIUM'da, tram\'~vda, 
,, \anede., oorberdC', bakk3 lda. 

• manavda., mahallebre:. 

istiklal için döğüşen derebey!eriyte çarpışan 

KORKUSUZ REiS'in 
l.1üftıif Macenıllıın.... 

Heyecandan ~tre,yeaS.... KUlttıMlaıtıa rüJ~i&. ---
IJAve olıraR: YURODA CONHURfYET BAYRAM! 

Bqvck!'tlet Matbuat O. IMMQrlli1•1 Mıraimda& J'8Pl]an bi17ik 

OMER SlNEMASINDA 
Ettebty•uı ve sln..wımw •n'ata Y " .. ,. .. ıı.ı·~ı n eellbl dikkat ~: 
lıılefMlr lAeiHR -harrlrJ BERN/ AD CHAW'ın ... ,.inden lktibM 

edilen ve lAndrada t".yuıı.ı o)"1'•mı:t -olan 

LESLİE HOVt/ARO -- WEND~ HİLLER 

elhasıl bütliıı nlış vc.rı.; yer- M EM LE KET GAZETESi • • 

~e G.lınan ıveyu içılen şeym ... ----1ı 1 BiR KADIN YARATTIM lüıi ödemek ·çin gilınil3 me- ~---· :Bugün saat 11 ele lıemıillth aaıu... r 
Jıııe ve çcyııclclcrdcn uzaU.uı z .. .. • / p Y G M Jt L J O N / 
!?vela şöyle göz uclle insam ,. Tı.;rk Okrıtma X11r•m• (Danınafaka) •enfaalın• ., 
lııı aNı~ - eski ~irlc - FEVKALADE MÜSAMERE. il Şaheserinin ilk iraesi şerefine Gala MOsamer 

tırnağa ıkadar süzerler • • • • .. .. Bv ..... ...,_, GALA için ye,.lorlnlzl evvelden al~ırnırs. 
lr tıc. ~]ardı: F'al\a bas- 8 Bırıncikônn11 paza'"!,esı g.n.ıı ·~ uat 9 J. _ml_mi _____ mliFli5i'M7Mii~:mnırı.:ırıı--ıııa.a•E11?01MllliBl'Mm?R ___ lililiıM-.-mii 

lıeıe: ıçw. ÇEMBERUT AŞ Sinema51nda 69•Ş-•A_R_K __ •n•ın•rtTli-Bl•l. •AŞK~ ... •KENJ->1.Ntllllllı. 
'- Vay pala.rm dum vay! i~ ı. EOEN :cm KADIN 
'Uskumruyaı! Değerli san'atı ... ar Bayan SAFiYE KALBt ... öı.VME KADAR 
?'1·.~~ahndır kefalım! VE ARKADAŞLAR~ TARAF:INDAlll MOHTEHAP PARÇALA:a SİNEMASINDA S EV G 1. • 

· .. <L1Al"ile soknkln.rı inım inim letanbut Konaervatuv.,. nauatllmlerind• 
~ ak bsyı lı, şar}l, yn ;ımn 

--.. ..... .-.. , kili ı ctmeğ h<l.7Jı, 
i'da.noz pcrçeır.Jı ermem. rum 
~ildi balıkçıı. rla, han ık .... pıl~
. a, büyük ch.tKklUlların hır 

·-inde tc:;,,ah!amu kurup, 

Eyfibi Ali Rıza ... rlcatl•#•rı Büyük Fa•I 
tarcfınJon 

Kıymetli. san'atkAr NAŞlD ÖZCAN 
• Ve aı-kadqlan tarefın4a11 K o M E O 1 

DiKKAT: BlkUcr bugünden itıöarea Canbed.i.ıa, .m--. cif4ılinde 

Ebediyete . adar sevnıeh ••. 

MADGA SCHNEIDER 
l.pra.nl parlayM kora Wıa

~tesine ızr.ttrğı liker
rı asur (rakİ) da.n pürüzlen- taı•••m 

S,~VMEK HAKKI . 
'* * M w WWWWJ!&R&-! 1 Film.incit: siDelDanlJI • muesmr yıldı.o otdurt 

Bugiin saat 11 de tenziro.UJ. ıımtin\; 
pat etmek~. 

HAY ÇAPI 
Çeviren: BEHÇET SAFA 

HAY• 1 

T•fr;ka No. 20. u 1 

Z.1ı1klne aoa.- Heyecanına benzer . Giizelll(ılne q buhınmayan 

Mnanifı - ta~ fUal TAMAM.EN RENKLi 

VAHŞi AŞK 
A.l,idin.Bcy, çarnaçar öne dU
Ahmediıı pe · .sıra yuka:rı a 

k ııaya baalarken paşa da ik:cn
. i ertesi ahşam be'kleycn 

ft.tısına tatlı biı sürpriz yıı.p -
ı.;-: hevesi~ ~a rru ya.rnş ya
;'!( odasına do;t'Uldu. Vakıa 
t?l;:rıefendin n 'hasta olduğun

L &aheedi) arlardı. Fa.kat pa
~ bMta.lı~n. kocam yolrken 
(ıbeı MUzeyy~n h&kl'ltaten hasta 
leh ,undan- bir gençle başbaşa 

1 u namak irin bir bahane oldu 
: lt kani idi. Bundan &layı 
ı .. n 'erece emin hele ikat'IClğının 
v.tıi e nığmen g ce evine dön
ltıu olduğu i~:n onun kim bilir ı 
~ l.adar se' ineceğini dilşiınerc.k 
~·ecan i~iııde yatak odasının 
"'lli:nc geldi. 

nm ucuna basarak ynndn.ki o· 
dayı cebindeki anahtarla açtı. 
Karanbkta, lrn.lın halılardan ge
çerek aya girdı. Hemen soyun 
du. KaTIUllıkta l>l..ry::ız enmrisini 
de bularak giyd1. Gene ayakları
nın ucuna basarak yatak oda
sına geçti. HayretL L mba y:ınl 
mıyordu. Oda zif.ri kanı.nh~t.ı. 
Frumt yataktan bır eriı: sesı: i 

- K"ıın o! j 
Diye seslendi. Ancak. ba sesi 

paşa duyamazdı. Fakat yat~k -1 
tan ikinci bir ses -bu s ferki ka-1 
dm sesi- ne Yar? Ne oluyoruz 
Şevket? diye heyecanla sorduğu 
1.ama.n :paşa sevgili kaıısını 11· 
yandırdığını zannetti. Da'ha doğ
rusu Şt1phcye diişt:ü. İhtiyatlı I 
hareket cbnek için pek alçak 
bir sesle: 

- Korkma knrıcı !ım, benim .. 
Bat ... Arabada bir kazaya uğ
radık ta.. 

ortada idi ve paşaya enta.risiııw 
eteğini kaptırmıştı. Paşa: Bugin LALE 

B'1)'Gtt lıılr laayra"'""4a .Uktflaaıyw. 

sinemasında 

Ray Mill:nd • Patricra iı«isnn • Akım Tamlrofl 
uıa kudntlle haklld 'bir tı:ıe.:er yarettıkları la• barlk.anııı 

• Son gtinlerinden l.ufade eöııuz. 

Mllhlnı nıve: iLt< a<JVOK T o A ;K FlLMI 

YURDDA CUMHVRiYET BAYRAMI 

- Nihayet seni uyandırdım 
m1? Vah vah ... Korkma laı.ncı
ğmı, benim, ben... Zmrchı ... Ne
den ı~a.çmak istiyors\lll ! Ulzu
mu yok... Fakat tel~ etme. .. 
Gene beni ıstemi}orsan giderim. 
Telas ebue, k~ma karıcığım ... 
A.1'.lttşılan eeni U): kıı arasında 
korkuttum. Peki, peki .•• Kaba - TORK:ÇE aozı.o ııecı rıoetre, tekınill Wıöea. 
ha.t. boodo. Gideyim. P.QltÜB Aa1 ıo "1 tem.rıı:.Ua maUoe. 
Paşa bunu söylcriren kalın du .. ___ Dii'cr seanf'v saıı:t ıı.uı -.2.20 - •.:ıQ - ua ----

daklaruı.ı Şevketin kıvırcık ve ••••••••••••••••••11!1--•-11111ııı. sert saçl3.Tlna dayamıştl ki bir-
den .göbeği tekme yemiş bir boh· 
çn gibi yatağın içinde sıçradı. 
Elleri yal:.ı.ktaki malılülta sıırı
lır gibi oldu ve karyolanın bir 
tarafından paşa, bir ta.rafuıdnn 1 

Şevket kendilerini yere attılar.! 

Robert Yoaltfl 116 B~len GlLBERT 
tarwfı.._ 7aNblan ve 1...,.,..Ur&uk ôeVt"l11dekJ vMetar ve -.klaı

p_,.Jtana vı~ rnkl "ıi~ı eaa ..... 

vı·vaı ASIKLARI 
Gillıeil :fiJmh:ıl S U G 0 N nnıilRta 

irir. Fakat bu ha.zı.rlık 11ih .. 
~t ailenin &aylillna ve kese~• 

ğindeo 9 9elleden beri burad. ıbtı
lunu Finla.nda elçisi M. Georg, 
bngtiıı elçilik erkinile bcrabe-r 
Helsinki'ye avdet etmek Uaeı. 
hazırhk yapımald:a.ıi&r. 

K••mla harp ııa. ~ 
Ottawa, 6 (a.a.) - Seliı.biyet.

li bir ka..;, rtıl.n bildiri~...ne 
gön>~ Kanada, ~tereye imti
sal edecel: ve Finlandiya.ya, Ro
mruıyaya, Mucaristaııa lıarp ilan 

öre olur. Bunu yapmak Uf 
~ !il farııdlr. Küer ıhükmneU. 
iaşe taibirlerlne de b~ bir· 
yardımcxlır. ' 

~iyecelrtir. 

Bır aı eaia bütün bir m., ki- • 
!erinde ~ lbcr'..si v~ ve ba · 
lti ile ed;ı.ri'.k 'dilmi.şsc. ıl.J&.e 
hlikuınet bir nilcnin ia ·e • · -
k · ı ummnus ve başka. bir 
11.ilcyı temine •ırsat bu!mu"I otw. 

E\'LKNME 
Genç hiJ·: yed SillıeyJi Uytun 

ile askeri adliye hikimlcrinden 
Ha&"Ul GUrscl'in evlenme tören
ler.i bu ·!)allı Iln.rbiyedc Ordu 
t"Vinde kut.'llnac:ıı.'1: r . 1 

Genç evlilere enğin aa?.detJer 
dilcıiz. 

Kı eNıZ e\ bir acaip ~vdir. Mil-
lı aile an' u :avklrıdır. · 
lerlıı her ş . dolu olması 11!&.rt 
d gı"" ı 1f.1er kit~r .aHe ~mn 
gelinnfl! g e ur. Bu an~ 
lığı cm:cltclim. Kilere 9efı qıka.
T11.!l yOk. Fn.kal: iŞlremt l r.... e 
ihtikar hevesi ile depo <t. 
yasak! 

·~ Muvaff~"et baftıMı 
Bütfm letanbnlun aDnşlarta ·~ büyüit film 

P il.: R l K ı -z 1 

Niliif erle Demirayın atkı 
Türkçe sözlO Ye şar~ıh 

.Besteler: Alhmet Y&tmaıı - Şarkılar: GiiziR Nadir 
na.veter:ı: Matbuat müdürlüiti tarafından 'hazırlanan Yurd

da. Cümıauriyet &yranu 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
Bugin ~ l.l de ten:'Jla.tiı madue 

1941 senesi fiHm1erinin PIRLANTASI 
lstanbut sinemaiarmm ZAFER TA C1 

VATERLO KöprOs 
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Yavaşça toknıa.ğı çevireli. Ka-
4, kılitll idi. Seslenmek foteme
"" ~ ya.takta ise onu yatak
~ "'lsbrmak 1stiyordu. Aklına 
~ ka bir şey geldi. Yanındaki• 
~ J>a.şa.nın mesai odası idi. O 
.;-ıdan yatak odalnnna k8pı 

Dedi ve o karanlıkta el yor -
damile bile aramaya lüzum ger
meden karyolaya sokuldu. Bu ge 
niş kuş tilyU yatakta dehşetli 
bir susmtı oidn. Nazlı öbür ta-

Pnsa: "Hırsız mr, ihırsız var, 
yetişin, tutun!,. diye luı.ykıramk 1 
yanrtaki odaya koşarken Şevket 
Jmnnpenin üstünde rastgele eline 
geçen e1bisclerini kap~ sofa- s A R A y • d Erk.ek ve kadın kor::nııbr aras ıdf sımmsız mucadeiele-i. 
ya fırle:m~. Sofn.da. paşanın sınemasın a ve yakıcı. qk macernlar ru, k• lmı ru:)'l"Ct ve kallılere hqecan 
ımğa sola ko -tn~ınu farked.n- vmec-elc bir surette eösterm hJrll::ı f'lıni. A)nca: z..aa.;.:. ~. % ve bu}{ ı, rne ai odn.'illlın 

kapısı kilitli olduğundan~ 
lllmdiai attı. Şe;Mt 

oe pli döndli. Kaptyı kapadı. - 111111• •-• •!!l!!l•·~~ll!'Jlılll'•l!!llllll!llllllll~R~lq;Ün- saat 11 de tenFilA&ı. .uı.&ne 
(ArU. ~ve~\_!~!!!!!!!!!!!!..!::.'!:.;~~:~~:~~- ~~ 
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oktıyucumwı asıl güreş mevzu- (8•1 tara~ a OftoD Hyfada) miden bir.knç adam çıktı ve f'zr~ 
umuza ait olan tenkidlerine ge- malrbule ~- Gilmüş!erin tah- laıtahla.rdı'..n gemiye gidip gelme
lelim: Sultan Azizin pehlivan lidi çıkmış. Hangisi kalp, han- ye ıtm.~ar. Fa.kut, buna rağ-
olma.Jığından bahsediYQr. ğisi dtıı::,öil, anla.mı) oh da... men yine bir faaliyet olmuyor, 

Ve, Sultan Malmıudun Ke- Girizgll.hile, gümüş liralık _ ne eşya yöldcniyc l', ne do ımal 
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Hatti. bazı Aliçıo i1e Koc3. Yu
~ufun güreşlerini y~ğım za
m:m btı Z:,·r..t ~erlıe<~erdi. 
Bana. bu~ vukıı bulduğu
mı merhum Sarraf Nıya.zi bey
ler gen<' merhum İE:fu:.yeli O,.. 
vat lı~y ve K :vala.Jı mae lsmail 
Ha.k'kı bey not ettirmişlerdi. 
Merh1:n1 pomak.Murad da söy
foıiıi~J. 

mankeşliği gıbi pad.i3aha ıe bir la.rdruı başka para vermelen için çıka.nlıyorU.u. Gemi, sonsuz ıbir 
beylik verimi olduğunu söyltl - mil.ştcrılero yalvarıyorlar. ~.,aqj~ ve ıssızlığır. gömUlmllş, de
yor. Bunu şidd~tlc reddederim. _ Biz budala. mıyız? Baktık ni.an mavi şiltesi üzcıinde uyu-
Haftalık mtisababelerimdo bu t.a. aldık, kalp falan değil. yordu. 
!anhi da.vayı tesbite ç.alı§aoo. - Cevabını verdiniz mi, t"tlt;ke Geminin ve içindekilerin esra-
gım... bile lüzum görmeden clıeı ni u- rengi?. vaziyeti hirt.akım : ı.ık 

Baş, diş, nezle:; grip7 romatizm 
Her vail-.:t yazdığ1-m gibi bir 

Memb:>ın bil:::n diğini diğeri bi
lırler. Sor.nı. ben, yalnız bir 
neııbacıan ve okı yııcunıun de-

1'\Lkat Sultan A.z.izin p2hli- za.tıyQrlaı·: g;)zleri meraklandırdı. \ c buıı-
va.n olduğu ve güreştiği muhak - Sildünc hayale "fendi.. lnr tnmamen hususi bir malıi-
Gmktır • .Neden bunu l>üyük llnr Vir mı.halını! yette bir gözeli şebeke& lmror.ık 
şey görüyoıı.ız. Biz bu devrin * gemiye giıip çıkanları gözleme-diği gibi ~u~ oku Mehm~t pela-

'vand • mat\ımııt alıp pehlivan
lı!. ıne!litlbder1mizi yazan bir 

ikafas!yle düsündüğümtiz için H ğc b:ısladılar. 
bir padiı:-.:ıhm pehlivan olamıya- azır kalp pıu-n. lfı.fı açıldı, llk ,ıtJnlcrde dikkat nazarlm'l- • 
ca<rını "~ ,iiı esnmiyereğini mu- size biraz da tarihten, fs.. m çekecek bir ha..."'C'k(}t ve fn.n.li-''ı • O'·ı 'll • 

1 Jwan.m r 
·ı k ot!, ı lıı. 

ı ..... :1. 1p ir ylı- tanbulrla ilk defa kalpazanlıh'l yete "rrıstlamadı1ar: siipbeli bir 
ru,u •l kimlerın yı l'•ığın hn l hsc<le - şey Sl..auedi!er. FaJ:at bır kaç 

vim. • ı · l ~,,. l ıklt'- Ytdnı değil, • t.. g-tin sonra i.7 clc·gıı;ti; \:(l;;.ı.}ct 
·· · ı o • ı · · d J.:>tanbultla kip : V.ı•a 1ll. df.'fa' b.tsk". b:ı· ·1 t" tıın <>ldı ·, go"z,,.;;ı,,.r ı iıul· \ . ..u 1 eıu L .ı · ı a" - . m.t ı ı ı ., . LJ • trı ıçın e 1o 18 :ı · • " u ._. .. .... ..... ~ 

J t ı J 1· . J b' .:> uC pıyasaya Hill üldu. 'fa- ttth«f 1'>11· lll""D""~"'< iJC k.nl"'l)a."-
{ıfiU a Lll"JDl rı l r.ı •·•,' cnt' . ,, ı ıv~ı.ı <•• ı) "' . .Hl'l:?en er ır 2 " " .,....<~ ·• 's ·~ 
muMelı · mcnbalaı u.\r;. ekte eliti- qok. Hın, ·u 1 ·yh uu gib\ 6pot"-ı rn un 

1 3 yıJ önce... 1 tıhu·: 
-· c tl dn ı rı j 18'' o cl"\'irlnı u-, iJI'" a'-'lP dc[ı"l, O tarihte liman omza bir frmık ı •"-• nduz·· l,.,,,· hı'c bı'ı· h•"'"'k· t ı 'ı· ;.;- m n 1 •ı o. .... y. n Y 1 •• " .. " " •J geınisi geldi; Galat.n önlınde dt"'- • '3 "'· cw ._, • 

:Meı:; la ~:u ı uf Niyazi bey bilakis ıjeref "' :•'tihar idl ' nıirledi. Ge:m,ide tımar eı:an:ısı nıı 

1 

r.ıı) an gemide, gün batuktan 
meı hım Allah rıhm <>'11 1e.s1ıı .• , Okuyuculaı ımm mektnpl:ırıııa vardı, voksa bul':ıdan ~~;~E1 "- so .. rrı l .. yat eseri !; riilm<'ğ<> 
tst.u oulun eski on ikilrrin<len bu yolda kıs.\l'lk ~e\•ap vrıdik- lıp götilreccku? Limana. g~l;li başladı. Her t:ı.raflsn, direkler
ıbu·1 ·nı. Ve .·eksenden :fı zla bir ten sonra. gclı>lıın simdi ScıiınıJ... iiç gün olduğu halde birşey an- <lc-u lUınhozl:ılYlan, knpurta rıgı"'- 1 
y; .la <ibür dünyaya gnc,ü. Ka- giire~inc... . la.ııılamadı. Çünkü, bugiink.:do hU'lnd.ın, güverteden akse<leıı ı-' 
'a~0ğl•ı Ko<'a lbra}.ımlerle ve * ne :;emiden ıkaraya csya çıkn.rıl- !.Jkl U', denhin Usüindü t:ıfö iz-1 
Alic.olaı la ) as3m1f) bir ı.ıc.Mı~ndı. dı, ne de karadan mal vüklemU. ler bır:ıkıyorou . 
K~11di.Jı de h.uvvt'tli \'C .ı ı bir Sı•liınik Bt· ı.,_ınar giircsl••r 1• N''J d"..,J • Bu saatlerde bir tafüm insan-- .. ı ıayet OL-uüncii giinii, ge-

1 
zattı. Notb11mın miihım bir < ,k Feyirci cclbedeı di • Beş yüz ""'-'vvvvvvvvvvvvvv~ 1 lar <ıa gc.:m.yi ziyarete gl'liyor -
lkısım ondan miintekildır . bu k ıdar sutf' Tin .. oln:r ~e-' .....- 7. x • ij lar. koli.at m sallaya sailnya gi-

fatinyeli Cevat bey. bu 1..ı:ıt ı.~nij( Akdcn· .'ıı en işle'k bir • u LU A_ 6 A. rcnlcr. f:lııtlann<la. çuvrJ belle>i' 
7.engin ve rantiye bir ad.ıınJı.. 'I'iirk limanı olm; ki 1 beraber ili:;,.~ NA-~ B!_")~ • bil' ük. ~.u·akl'U1 ter ic;mde dC>~ 
Yetmiş beş ya.şmda vefat <:>tti. gene beş yiiz bu JmJa.r senelik - - • - •fo ·~oluıdar clarak ,:tnniden çı-
J{emU i zengin olduğuvdan pch-ı ulan Ballrnnlıu m da l"n mümta~ kıyorlarrlı. 
föıan bc.cılcr<li. Bu sel>eple ~cç.... şch;ı·1erincten vc- k mıhırından bi- 1 2 S 4 S 6 7 f 9 10 Ne yapıyorlardı bu :ıdnmlaı·'! 
miş p<"Jılivanların hemen hepsi ri idi. .-.,...,._ıpıı...,_ll(mo~•'"·q ..... -.---"!· ı <fö:t.ciilcr.ıı bütUn d.iltkntlı rine 
ni bilirdi. Bu rohmetli Ye çok Sclanik camilı» ıvlc, medrese- 11 1 1 ı , t; ıa~~mcn bunu anlamak 1ıümıkiln 
hürmet ettiğim zatın da notlun leriyJ. im H ptJp• i~ İc·, Jıeı vansa- 2 • . 1 olnuıdı. Çiinkii ?.iyan:tl:ih~ri )'tlr 

ffi('VCUltur. rayJımyle, kışlı l.ui~lc, n:ılkiyle 'ı n:, ı' I,. kal·•yıp yUklcndiklcri çuvafüm 
lstin,-di 8ııbhi b~y. lsUn-j tamamiyle biı 'Pür~" ş ... hri idi. a':ıtımıa.k, dc\T'n siyasi tcamü-

yeli S ıphi bey ıuerhum a"len Ona b • .ı,şka bir ~l ·ı: vt· n"m vPı - 4 E •I lı.ı'lt- gvro miuııktiıı değildi. Zi-
kendisi le pelı ı"·an yarat lJ1-IŞ mck ınümkiin n u'-'clÜ? 5 yn1 etçiler ccıwbi tnl>iiyctinıle i-
bir zattı .. Ve biıtUa p hlh•: \ 1 ı ı Beş~ınnrı lold~ran koca ka- ı · ~ di. Üstelik gtnıinin sanı•ak gnn-
•tanırdı. Onun <ln n<)tlan mev - vuklu ve sarıklı , ğ ılar, ıh:!hli _ 6 fi dcriııue - o rfovıin t!ıbir:inc, -
cuttur. vanlar Selfıniğ·ın hıı· gün gE>lip 7 müstc'men deııilen dost devlet-

Ka\"Rlalı zade Lo:;mail Haklı:-ı keı!dini kaybNfr(·( :!inı bir an 1 lerden bitinin tmyra~rı d .• lgalanı-
bey, dyevm berhayattıı. Ve zen- için olsun hatırlarıu g('~reb~lir-ı y(\rdıı. 
gin bir sı.damdır. B ı m 31m~ köfj- ler miydi? 9 l • I 'i ine o günlerde pıya<::aya çil 
künde, çiftli.dl' ··ı 1e bas pchli-ı Çingrnclerin Et çmar er mey- t nl •I 1 ~il klll'1JP1ar, y:ın ::ı<l•"-lam al,ı:a-
vanlar t, ~lemis bir ailenin cYla- d.mındu <;alchk!'lıı cenk mvası ı ~ . . R lar cıktı.Eksik, ayar:: ı.,; par"drn 1 
dıdır. Kendisi rle bi?.7.at giireş AkdPıı;.,_ klyılnrıııdan ta, Giridi, SOLDAN SA~A: canları yruınn, "da<i biı', ft ryat 
yapmL'?tır. Pühh•anlık tarihi- Trahlıı. ·garbı, Tu•ıus ye Cezayi- iKi., şikayet Of

1en halk hun:ı ~O·k 
ınize ait menakıb, henıcn heı· - J'i, :ıiı,,111, ortadR Gir:idi kucıık- 1 - Knvrı.ılm1ış, dft ıleğil, 2 sevindi. Alış verfrte bir ı•anhlık 1 
ltesten ziynde msııb ıt olarak, layaı :.k tfı An ıdolu s'"hillf'rinc ~ Fikir ( Ji'r~ııı>{tzc'l). Mısmıı pa görıır:1cğo ha.~l:ı<lı . 
bil:r. Ve okur, }l nır bir zatı a- vmır. Ve 1 <l('fi Balkanları aşa- ~ıtaht_ı? - lJ~tıl-l'll'I gösternıol Hhkıime1", piyn,t•laki fL~arlı 
like ı'dir. rHk 'fu.ı: ct,1 akı..,lcı yapardı. ış:ırctı, oır ııc-hır, l<'rnnsada. bir ve cnı:;iz para bolluğunun sı·-

lş ~ bu zat J<'qc,ı Yusufla, Pehli\'nnla"ın ııaralan, Türk n~hfr 4 - ~\!ı'S. o işler t·J üvii-ı' heplcriru ıu·aıııınJt Föylo <lunmn, 
Aliçonun giireşini i<irtia etmiş \'e' nılıııııuıı ühne?. at şini köriikler nur 5 - Bo,~ııkluk ö - Fa"yat, biiiıkis hcyc:ıcaı1rı dilştU. Hıızmc 
elyc:vm sağ olan pehliv.anla.rm Vl ona ı.:an iistiine can katardt. kiiy;fa büyüğü 7 -Hem karadn. uç1grnı piya,padaki 11aralru.ıa ~, -
söyledik! rini ccrhetmiştir. N ·r~ ı rJ ş<·ıııaı· simd;? Nerede hem suda gezer biı' hayvan, n!:- hancı anaddeler karıştu·ar:ık n-1 

C vid Ba1tn. okuyucum, çok o, b b:ıyiğıt p~ti n·a.plar? batın kökü - D~mu.k ince de. ymını bozmak suretii 'kan t.f 
emın }<;unl t' ki, ben yalnız Su- İste Hugc!ed böyJe bir devrin ğil 9 - Sonun" bır lE) geli~e 1 r. ıı.:. iitede ı beri Pn uygun· Nr 
yolcu Mehmet pehliv·md:ın not çocuğu icl Avıııpuda gfü:cştiği Izmir havı:ıli"'İııin knb::ıda)ısı o- mali sistc>m olarak kr-bul velut
alarak tanlı ynpmıyoı, dil!. Not- z:ımnn Türk gtıruı unun veı·diği lur, kayığ1n biiylik babası, safı b:.. C\. ->• ıçin, hom ... n har{'kde, 
lanın -0t•1z seki? seneliktir. Ve heyec: nla S<"yirri!tre . öytc ba- lO - Yumurta fJbrik sı b'r ge< ti, bin tUrlii hilelerlo piya.sn· 
~ubtclif menbı>lara istinat eder. ğırmıştJ: hr.yvan 1 t!:-kı dl ktmı~ları, ayarlı \•.kııa· 
Yalnız İstin! eli Davut pelıli- _Ahı, :::ize ne oluyor be? vuı ARI DAN AŞA~IYA· !arı, aJtmları toıı!. VJT) darı hane· 
vanın barın verdiği notlaı kafi- 1 , l 1 - 'l':o<.; tize· 'r. vazı, Ba.11 n- ye yolladı. 1e b:.ı pnmlar lmAlnn 
dir. 1',akat böyle tarih ) apıl- T H'Y • Bo.} uudur uğu yiyca be- dıra~k anlatnı.ık 2 ·- ı..d.:ıncı..;ı 1 girince kalp olriukJnı-ı aıılar,ı.1kh; 
ma.z. biı~. b •!. Ne b~rınr durursunuzlı şey, b~c; ;3 - .'\tıf ·ccl ttı, .nh..;Lk ka.z.ımn dibinde J·Ul,.e klilı: lr:!.· ı 

Suyolcu Mehmet relıli, an 4 - "azın nıiijd ·isi mryva, la.y birikti. 
iistadırmızı hepimiz severız. 0 • Göı üHiyor ki bir ho"unduru- hn.y)a.t mcnbaı ü - ~onun" bir r.u \ia.zİYct hülni.meti teli t _ 

nun da bilmedikleri, görme _ ğlm bil~· . ·yı ine u h'lmmiili.i ol- 1 Oa gelirse bilğirlix h.laJ an a- l 1J1<lırdı. Piy~ay.ı dökülen 1 ar!l- • 
. dikleri, i~itrnediklcri, beıki de m ıyan hnlka H ·ı·t • le C'i nasıl ba. <lam o ur, 6 - Sonuna bir (RJ Jarın .r.credeı. geldiğini, kim!·· !n 
mıuttukları olabilir. F&kct .:u- ğn mır;.b? İşh• Tit 1 budtır. ~por gt>lirse k1ş.n y<ığ-.ın beyaz r;ev 0• cl.lu ~üı ;j'düğüntı anlnmalc ı ·• _ 

1 

yolcunuıı bu çığırda hizmeti bii- da rennmenlik budur. 1 Jur, aydın 7 - AMp;;:,_tJwne i- ğusuna. düştU. 
yüktür. Onu inkar etm 

11 
ı•yiz. ~ • • liıvo olunan Rey, - Öyle bir Gemiyi gözleyenlı>.r, ksı.lp &k-

Okuyucum, Adalı H 11 po şey ki kadınlar onunla. ve> iitne ~~lann bu yahnncı gemidm cıık-
Kloca Yu •ıf yLı e: .i iiL'-'• "ıdc Cazgır. baş pehlı •• rıların dun- ile d1kiJ c..ükeı h:r,. irndat fory~dı, :n •l5 olması ilıt malini ileri .1iır-
duruyor. ddlı)ı ·ıb ıı:ı , •• nı Hıpaınk ınt~ltann. salıver- 9 - Nefer, ~Pm·le, 10 J{cs- düler. Göıdükleıini rastgdıl k-

lı Pchl w hl' J dı. Hb g leci, ilk olarak Katran· • m?k m. rık:. .ıdıle en ir iO-uSl. F,e- k ı ine n'2klett ilcr. ma .. lV'. 11 O,.!'.l. 1ıe l\':lll 1. ) b -ı k • Q~..."1·1. l • " ··au l 
Sonra., ben Voc y •. ııf,ı hi hir cı ile tutuşmadı{ına mütee sır m ~rı a-:; ama ic:ın kulbrul ·n t.Vlı'O< u ıwp yuru Halk, 
vnkit hüçültılll di, ı Bir kıw 1 1.•ı e bulm uyo du. Kntr:ırcı da böy- knhn .~n. .. i '>"\d.htıt gemiden şiiphcknmcğc ı 
de y!U:dım ki, bılJ•klPramı r'he le idi. (Dwı7.:H. bulmanaıııu halli) başladı. Ve ııihayct m~Je Ba-
m:Jt tmek m cburi'-'~tılhfo" m. I r ,'-.ccı, çıragı \.aı t!H 1me e ... • "' ı ~ . ı.J , • - 1 1 d 1 ' ı ı1 5 '- ., 8 QO b1alive kadar betti. ı 

J " , .. ı · · · ı Btınun i'i7Rrinc-. lıii,.lffunet, <k.-. 
şii~~~i~:::;~ı:ı \uk~1(~1:.~~\ "~~: şunın~h~~t c~~k~~ et:. . ![f>-1'J-::N i z"'l.:-rLER" de•·kt b:ıyı"Ui:ına \yğ'ı · Köstı~r-
ıı:mı? Hu, böyle... Bu, Suyolcu Halk, Adalı Halılle Kam Ah- 2 Et(' I N l E i..'13 M'E m:ek ka.yğıısnı::.\~~ · ~1:_l;ususta.· 
Mehmedin Mollaya ustalık dti- mcd• 11 güıeşin0 gö,. lmymu"~u. <:t N ı 1 S ai ~ l 1 S A N ki anlaşmaları r "u.nı.ı~L bıra.-
ğindcn c1o1ayı ortaya konın11ş Adan Hn.lil, Ahmcdi .-·m ~·k i• tı- l 1 

.. ~ 1 ı kıp hc-ı tiirliı fı.k beti ı:-,dze ala.-
bir uydunn:ı değiır.:r. yoruu. HC'r ıki pehlh .ın l t şn vi 4 T A A T E E 1 N l q: 1· k gomide bil ::n ı<'tırnıa ya-

k k n v t ~ z ı N A l 1 p L · 1 vıldı. Ve bir anb. ı d0luau kalp 
Rami güreşini, Erenkiiye gi- ısa ;t'S 1 er., . . (· •' r ıı-n :c· "' .. 1U1 T a kçıı mcyda.nıı tkarıldı. 

di",eıini muht.Plif '-'Crl"rd<>n ta- ka.pışulu. r .. Her ıkı br in im- 6 B l A T :nı K A L t: "1' ,J d l ır. c.. ThtP.Si beiinil stmıbul sokak -
hn:kkuk ederek yazdım. Yl'.'ksa cum n ıc ı. • · 

H 1 · d ı · ' <: • ..... G Jı. l, B L 1111=1 lnrıııd·ı tellil1rır &t- ıenuin bi\-
va)nı~ Suyolcu'-'a atfen dei"il.. erg!' C'Oı c llt<'umrı g r ıi~ ' n .. ı M "" ıYI ır.11 
,J J t't t' H • ci - ' ti.in kuvvetile b.ıCrırdıl.ı.r: 
Ben Molla ılc I\oc:ı Yu ufuıı 'k ::>snunı ml e)t·c:_au . . <'

1 
'lbıık b t.... ı-, ı 'O? 1 N T E A Z C.> güre~ini bugün değil, otuz sekiz <'t aı ma.ga ça. ıı:ı Jg1 g u uyor-

9 
• ]');· nas! dııyrıılllılt, işibnc-1 

senedir biliym·dum .. Ve bu <..:.ii- du. Ve hareketi do~'l' 'dı. Hns - I' ~ tı: P A T d,K
1 

elik de.rneyhı~ kulp a:k>tıı kulla-1 
· k d b ı d -1. ~ 1 1 mmlaı, kulaklarından a~acn. 

re; i bugföı o,.,ı cnip yazmadım. mını he ·a ar ça u • uı u .ııı cı- (ı • iT!'! : ı~ p U , 
Otuz sekiz &ne si.izgt<:krı ge- karusa K"!ltraııcı, o l1'clar daha .....,._ ~ ,_.,._ m·hlanacakl-Jr ... · 
<:Jnlıkt• n sonra ortay, ko:; dum. diri kalmış o1urdu. ;a-ı:::r,r;;aıı~~::.:: arrsm•••••m:•••mJ•G••.-.og, 

Evet, Koca. Yusutun, küçük _____ _..;..\Ark.s• v:ıq l Uht\IVE CÜMHURIVETI 

;;:.~ t:~e~;fuştt~~:.~~ ~; RADYO . PROGRAM! 1 Z i R A A T B A N K A S l 
bir molla tnra.fmdan bir çap - ının ' 
garıbı.nı1.c gelmekle beraber ~ Kuru'uş tarihl: ltitJB. -- Serm~esı· ıou.o()l).IJOO Tüı'lı: lirası. Şube ve 
Koca Yusufun böyle hir vaıj- -7 1ciKanun1941 Aiaııs adedi: m 
yete dü.,,qmemesini de gönülden 
istiyomz. 8.30 Pro~nm 19.30 Aj:ms 

- · " k + l k'l t 00. l N 8.33 Hafif' hnbc.rlcrl 
I• l "ı 1~ 1 m Y e.. e program 19.45 Seı bcst ıo 

yapalım. Çolak folla, çolak 8 4,, AJ d· kil 
koliyle koskoca devi "Rpra.zla- · 

1 ;:ıns · .a 
'1 hnberleri 19.5~ F clıard 

yarak bır c:ukura sokmu§ ve 9.00 Ha.fit mütlli Straus:ı _ 
ictintcsini de atmış .. Hhkkını mı ve mnrşlnr Burlesquc 

yiyelim.. 9.15 Evvln sanU 20.15 (Meslekl!!t" 
Koc:ı Yusuf bir a\'UC Her- 9.80 Milzik konuGuyor) 

gcl~yi on bir güre~ yaptıkları 12.30 Program 20.30 Fnsıı heyefl 
halde j'd .ınıcrni.':1 ve çok kereler 12.33 Şarkı ve 21.00 Zirnat 
de Ymıuf, t(hlıkeler geçirmiş . türktilcr Takvimi 
Hal Mylc... Ne yapmalı idim .. 

1 

ıı.45 Ajans 21.10 Muhtelif 
Heı geciyi yc>ndirmd mi icLın? haberleri sarlu ve 

Son:-.'l. bir .karünlz imz.asiyle ıs.oo Şarla ve türküler 
nld.1.1.U l:"r mc~tupta.jkinci F:ul. türküler 21..35 At yanşlan-
ta.n Muh:ırut n:ı-Jtında yazdığnn 13.30 Radyo salon nın netıcclerf 
fi:.tirleri tcnkid ediyor. Meşhur orkestrası 21.45 Daruı müziği 
Knma, ke..1 r~zkoparanla. Şüc - ı 18.00 PrograI'\ 22..30 Ajans 
c.ı.' t.: :erinde duruya~. Buua haf- 18.03 Radvo dans b:ıbcrleri 
trlııı. mus.thabclcrimdcn birin- or.cestrası 22.45 Spor 
de ec;\•:ıµ vereceğim. Bu okuyu - 18.40 Mı. ıtelil servisi 
cum, upkı o vaktin Amerikan şarkı ve Zl.55 Yannkl 
clçım gfüi fJ .. ' • .. o!- tftrkfiler ~ve 
Jl'i - U'r 

Zirai ve Tleart her rıevı bıınka muımılıtıfJ, 
Panı birJktlre"l•r• 21~ lir• lkr•mlvı verlvor. 

I ll====-===z=~=-=====.-i.I 
Ziraat BnRltuıncıa 1tum1:>aralı ve ınoanuz auıcu-nu heAblannda e.n 

az 150 liruı bulu."lanlara L!en~e 4 de!fa çeldlı:ıcıt.lı kur'a ile •Plıdakl 
plAna göre tlmımlye dr.!ıt.'•cakbr 
4 adıd 1.000 Lrrahk 4.000 Lira n 100 adıd 10 Llratıle tL.000 Lira 
4 • IOO • 2.COO 
4 • 250 • 1.000 

40 • 100 • 4.000 

• 11120 • 40 : il 16~ • 20 

4.800 
1.200 • 

D 1 K KAT: Hcs:ıplar!lld:ıkJ patlô1ar bir sene lçindo 80 Urııdan ~ 
dli~lvcnlcre fkrmnJyc çıktığı takdlrde % 20 fnzln,iyle verllcceırtır. 

KW''aJar senede dört defa 11 Ma~ ll Hazinın, 11 t~· 
lül ,.e ll Birincikiinun tarihlerinde ~t!l!'. 

Nevralji, J{ırıklıh ı•e Bütiin Agrıları derlıal /,eser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir, 

Yiy~cek .madde- ( Yeni Tramvay tecrübe seferleri P 
lenn-; aıt _narl \ J, fanhul Elehlı·ik, Tranıı1a!J ıte T/11' il\ 

11 te,. ıl:ı;l iınt:i(:Jı i l!n111nı Atüdürliig'iindell: 
FASIJLVELER: loptan Perakenue • . 
Yumı.~: k çalı , c Yakın Uzak 1 • 1uı1ı1 • tcr:rar ı.Iotı ltyc uç;•ln,;ı ·ı miınoschct'l,.. Şişli _ Tünel '"P 
Ar ı.ı.,ıu ı;ert, u - ı:emth·ı· ı-ırıc ılfn· tl'11 8/12 '!J.11 pazartcıı güı ıindcn itıh:ıren Mnçkn • Tünel .. 
t k, tı.ıınbul .. 19.5 2..: ı: :.ı t lhıı,i - T ı .. eı 'U'asındıı tcCTfibc- m nlyct•ııdc ulmnk: ii?e c bütün ıOn 
Sı.ı t çnlı 20.5 24 24.r. \ay ~<'fo-1eıı ynııılclc. ,ı snyın yolcL•lnrn lıildlril:r. (l0781) 

}fo oz 24 
fJC \ e Rize battalı 27 
Dolmasyon 
Bnrb1 ıy:ı 

K .. ndC'niz 
ufak 
NOHUTLAR: 
T1. 1.1z mıturel 

28 N"ı ı. kalbur 
llt"lll 

·o :':vJı kalbur 
ı. .. t..ı lsp:ı.nya 

t ·huınu 

:-ız No.lı kalbur 
u. hı ıspanya 

29 
15 

16 

15 

17 

2% 

tohum ı 27 
MERCiMEKLER: 
% 85 randımıınlı 
hörı>ı.s:z temiz y~il 
mPrl'İmek 31 

K nlmış temiz 
k 11 nıuı 

28 
Sl.5 
:u 
}';'.5 

ıa s 

20 

24.5 

2ı:l 5 
32 
34.'i 
\8 

19 

ı8.5 

:o.s 

26.S 

Ti'l!J"Cllnek 25 29 29.3 
MAKARNA 11e eEHRIYELER: 

Toı.tar. ambaUjlı 

kiloou 
'l'opuın ambalajsız 

hılosu 

Pcralrende ambnlAjlı 
kilosu 
PC'raker!de amba}iıJsız 
kilosu 

TEL ŞEHRiYE: 
'l'optan amballijlı 
~ ılosu .ızaınl 
"J'optun ;w.bal!ijs:z. 
laloı:u au.mi 
Pernkende amb:ılfı}lı 
kilosu uaml 
Pcr<1ke.ıdc ambal:lj&Jz. 
kllo u 
VACLAR: 

·U Krş. 

40 > 

45 > 

44 > 

43 Krş. 

42 > 

47 • 

SadcyLğ fiyatları şu ~ekilde t:ın

nm edilmiştir: 
c:mtl 

'it 3 asiW Urfa 
<1< 1l il. itli Urfa. 

Dly:ırbakır 

D'rlnci nevi eıimiş 
K:.ı.s ve Ard:ıhnn 

B!rinct nevi cı.memie 
Knrs ve .\.rdıılıao 
'1 rabzon azamı 
ZEYTiN YAôl: 
Kar n!cbe\i: 

top- pera· 
un kende 
165 lB3 
160 17J 

lfi2.5 170 

145 lul 

ı:u 134 
132.:i 150 

Toptan ~ 5 yarı 

pcrnk..,nde ~ ıc. 
PEVNIRLl:R: 

'lôptnncı o~ e 

Bey;ı;;: Peynirler: 

B1rln .. ~i ne~ 1 
Y:ığlı Tr;.kya 
İkinci ı evi 
beyaz. }X'ynir 

Top· 
t:ın 

62 

fi8 
KAŞAR PEYN iRLER: 
M:;ı-kah ka~'lrlnr 12Q 
Dlrtncl n~v1 yni'::h 
tkmci nevi y<ıflı 
'Oclinrli nevi {Kars 
ve mum~ıııli) kı:.ru 

k:ı.sar pe, ıi· ı 

NOT: 

lılS 

94 

65 

pera
ker.de 

75 

71 

145 
131) 
ıı:; 

87 

1) Toptan ıatıtlardı mal.n men· 
ıeinln ve cinsinin sarih bir şekli
de göaterllmeal prttı·. 

2) Perakent'ec:llcr etiketlerde ma 
tın fiyatından maada mıılt., ısmı- 1 
ae mef\aelnl de gö tereı:ektlr. 

S} Komfsyonca kabvl ecliımi• U• 

Zl'lt< Swmtler Yedıkvle Tcpkııpı E· 
dirne:<a::ıı ~arıcı, f;jo{J:ı~lcl Ru,..-:· 
il sahllı Beb.,ktcn ltıb:ıren) An;ı. 

dolu, .".dalardır. 

De11iz Leı•az1111 "~atınalnıa 
Koıni."tgon11 illi11/arı 

85110 ac:ot kiiçiik porselen Fti~ ilz «Muhtelit> 
fl80 • porselen Füyüz kap .. gı cmuhtellb 
550 > plnnç Filyüz dib cınubtclib 

Yul • t' .ia cu.s , .• mlkt ın ynzılı malzeme 8/12/1941 pıızartesf ,ttl' 
at l·Ul'l dn p;ızııı lıkl::ı alınacaktır. 

fı;kklılerln bdli gtln \"C snatte Knsımpaaşda bulunım komiayondl 
bıılımmaları. «1C!il8> 

• • • 
l - Tnhnıin olunan bedeli 2800 lirn olan 1.10 kilo S Jı:nth ketl'-1\ 

nln S K3• •ınııt vycl 941 p:ı1.ıırtc .j f:ı~ııil ımnt 14.30 dn p:ızm-bkla 
yapılac:ıktır. 

..! Knt'i t.•mıııntı 4:!0 llrn olup şıırtnı:ımesl Ye nilmuneslnl 
lstiyenl<'rln h<'.J' gün \"C pn7~"lrlığa lşUl'iık cdcceklcr:ln de belli g(ln .ı 
a1te K~ ımpıı~:ıda bulun;ın kumiı:yonn milracantlan. c10712> 

• • • 
Rl!c:indt' rnotorpomp bulur.~tp tn sntm:ık istlyenlerin mnfıısııal 

ve knt, loğlannı en geç lO KnnunuC\"·"ı 341 çarşamba gilnü aqamm• 
Knsımr.:ı~da bulunan komisyona 'i!!""llcl<>ri. (l07ll) 

" • 't 

1 - Tahmin nh•nım mecmu b< trıı 
~urtarnnlık b<'zin. 9/12/l!JU s:ılı ı:iı ı 
111pılacakhr. 

!'ii!iO lira olnn 2500 
n:ıt 14 de pnzarlıkl:ı 

2 - K:ıt't ti!min. tı ll62 Jlr-. 50 1 't!ı: olup Gnrtn:ıml!' ve n~ ..... ~ ........ _ 
ı;:onn"k f!ltiycnl('J'in l-.or gı1n \'IJ p.ıuır' , .. ıı:tıı fık Mecel,lerın 
\'e SR:ıttc Ka~ımpa":ı<ia btılıımın kimi·~· nn ı ıiit'::ı<"nn 11an. 

:;oo kilo C:a'vnı.iıli t"çı.ıbuıc td 4 • S: 5 ın/m 
150 :ıdet Kilçtık kilit 

20il > Oı tA kilit 
40 :ı> Bü~ iik ldlit 
8 ' Şfm!;lr f ıçıın.'1 tu? ı il, ı 

8 > to?onak 
J!'ill :ı> B~lyuk kilıt 

C'lns 'Ç'C mlkt~n yuk"ı'ldil yn7.ılı c!ııp 

rr.c :c ut lıulu.'lr .. "l yedi im lC'm mn lr.rl"' ' ",'1 ;ı 
p;:ıı.ııl.ld::ı ak:ı.:cakttr. 

t •cJrli!('11n tı::kUt td<'<'f'klcrl f'l,.v tl"ra na ... :ıran 
t•·mfna•1::ı le bc-rr"e .. bC'lli gun ,.c a, ~ Knsımı::aşnda 
\ ! racmı •ı.rı. el 07ô2' 

llnllcıoğlu Askeı·i posta 760 satın 
al111a Ko11ıi.ııı101Tundan 

l - Ask<'rl iht1ynç i-:iıı 75 to:rı k•ıı"ı ot pnzarlıl.1n s.1hn :ılınac:ı'lttıf' 
2 - • 5 toıı ı.-.ıru <'11ın p;:ızarlı~ı i.? l~ '; 94 ı cu nn günü srınt }4.JCI 

ifahcıo~lu 7ü0 sntın alnı'l l omıc;yc mın ,\ y~ ıl.ıC'.ıktır. 
3 - I~uru ohı nit ('\'S:tf \"c şa tr ı knınls ·ondn gC' ;;ilebilir. 
4 - tstckUlet'in t .. m gUn ve ;ı~,tte tC"ı. inat m.1kbuzlnrile :ırorrı~ 

aelmelcrl. c-1075'.) 

----=== 
Se'inıiye Satınalnıa lıornisgonunds1' 

1 r.o to!l c ın Ba~lnrbn~ınd;ı ~llm şartılf' p:ıznrlıkln .,atın .alm:ıcııl' 
Tmn.nnt. 3GO Ura Jup p~zarhgı 9/12/1941 · ı, ll"'i .:n:ıt 10 lh SC'lirtl 
komio;yon1:> yn,>ı!a aktır, (Hfi60) 

::: 

Beyoğlu 
Mııhamn,en 

kıymtıtı 

Lira K, 
700 00 

C47 8!1 

13>0 00 

• 
(;41 00 

J(ll 'tlJ 

V.alııf lar <ı i ektiJr/üğünde1' 
pe~ 

al<çeel 
Lira K. 
52 !:O 

4S 60 

llll 25 

48 75 

7 65 

Firuzcgıı ımıhnllrsinln Kad!rill"r vokucı:nd3 ~ 
ki :! ~en' 73 ny,Jı 140 metıcw mu;ıılıbll 

.nr • • 
u'tur 1'1:.l1 llc;;lnin Budak ve :Kn-. k\mU'll ~ 

kn ınd:ı t!S
0 d 13 yenj 1 ve 58 sayılı altında diJ'··. 

k:1ı ı oL.w ev. 
Kn ıır.p:ıc; clıı Crmiikcbir m~lcsinln ......... - ... 
ve Hahtiy<' radde inde eski 44 _ 60 • J/l 
64 yılı tlstı.nde odası olan dükk~. 
K:- ımı:n<ı dn Yahyn K.!thOda mahalleslnlP 1'f' 
rlççl <>o';n 'ında eski ve yeni 5 numar:ılı e 
1/2 hlss~i. ~ 

Gfünuş~•Jyu mnhnlle:Jnin Bolahen!t solt~JP"Jıı 
eski ve Y"'ni 23 saylı 288 metre murabbaUl 
arsnnın l/6 hissesi. • 

Yuk. ııda :nzıh g:ıyıi mcnkul!crln mülklyctlc.ri peşin para ile sn 
4) T.ıyln edilml§ olıın toptan fı· üzeıc 1'' gün mudrlc!Ie açık arttın-nara çıkarılmı:iur. ..Ji 

yatl•r dökml'! olup lıt:ınbuldnki ih:ılt'lerı l'ı/12/1941 ı,;-ar;;amb:ı J;:üııiı s.ı.at 15 dedir. İstekllforln "'/ 
t ptan flyatlardır, Bu flyııtlııra pe· 1 Ak M lıl"l"t knl ı Q 

-~ • _:t ıı .. • cnı ne m rnc_nat!rırı. (10599) 
rakerıdeclnln vcsaı• ne kao:ır .ır· ~ 

dlyeden çıkıt maı:-.ıfı r!ıılııldlr. 

---
Güzel bir hareket 

Burdur, (Hususi) - Doku-ı 
mac1la.r kooperatifi son yaptığı 
UJlJtlJlli toplantıda, kooperatif 
~arından iki bin liranın Mentle-' 
l<et hastahanesine yardım olmak 1 
üzere t.ebeITtJunaı karar •ermiş 
ve parayı v:iJayct emrine banka
ya tevdi etmişUr. 

Rüşvet teklif 
etmiş! 

Selimirıe Satınalı17a J{omisyonunda1' 
A~ıı~da eb'nrl. yazılı 150 rıdrt ı;ob:ı Uc 175 ndct boru ve 150 adet ~ 

pa~ orlıkln snfJn alınacaktır. P. zı:ı, lığı 11/l!l/1941 perşembe günü saat 
de Scliı'l!ycdc komisyonda yapılacııkrır. c107Gl> ' 

Numarası 1 No. No. 2 No. 3 
Aldığı xömur 5 KJC. 6 Rlğ. 8 Klf. 
Ağırlığı 35 > 40 > 45 > 
YüksekUğl ~b'adı santiraetr'"e 
ön 60 70 
Yan 25 25 
Adedi 25 60 

Soba bort•SU 
Soba <lırscği 

Adet 
170 
150 

80 
20 YekOn 
711 150 

Bergam."\, Husu:;i) - Hasan _,.___ L1ok tor mEm 

oğlu 'l'evfik Yıldız işın'ndc ıbir C j p R U T 
Kurbnn Bayrnmı, tıç mllll cesnlf"' 

tın gayelerine l ardım !çin en uy~ 
!ırsatlardnn biridlr. 
~~~~ 

Sahibi : A. Cemı:lcd"ln 8.::ıraçoJ~ 
Neı;rly;:t MlldOrn: M 8.:ıml ı.ara>' 

aı.11.ele fazla sarhoş olarak sar- • 
kıntıhk yapmağa ba('}lanuş, lren- Cildiye ve Zühr<!viye mfikhassısı 
d!aini karakola götürmek istiyen Beyoğlu Yerli Mallar Pa~ı kar

, i ~üloyıruı.r..a. 1 ÜŞ"!d teklif &lSUlda Posta sokağı köşı.;s nde 
+ •• ·1ın; •· Meymenet. :ı~artm"nı. Tı.:J: 43353 

. .,, 
Easıl .. ıOı yer: (H. Bt:klr CDrsoyı,.r 
A. Cemıleddln 8.-raçolllu ,..atb•_.ı' 


