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Beıinci Yıl No. 1598 
tl'elefon ı 20795 GtJNDELiK SiYASI BALK GAZETESi Her yerde 5 lmrn!J 

Bir yıldönUmünün 
, mutlu akls_lerl____, 

Londrıa. ft Bedbzb:t, Aı>-. 
Paıı.ın hiiküınei merlırı.i oldu.
~ günün yıldölıılimlinde gös
t.er<likıeri 8"'Pimi plôJrada biz 
lllQtad Df'ZPk:et fonniilleri dı
lilllda daha' !J1DD ii ve dıer1n 
'lıırı hr buhmdu~a. kani 

llıuıııDuyoruz. 

Almanya İsviçreye 
ihtarda bulundu 

lsvlçre gazeteıertDID son gblerde 
ld neşriyatı Almanyada çok 
lena karşılanıyor 

Şeker de 
karne ile 
satıl cak 
Bu suretle halkın 
şekersiz kalmasının 

önüne geçilecek 
Bazı bakkalların halka 

• 

Ekmek aybaşından son 
ra yeni fiyatla sat· lacak -Eskisi gibi ucuz f igatla 

b undan tam on dokuz yıl 
Q önce 13 Birindteşrin 

1923 de Atatürk, Tiirki
Yerıin kalbgii.hında Ankara'yı 
genç Cümhuriyete merkezi yap· 
~ ve bu intihap bütün memle· 
kette en derin Be'\'İllÇ ve ilg'ıyi 
ll_Yandırmıştı. Çünkü esasen bü
tün bir hu>'ıımet dünyasına kar
!11 mücadele bu merkezden id~
re olurunus ve Türkün makus 
talihini yıınen tarihi kararlar 
hep bu kartal yuvasında veııl

Fransadan 300 Alman askeri 
lsviçreye iltica etmiş. Polonyada 
yeni asayişsizlikler başgösterdi 

' te\'Zİ etmek maksadiyle al
dıklan >;ekeri yüksek fiyatla 
şekercilere sattıkları malum
dur. 

kimler ekmek alabilecekler? 
Belediye Anadoluda ucuz fiyatla buğday temin 

ede bilmek için projeler hazı!lıyor Ankara, 16 (Radyo Gazete 
si) - Berlinden gelen haberle 
re göre İsviçre !'azel:elerinin son 
gü.nlerdeki neRriyatı Almanyadt< 
çok fena karsılanmaktadır. 

Bu hususta matbuat şefi Dr. 

Schmıdt şunlan söylemiştir; 
"İs\':içre gazetelerı taraf"ızlık 

perdesi altında Alına.uya aleyh
tarı bir ,-aziyet ta kınm.ı..q)ardır. 
Almanya buna mü.""ade etmiye-

( So1tu Sa. S S41, 4 t6i 

llııı; idi. klaf devletlerinın zırh---------------------------- : 
liıa.ruı top menzılleri dışında Bir İngiliz gazetesine göre 
kalan bu şahika.da hükümet tam 
bir serbesti ile vatanın kurtullll! 
ha.ınıeıerini büyük bır dirayet 
Ve muvaffakıyetle sevk ve ıda
l'e etmişti. Ankaranın merkez 
lllUf;IU büyük l!avaşımızın en ta
bii ve mantıki bir sonucu idi. 

Atatürk, Milli Şef ve yakın 
i.rkadaŞ.an her türlü konfor 
ııartlarından mahrum güç ''e 
heyecanlı anlan bu şehirde ya
llanuşlardı, Ankara tarilıimizc 
ilanlı ve canlı bir abide olarak 
tirmiş bulunnıaktaı!ır. On do
kuz yıl bu başşehrım'zi en mo
<k-ı-n bir hale sokmağa kafi gel

Almanya ve Japonya 
neler hazırlıyor? 

•r-~~~~~~~ 

Berlin ve Tokyodan sızan Pasif hareket 
etmek kararı bir blöften ibaretmis 

llıİl!t:ir. Bu mutlu günün )~ltlö· Londa. 16 ( A.A.) - Daily 
lıilınü ya}ruz memleketimizde mail gazetesi kış masalları baş
deii;iı, dışımda da biiyük aki>ıler lığı altında nt:1;rettıği başmaka· 
ııyaııdınn Jktadır. Londra ve lede Alman propagandasının 
Berlin radyoları bil} iik bir hatır gayı etlerıni önlcnwğe çalıipllak· 
niiva:ı:lıkla bu mesut vakıayı 1 tadır. Gazete, İngiliz milletini 
hatırJamı,qJardır. ı j bu prop~andanın tesiri .. e ka-

Londra' Beledıye Reısı radyo prlmarnaiTa dt<vet etmelite w 
'lr8J!ıtasiyle Ankara ha!)<:ına .ve harbin yeni bir safhaya girece· 
Ankara Vali ve Bdedıye Reısı· ı ğine ve bu safhada Almanyanın 

dec·t>ğine dair HıtlE'r Vt Gonl1j; 
tar .. fından yapı.lan bE-. ·a.oatın 
hangi sebepler a !tında yapıldığı
nı göroen geçirmektedir 

Başınuhacrir yazı•ına şöyle 
de,·am ediyor: 

Almanlar, harbin 1939 Po-
lonya seferinden sonra ol 
duğu ooibi yeni bir hareketsizlik 
salbasına giımek üzere bulun. 

( Sonu Sa. 3 Suı. 5 te) hitaben türk~e bır mesaJ n<'~- müdafaa \'aziy~tıni k:ıbul ede
r tmiııtir. Dünyanın en büyült------~-----:::---:-----:--=-:-:--------

'll!'hirlerinden b:rinin mütehap L d · B ı• ,. 
reisi olan Lord Merin bütün in- on ra ve er ın ın 
gıliz milleti vanı oda büyiik b: r 
!tiban vardu:. Müı;arü.lileyh ln-
gilterenin Ankara sehrınin in- •• t d• "' • k t 
kL,·üını alii.ka ile takip ettığinı gos er ıgı neza e 
ifade ettikten sonra suzüne ı;f,y. 
le devam etmL'ilir: -
"Ankaranın ·bu inkişıilı Ata· 

tiirk ve lnonü TÜI kiyesınin kül
tür?ı, sosyal ve ekonomik t~ka
nıulü ile mü,-azi olarak yuru· 
trıüştür. A'ıl,eralil·•ra Lo.1dra 
--en :: un mi o l<'klerıni göndı.:ı 
n.ekt.· v,· ı<a :Jet ve refah tc· 
.n1enru ctmeh.te<l!r.' 1 

Bu nÜ\'azJ., ,, \'e 11atıı sayıcı 
ııözler bütün Ankaralılann kal 
lıiı,i teshir ettıği gibi bu .~ş 

lırin ~evresini aşarak butn:ı 
'I'ürk:yeyi ve Türkleri memnuu 
etmiştir, Müttefik bir memlek~
lın en yüksek meYltilerındcn bı
l"ınde bulwıan ajtır başlı, v:U<ur 
bir za.tuı ifadesi 17üphesız ki. bı
Zi anc::.k mütehassis edebilır. 
'J'ürklerin de birçok ıstırap ve 
~likct giinleri yaşayan Lon
drahlara kan;ı hayranlıkları hu· 
dutaıwıur. Haşin iki kı~ın sert 
darbelerine metanetle dayan
tnak ve hiç şikayetsiz istikbale 
<>özlerini kırpmadan bakah•l· 
inek yedi küsür milyonluk bır 
halk kütletıi i~in an<:ak şeref 
Vere bitir. 

'.Müttefik İngiltereden bu hoş 
sesler yiikselirken dost Alma~
Ya da Berlin radyosunda bu gı.ı
nümüzü kutlamak nezaketini 
ihmal etmemiştir. Berlin bu mü
nasebetle şu yolda neŞrıyatta 
\ılll umnuştur: 

Anharanın hükumet merkezi olması
nın yıldönümü münasebetile Berfin ve 
Londra radyolarının samimi neşriyatı 

Londra Belediye Reisi, Anka 
raııın Hiikfımet Merkezi olarak 
se~ildiği günün 19 uncu yıldö_ 
nümü münasf'betile Ankara hal 
kına 1!'e Ankara Vali ve Beledi_ 
ye !Wisıne hitaben B. B. C. va_ 
sı•.asıle Türkçe bir mesaj ncş • 
retmiııtir. İngilterenin, Ankara 
sehrinin inkişafını alaka ile ta_ 
kip ettiğini ifade eden belediye 
reisi bu mesajında ezcümle: 

"Ankaranın bu inkişafı, Ata. 
türk ,.e tnönü Türkiyesinin kül 
türel, sosyal ve ekonomik tekii. 
mülii ile muvazi olarak yürü . 
mü~ ür. Ankaralılar Londra si. 
ze en samimi dileklerini gön . 

merkezinden gelen bu ses de ku· 
lal~arıınızda en tatlı akisler u
yandırmıştır. 

Bu iki değerli tezahürde biz, 
mutad nezakRt formülle~ dışın
da daha şumüllü ve derin mana
lar bulunduğuna kani bulunuyo
ruz. Milli Şefin ve yüksek direk
tiflerini takip eden Hiikümeti
mizin büyük bir basiret ve uzak 
ooörerlikle yürüdüğü yolun ne 
kadar verimli olduğu iki zıd is 
tikametten gelen bu tezahürler· 
le sarahaten görülmekte ve 1<11-

la.<ıılmaktadır. 

dermekte ,.e saadet, refah te _ 
menni etmektedir.'' 

Berlin radyosu da yine Türk_ 
çe neşriyatında bu münaAebet _ 1 
le şunlnrı söylemiştir: 

"Ankaranın Hükümet Merke · 
zi olarak seçilmesi, milli Türk 
hükumetinin hakikaten siyaset, 
sevkülceyş ve idare bakımından 
çok isabetli düsunülerek iı; gör 
düğünii bariz surette göstermiş 
ve Ankaranın inşası için de her 
şey ölçülü bir plan dahilinde 
yapılmıştır. Ankarada bütün 
Tiirk milletinin ruhu toplan • 
mıştır. Bu itibarla bız yeni Tur 
kiye Hükümet Merkezinin 19 un 
cu kuruluş yıldönümü gününde 
Türk dostlarımızla birlikte se _ 
viniyoruz." 

• 

Londra ve Berlinin bir lıadi.>e 
üzerinde ittifak ederek aynı rey 
,-e histe bulunmaları üç kiisııl' 
seneı!cnberi ilk defa ve Türkiye-
miz hakkında vaki olmaktadır .! .. __ _ 

Bu vaziyeti gözönünde bu· 
lunduraıı İstanbul Vilayeti, 
halkı şekersız bırakmamak 
ıçın Ankaradaki alakadar 
makamlarla temaslarda bu
lunmuştur. Alınan bir kara
ra göre şeker de ekmek gibi 
karne ile satılacaktır. Birk..ç 
oiin sonra piyasaya şeker çı
kartılacak ve vatandaşlar 
ekmek karnel;,rinin bir köııe-
sine işaret kovduımak sure
tiyle yarımşar kılo şeker ala· 
bileceklerdir. 

Gelecek ay aylık istihka
kın mıktarı aynca taayyün 
edecektir. 

Karne u~ulünün tatbiki 
sandıkla şeker ııahlmıı.sını ı. I 
ortadan kaldıra<:ağı gibi, 
halkın şekersiz kalmasını da 
ön!iyecektir. 

Hükiımetçe verilen bir karar 
la İstanbul, İzmir ve Ankara 
gibi şelıirler·de de halk ve me
murlar için ayrı ayrı tıplerde 
karne istimal edileceğim ve ha 1-
ka ait ekmeklik unun mahaJli 
belediyeler tarafından mubayaa 
olunacağım yazıru~tık. E\•velkl 
gün vilayete tebliğ edilen bu 
husustaki talimatnameye göre 
belediyece hazırlıklara başlan
mıştı:'. Fakat işe bazı !!"lzete· 
lerın yazrlıkları gibi bu ayın 
yırmi beşinde değil, gelecek a
yuı başında baı;lanaca.ktır. Ev
vellti gece Belediyede yapılan 
Vali Doktor Lütfi Kırdann rİ' 
vaaet ettiği bir toplantıda halk 
ıçin temin edilecek buğday mev· 

1 Alman- Rus harbi 1 
Moshova 
bildiriyor: 

483 
ncü gün 

Berfin 
bildiriyor: 

Almanlar son Stalingrad' da 
gayretlerini 

sarf ediyorlar 
bir mahalle 
zaptedildi 

~u \izerinde gurüşülmüş 'e a
lman kararlar Ankara}a bildi
rilmiştir. Müb.~yaa ıı;inin ne ~u
retle vaoılacağına dair bir dl! 
plan hazırlanmı~tir. 

Bu görü.~m<>lN· sırıı.-.ında fı-

rın\arır va..,vctleri d 1t·•b.• o 
lunmustuı. Yani men1ıııh~ra '\i& 
rilen:.k, ekmek ıı;in a rı l"ımı 
tahsı · e<iilmivecektlr. Heri ın 
öte<tı-nberı oİduğı.a glbl hj tıp 

ı Sonu S;ı, 3 $ı.ı 1 rh ' 

Avrupalılığın en 
büyük müdafii 

Avrupa milletlarinden her hangi biri 
bir kapitülasyonunu veya nüfuz 
mıntakasnn kaybettikçe huna en 

fazla üzülen memleket İsviçre o!uyor 

Yazan: Ord. Pro/. il. Şührii Bahan ----------
B üyiik sa,·aş ı!ii!ıyayı <:•·p- ı 

~evre ~ardıklan ,or.ra 
Avnıpalılııbn ba>ıka J; ı-ı 

talara kar~ı müdafaası rolüniı 
hiç beklenmedik ufarak bir dt·v· 
Jetin ıktıöadi nıuh. ar.rırl~ı ı iizcı-ı 
]erine almı• ı::ibi ~ül'ilniiyorlar. 

İsvi~re gazetelerı, dlinyanın 
hertıapgı bn nok\a$ıııda, h ı 
A'orupalı devlet ekorıoınik ııiil ı. 
zundan bir l\arrasını a~ıı yı rli 
memlekete terkC'tbe leryaı ,._ I 
vawylayı kopaııııağa ba1la-
maktadırlar. 

-
uzl~:;Jnnl r icabınca J np n ı < a
rett":ane ,.e büyük firJna.lartr:. ıa 
'\"C Jnnon ~crmave:--ının ntc ı..~m 

sar tlar altında Ye n~ ni:-ı .ıtT 
ti:•ıı e~unde bu nıenı!tkcte h" rJ 
'"' ııüluz edebilece1'; leob•l ol.u 
01.ı kladll'. 

ff di~ıııt hiikiııııeti biday~ll• 
bu nıemıpkette ti i \P rı. \\ 
P•l·,-ı.nıele1er \anma'7R "). 
lac k J; pon · fowalannıa J •·311 
l •ı·. lıinden cV\'l'I nıt·nıl•·k• -
Vt•ı lt.·~nıi~ ltulu:11nalarını ~'~t 
l\ı>~m:ık ıstC!'mi~ i e it, ~o ' 

Büyük fedakarlıklar baha-
1 

Alman askerlerine kışlık ye~ı~ıı~,~:.ı;~·a~:n~f.~ta~1';':1\11~~~: I 
sına Stalingrad'da biraz teçhizatın dagıtı imasına gal ettıkleri vaf;it, Hollaıııfo 

mat buat ve ricali kadar. eg,,-

'l okyon•ın ısrarı üzeı ınc ~ .ı 
\'t· .. ·ran~ız firmalaı iyle Ji:\I n 
t ü..,T aı 1run ve ~rhıctJc. r .nin nı U..c:.~ 
\'J sa vıd&. ohnaları L".> :;1111 kcı\:· J

lt• rnt·ı..:bıt!' olmu&t , ı. 11 ı ı # ~.ı 
b:ı.,ka fostor. pırın<; ıle, .J. P•·D 
i~galınJt'"n t:\'Vtıl .Japon t ı t·:· 
htı.neleriııin i.hral: 1.·tınch.tc r 
dtıtt:laı ı bütün ı.:rf.lıa nli"ınh • ._
ran :.Jikado tebaası tarnı ır.ı . , 
l·tk~rılac.ıktır. Bu suı tlL· gc.' r 
ı·üyor ki J-l:ıı<l çınl .111: dıs \ta"" 

r1.4 t.ı hemt'n .toptan Jap,ınlar ,_ı

lıkal etmekle<i;r. E<k den r ~•• 
sız ticaıPtL neleriıte ;::;c ı,-7 aı 
kaynaiiı olan biitün bu ze ·.~ .ıı 
nıe-vad ;;in1di Japon ~1._ 1 nı :4 vedar 
\'t• t:.ı.<.:iı-lerınin k ::.<'hı 'i <h "". ,. 

ilerlediler baslandt onlanLuı LJyade desrlbe, .ızla · ı 
' nan bir de, Cenevre w Ln:ı:,ı'l 

Moskova 16 (A.A.) - İki Al Berlin 16 (A.A.) - Alman P"azeteleri olmu.ş .di. Mııfo,;s;ol 
man pıyade tümeninin 30.000 l~ğirdu.· lan ba!!komutanlığının teb cetvel ve hesaplarla Felcm"nı.:irı 
mevcudu, yüzlerce tank ve bir_ •bu adalara yatırılmış s~rmaye-
çok tayyare tarafından destek. Novor~isk cenup doğuı;.unda !eri gösterilivor ve bunlardan 
lenerek Stalingradda fabrikalar' ki he.rekeller tekrar dü=an alınan faiz \'e ı!ıvidandlar t>n in 
mahallesine hücum etmiş ve kuvvetlerinin ku>;atılması ve ce teforrüatına kadar he:;a.p c
müdafileri gerilemek mecburi - yokedHmesile neticelenmiştir. diliyor rn bunlar böyle topt:ın 
yetinde bırakmış ise de ağır kıı Tuıqıse istikametinde, Alman nası! Asyalı Japonlara bırakıl<1· 
yıplara uğramış, 45 tank kay - kuvvetleri, taarruzun takibi ba bilir, denılerek tazalliım alıı ~ıııı 
betmiş ve 1500 asker ölü ver_ kımından bilhassa önemli yük_ siyah bulutlar halinı!e göklere 
miştir. Stalingrad'dan alınan sek mevzileri hücumla ele geçir kadar yükseltiliyordu. 
son haberlere göre, Kızılordu mjşlerdir. Son ';nJerde Japonya Hin-

rarnktır. Almanlann taarruzlarını püs _ 
kürtmü~. yeniden 4 tabura ya _ Stalingradda, cür'etli bir ge_ distan Çini hiikümetıyle bır ta· I ! Sonu Sa. 

3 
Sü. 1 d• 

kın Nazi kuvvetini yoketmiş _ ce hücumu yapan bir zırhlı tü_ .....,1Cuıı_......_an_ı_a:..şın_aı_a_r_:.y_a.:..p_nı_ı_~t_ır_. __ B_u _____ ~-------
tir. Bu suretle Alman kayıpları menimiz Volgaya kadar U2an_ 
4000 e çıkmış ve SovyeUer ken. mış ve müteakıben piyade teş . 
di mevzilerini düzeltmiştir. killcrile işbirliği yaparak şid . 

Cepheden daha evvel alın~n detli ev ve sokak çarpışmalari. 
telgraflar, Almanların Kafkas _ le Cerçinski büyiik traktör fab_ 
taki savaşları ~iddetlendirdikle_ rikalarının bulunduğu endüstri 

~ro_-_LA __ Y_L_A_R_IN~_M_l_z __ A_~ 
(Sonu s.a. S Sü. 1 d.ı) ___, 

,,,..,- .... :; ......... . ·-

(Sonu Sa. 3 Sil. 5 tel 

-- .. 

Sokak terbiyesi ve Belediye 

O t.ı. büs bekliyoruz. 
!{onu .. ın~. l<:ı rındu n 

ı• l~dık ki kız ıl~ 

._ ..... .NJ... ..,,.,.. "' Bu ._.. o lt ıt;i cıe 
> > ktilfet lıtz•ıın yııh. ~ı 

~ Yazan ~ ıtıların::n koııu , 
oı(ulun l.ı.;ünde, oglan ı t 
.-.inde. DcmC"k ki kız on. 
oı::;lan dokuz ya:;ında. 
Konl~'U inüşler 

> < nı dınleY'..n.z. ,gu ... ·ı • }Aka Gündüz ~ Diz i eorukıa suı· yvk 
~ ; lur Büti.ın s·.ç dh ·u 
< W\o,., .................. v.-v-N'.v ...... ~ ruy<:l::ıı<.:a \'l . lı.:r:ndect: 

Oğl::ın babasının akziıe Konuşu 
yor. öyle bir aııı. ki esk, ı.am::ı.nla 
rın yedi duzün•.! ıulun"ı.bacı~ı ol~a 
yedi dü1.ünt1;i birden _utançlarından 
:;::ıp nak y<:l"lt"re serı1ıp bayıh'"lar. 

K 1. da ogl<4nd;.ın '\e ana b ... ba 
sının agı.zlarından gcrı kalan tar:ı 
tı yok, ö:ı le bır <lıll \'flr kı ycdı ke 
re vedi düzüne ;:'\ğını. utanl'ındruı 
kuruyakalıı· 

n t rına b:ıba ÇC'Culdanııa JT'i ac1E 

h.llir•de zehu· teri şe r.-uddeı 
m hcnıen Y'1kela Faka nı Mı 
zı•h 'lerle zehirler (' l\ı ı.sc bı -t:y 
acı nez. 

Svkalc oı ta -ında oz cu1"' ına ~ l 
rC"tlPn çoeuguna ana ı da kt>{' n 
agzilc k<lr-.:ılılt veriyoı-! Kut:: y dt-. 
kaç dtfa k11lıık tozun1 yaralan 

Türkiycdc eskiden k. lm •. b 
!-lulukule vardır. Aın:uı <;oı:al 

''Ankaranın bükümet nıerke-1 
t:ı olarak scdlmesi mılli Türk 
hükfımetlnin ·hakikaten Aiyru;et, 
8evkiilceyş ve idam bakımından 
~o" isabetli dü.~lincelerle ış gor
düı:,'iinü a~ık bir surette güster· 
rniştir. An.karanın inşası .ısın 
heı· ~ey ölç.\ilü bir plim dahılı.11-1 
de yapılmı~tlr. Ankara.da butu:. 
'l'ürk nıillctinin ruhu toplaıınıış
tır. Bu itibarla biz yeni Tiiı·kiye 
hÜkümet merkezin.in 19 uncu 
kuruluş yıldönümü . gününd.e 
'!'ürk dostıanmızla bıdıkte sevı

Bütün cıhan radyo dinleyi~iler! 1 
bu birlik kar~ısında emınız kı , 
çok tatlı bir heyecan duymu~- ,· 
laıdır. llfuhtelif meseleler hak· 
kında böyle görüş birlik!Prinir. 
ve his intibaklarının sık sık 
tekrarlanabilmesi daha geniş ve 
sevindirici ufuklar açabilir. Tür
ltiye harp dışında sıkı bir taraf
sızlıkla fakat kalbinde mütte
ii'ik ve 'dostlanmn çektikleri ıs
tırapların sızısı bulunarak müt
hiş haileyi takip etmektedir. Bu 
vangına son verebilec~k olayla· 
ra Londra ve BeHının kutla
makta. ittifak ettikleri Ankara, 
ba."1angıç teşkil edebilse ne ka
rnı; hayırlı olur. Bu kalbi dilek
le dOEJ:.larımızın tezahürlerine 
samimi ı.eı;eklriirlerim·izi su· 

Şark cephesinde: Sokak kavgası 

Knrubet derıdi beıı ın:ınnıaz ıdnn 
fıkrası mıi:ali bir defa dana in~.n 
dım ki c,-ocuk bır "t> ı sın<'ma rrı ... 
kine ~dir. 11!< <.·ektıgi .ı.ı evdr-kıle 
riı; ıılmıdir, sonrakılt.:r de etrafın 
dak!lerin. 

tını Fnk<ıt '.;.,etle !!Üylıyclıın u er 
tr:.Jmvay, her \.apur kanı. -ı. ter 
otı,IJus her kompartıman. neı .it 
ve her. mcyd. n bir Sulukule ., "' 
ga dogru gidiyor. Türk ceruıy~·tır. n 
tcrle!nizli,P.ine karşı S<lygımız 'e 
ödevimizi göstereliın. 

t);j_yonız." 
Dost bir memleket bükü.met 

Pr<>IN>r Doktor Suphi Nuri 
1Jı.ıi'niıı, bir~ günlük bir 
ıiah.ıtsı:tlıktıın sonra, yine 
(Yelli Sabah) sütınılanndal 
ilıni ve ~timı)i makalelerini 
n..,,11, baı,Iamış olduğunu oku
:0-ı<:ulannuza m<'iilnuniyetle 
lıiJdiririz. 

J .... ı:ı.a.rız. 
" YENl SABAl• Siya: et cr:pheoinJ*' : Mahalle kavflas. 

-

Sokakta nha atana. gcı-e Y rı 
sındJn sonra davul degil de ıpsl 
çale:.na ceıa veriyoruz da an.:tlı...ruun 
babalarının aı,.rızlarını sok,1k ''<' ce 
miyet ortasınoı üı,ıranlJra ses _cı 
karınıyoruz. ötekiler genel ahlakı 
ve edebi bozuyorlar da bunlar ge_ 
net ahl8i<. ve edı;obin başına katr:ı.erli 
fesliJ:;l'.'n nı.i takıyorlar" 

Çocuk şu yasın;ı ka~ar me:;;~ul de 
&ildir. ceza görmez. 1af1, eskı ka 
nuncunun ardJk J.o.f1dır. modası 
ı~ti Yeni ceıniyet çocu~un cdcb 
sizliiinden (Vcll)leri denilen Sam 
babu1aıı. me:;;'ul tutar. Kümesimdeki 
kazla hindi kom...~ıınun bahçe .ne 
ı.iv::ın vr.ıine birı not:Jl öh ki hıtı\bı1 
ru,.yv .. udır diye bırak' yor mıı, yok 
ıa beni nti 1nes'ul tutu.vı rlar"' 

Bu lı :ıdar pl:\ konuşn'\!1 hı1,; hir 
~benin Eah.c;l dil Sl!:"m;ı:y i rleiül 
d ı f.•: \:~j .... ır,.lar 1 ndJn gc, nl'dır 

Bclcdi,re pencereden sokağa ,. 
l.:cf at.un evin sehibınden cez;:ı a , 
Çiı·kefl at.tın kim olursa olsun. Fa 
kat evin kapısından cemiyetin r 
t4'.sına canlt çirkef Cttc.oı yan cwyo 
ruı. 

Bir çerge çocuğunun sokak oı ta 
sında pis konu~tuı.,'llnu duycır rru. 
yıı? Duymayız, duymamıs;ız. Ne 
den? H:Jcldine mi? Ç<ıdınna dcinun 
ce Ceribaşı pestilini çıkarır: 

- ülen! der. sen sığındıgımız ~:a 
saba kenarından bizi k~dur ·;uc 
rrilSın karabacak?! 

Denı.ck ki terbiye veliden b ... lı 
vor 

.o\.c 'ba belediye bu gjbilerin ..,;e 
lH ~· belerHYt:! nizatnınd 1ti ft 
<hii rı r 'C' ridktiirme nunlfl •, 
bik edeınez • mı" Bu IJir fık. d 
ıf\ı c tı 1 ;ıı:ivaf't• r! u ce 
re.• 

• 



A 
Yazarı: Nakll ,,_, 

'M. Zelcl KOflttftlll lktıb .. hakkı mahfuzdur Dün matbaam ıza Buraanın Gür. 

O dükk.i.nın eski liallni bil~ blırsın. O zaman Bağd Etnir.i aü nahiye.in n Ada köyü ihtiyar 
__________ ........_ ______ _ 

ler, eski sahibini çoktan unut- gfbi güzel 3.şığt cfendılenn eli- hey'etlncten Hüseyin ErgUn gel. 
muı:; ardı. Şımdi birdenbire kar- ne değil; ulu orta söz söyliyerek m lı ve tıutün kb)! namına y,apı_ 
(511' nna çıkıverse Caferi hiç bi+ sevmediklerini daima kötüleme· lan bnı hakaı~ muame.tDlllJ'.clen 
!isi tanınuyacaktı. Ebu Ali Sı- ğe, kilçtiltıneğc çalışan içleri, 

1 
§ık~yette bulunmu,tur. 

na, dükkiı.nın genç \'e hakiki sa· dışları kara insanlaı ın diline dil- Htjseyln Erg ünün anlatttOına 
~e aıt hatıralim !is Jtafa· ~rSlıı. Dile düşnenin en bily).ik cıore: 
da. s<>1riip atmıfb. Bu unutu§u felflkot- olduğ\uıu elbette öğJlın· Ada köyOniın 3000 döniım k ... 
aradan geçen zaman da destek- mi.şsindl.r. dar arazı&! olup bunun 900 dtı_ 
ıam·şti. Ebiilhaı:isiıı efsunu iltı en la· rıümü köy mer'asıdır. 436 nüfus 

Tiicca.J:lar e.llerindeli malı 
dünden itibaren he9all1Jame 

ile /Jildirımeğe /Jaşladılar 
Gene Caferi g92Jden ve. gönül sa zamanda. Bhğdattan Kahiri'.'· ve 110 haneye malik oran bu kö_ Zeytinyağı ve pirinç fiyatla. 

lard bu derece uzak tutan E:: ye_ dönen, d!ıha doğrusu. gpr.le- yün mer'aaı daha zengin olan rının IDiuden giiı)e yükselmesi 
bu Ah s~ şeJisaıı, hiç unut- ıini açJ.nCa;. kendisini Kahıımle, Keatel G.Ubaşı, Hasankay ve ka.l'§ısuıdaı ala.kadar makamlarıı;ı 
mamıştı. Onun· gurbetteki hal kendi ev'mde ve şefkatıi anne· Gürsu köylerine olmak üzere bu gay..titabii fiy.a.t terefföünfuı 
' harekatı ile daima yakından sinin karşısında. bulan Caferden dört 1<öyo dağıtılmıştır. Ada sebeplerini incelemeğe başladı -

mdnr oluyordu. Bwıa muka- başkası olmıyan delıkanlı; Us· ki>l9Dler vaktlle fundalık olan ğ'µu J::a.zınıştık. Geçenlerde ZflY-
b kardeli. EbWharise dair bir tacL Ebu .Ali Sinanın sözler.ini. bu y~rJtırJ ,.emi .. er, mer·a ha. tinyagı tacirlerinden bunun se_ 
~ bilıni)".ordU. Çünkü Ebülha· derv.işini dinleyen bir mürid hu• hne. gctirml~erdlr. Maruz kal. bebi sor.uliliığunda. istihsal mın 
r·s, aldığı efsun tedbirleri ile şuu ile dinliyordu. Bu hali le d ıkları haksızlıkları geçen sene takalarında f'yatlar.:ın yükseldi 
lcencl'iS.ni ve Bağdatta Yaıttlğı demek istiyordu iti: halkı dinlemeğe gelen meb'uelara !:'ini söyleauş}crdi. pirinç tacir_ 
işleri lier an ~ğe muv.aft' - Ben kendisini mUdnfaadc.n anlatmıııar, meb'uslar ın mesele_ ler.i ise bu aıwrmal fiyat yük . 
fak oluyordu. aciz bi'I" gencim. 8en ise lien ıyi.. yl incelemelfff Uırorine nahiye sclişlednin muvakkat olduğu • 
Helvacı derviş, yani Ebu Ali liği, her. f.cnalığı yapmağa muk- mlldür.ü zorJa Ada köylUlere «bu n"' Bırınciteşrinin ilk ha.(t:asm. 

Sina, bir gün yjne dükkinım tedir bir gizli ilimler ustadısın araziye ıhtlyacımız. yoktur.» diye dan sonva fiyatların 110 kuru. 
A.-ca hmç dolduran. bir kısmı Senin gösterdigı-·n yolda uiirüıne şa kadar dücıecegın-· i söy}o.micı_ p..ı,u • "'-,.... Ull\ zabıt mUhUrlr:tmiftır. tJ ,,,...._ 

da dışarıda sıra bekliyen müş- mek, azacık yan çizmek füı.dôi~ !erdi. Bugün biııinci~trinin 17 _ • O 1 h l Şimdi köyltller bu arazinin . terileri ile meşguldu. nara e • me mi düşmüş? k .• 
1 1 

si olmasın ı:ağmen pirins_ fıyat 

tiny.~ bulunan fabıikatörlerle 
tacirler mevcut malların.L ve ne 
rele.tde bulUDduIDmıı hir beyan.. 
naıı:ne ile dünd~ itibaren oole -
diye riyasetine vermeğe başla • 
mışlaıodır. Bexanname mUddeti 
bir haftadır. Bu müddet zar • 
fında mevcudunu bildiruıeyen _ 
l~r ha~kında takibat yapılacak_ 
tır. 

Girdiği evde ate 
yakan serhoş 

Ya yetiştirmek iç"n kan ter ıçl.n- Ebu Alı S1-a adaın oldug· una te r.ar. kcndUer,.no ver imesin larında.ı biq hi.ıı düşüklük görlil_ 
d d '1il..., ~mennı etmet<tedlrter. 

de kalnuştı. O esnada ı.şarı a v-.e kendisine iyı' bir ş3k1rt ola· m.eıni tir. 8.aseyla ... ,1 ÇObaD ...:_gürül' ·· " k t F k J"d YENi SABAH - Mer'a gibi --il- W 
•. ,..r tu oı> u. ev a a e. cağ:µıa Ranaat geJ;ır.dığı Caferi Butuın üzerine Belediye Da _ 
gür.el bir delikanlııun dükkanın ö.z bin baba şefK:ıb ile bağrına kClylUler arasında P.ek ehem mı - ı·-" Encum" enı' ş~"'rimiooeki ınev BaaU.fse.w ateşe 
·· ··-...1-.k.i kal bal gı· va~rak i · yeti ""iz ol;uı hl! meseleye ali_ ~ q.ı _....._,.. 
onuuuıç a 1 

J ... bastı. Sonra düklti.ıu dbldıu-an cut stoku o-i'i->nmek maksadil ekti · · - 1 ştıg-1 g0•· 1ın· du·· kalııarın derhal vaz.'ıyect etmeel r>...... na•ec çen gı.rmege ça ı · müşteriler.ne. nı·n·n,. ve zeytınyaV-Wnı be\Ha .. _ •~ 
Eb Ali S; .... ., havlı' 11•un su·· lb:ımdır. Zaten dı\1er dllrt k8y :ı~ " ~-· J-

U ,.._, .J ~ • - Bocııına "'~1·lemeuin 1 Yal- b tm <oh ... 
b. dJAô ....... ed dükkiı ~ """' .r aebz.eclllkle uğ_r1a41p mer'aya o n.am. ye ta ı tu Uç .. ...,.· ren ır ~· en sonra • nız bu....:ıne mahsus olmak üzene di · - ffak olan deJı- ,.,... 1 kadar lhtı.r•"ları da ,Y.oktur. Bu itibarla ticaret maksa · -na gırmege muva. art.ık helva sabşı v. uk. 'h.tilı ru· ,.. 

kanı h · bak la ı süzdü· .uı le elinde plı:i.n.ç, c;:eltik ve zeı -
ıyı aşın 1§ r a · zı yarına sa.klaym. vurbelten ~~~~======~~~~~~~~~~---·~--~------------

- Senin ne işin var burada; çırağım ~ldi. o, aynı zaman&ıj 
be sersem? Bu sefer ~ kendini oğulluğunıdur.. Hay.din, çabuk 
Kafdaih arkasında mı bulmaR olun! Dükkan boş:ı.lmalı ve biz. 
isti~?~? .. .. .. . .,. _ yalnız kalınalıyıu. Konuşacak 

Dükk&na 'buyük umı~erle _.,e milhun şeyJerı:nuz vaı:. 
len delikanlı, neye ug~gını Müştenlr•t, helvacı derv'is:n 
~rnuştı. H~cn dervışın el Nuh deyip peygamber deıniyen 
leı:ıne ka~andı · . ı tat>.1tinı bildikleri için itiraz. et-

- Beni a.ffe4 m~terem. Us- medHcr. Dudakla111m şapırd::ıta, 
tad! Bundan sonr_a hır emrın?en şapırdata. elleri. ile ma.hiwı mı
dışa.n çıkmıyacagım. ltaatsidı· <lelerini oksaya okş ya dışım 
ğj.ıı ne tıona. şey olduğunu guı- çJ.kulaı-. D~ıdh su a. bekJey~n 
bette çok ıyı anladım. Beylermc müşteriler de o gün helva ye· 
k;örköriine- itaat ederek ~;ef~ i· mek. sa.adetine_ na 1 olma.k.t.a.nı ü· 
ç de y~yan ınsanlar go~um.. m.:.t.ıerını kes p dal'tıldıl ı. 
ltaatslzlik yapanların surundük Eb Al" S bo l 1 • 
ıerıne §ahit ldwn u ı na, sa ınca. m • 

Ebu Ali S~na, bu sözl~ üze. ~1<!upi daıtın . ıyı anl~lan dük
rine ywnuşadı. Bu sefer gencin kanı Cafhe gosterdi . 
yüzüne sefkatli bakışlarla bak· - 8enin zamanındaki mini-

Yarımcadaki ır eo kazası 
• 

Uyukuya dalan makinistin yan
hş ~ola sapmasından olmuş 

Bftyı•a.nun üçüncü günü Y,a • 
Mmca mevkitnde bir tren kaza_ 
sı olduğunu ve bw hadisede iki 
kişuıin 'öldliğ'µbü ve bir lüşinin 
de ağ;.ıt yara.l&lldığını yazmış _ 
tık. Bu hUBusta. aJdımouz son 
mnliımata nazaran ka.7.a maki _ 
nist Şefikin 36 &aatlik bir me _ 
saiden SPııı:a yorgunbıktan 

uyuyup kalAı.asHldaa ilwt ,-. _ 
miştir. 

Sefer esnasında; UJ11Yan ma • 
kinist bat bo}:undaki i§aretlıeti 
~ememiş. 'bö!lece di~r hatt& 
geçerek karşı.daa relen treaıe 
~rpışınıştır. Maddi zararın ~ 
bin lira kadar olduğu tahmin 
l'iiiilmektedir. 

Zincirlikuyuda Danişın man. 
dırasında çobanlık Y&J?8.ll Hü -
seyin evvelki g_e<:e müteaddit 
içkili yerlerde bir hayli rakı iç 
tikten sonra adama.kıllı sarhO§ 
olarak Betiktaşta Serenee:b.ey 
yokuşunda gezin;neğe baştamış 
tır. Sarhoş 6 numaralı evin a _ 
çık olaııı ka.pLS1aden içeri gire • 
rek etraftan tedarik ettiğj. ki _ 
ğıtlan tutuşturıuş fa.kat kapı_ 
nın önünd"en geçen komşular ta. 
rafından hadise görülerek sar • 
hQŞ çoban yakalıUmıış ve ateş 
söndürülmüştür. 

Lise ftitJrıe vı 
atguatuk imttbaotan 

blağa başladı: mıni dükkan, şimdi Kaltiren n 
- Demek gu.rl:>e~ çok ..azap c.n büyük dükkanıdır. Tabıi be· ----------------------------------------lllallGflalt.l.ınt(198 taleb.-

çektin? nim değil, yine senin maltndır. nin O(Uflfiın .. yfttle elliyi 

.. 
15 devre Ozerinden 
çahşan bir hat daha 

iliv• edildi 
o 

Haber aldığımıza g9re Anka_ 
ra. - İsta.nbul a.ro.smda.ki tele _ 
fon mükileınelerini kolaylaştır. 
maık maksadile l'apıl~ çalışma 
!ar sona ermiş ve ınevcut hat. 
lara iliıveten: yeni bir hat daha 
yapılmıştır. Yeni hat üzerinde 
15 devre birden ~lışacak ve 
m.ük&lemeleı= kaqı1kh olarak 
daha seri bir surette temin edi. 
leccktir. 

Bir laıe memuru 

Karne satarken yaka
lanarak tevkif edildi 
Bey,oğl.u Bölge iaşe bürosun . 

da memur Ra.hm.i Kw-aşın ek . 
me.k ka~~si alam bwılan dı. 
Şanda sattığı haber alınmış ve 
suçlu. dün bi.v nllmaralı Milli 
Korunma mahke ine verile _ 
rek t.eYkif edilmiştir. 

--~--->..u.M-----

Gizli dokuma 
evleri 

-·-
Vergi kaçakÇthjl yapan 

bu gibi yerlerin 
tesbitine lıaşland& 

Aksaray, Topkapı. Yenibahçe
Yesaire gibi senıtlerdeki • bazı 
binalarda gizli dokum.acılk ya _ ı 
pılmaktn old\ı~u alakadarlara 
ihbar edilmişbk. Devlete ait ver 
giyı vermemek kin eı:leırde do_ 
kuma iD18Iathaneleri. viicucJıe. ge 
tiren bu gtbi kimSP.ier hakkında 
t:aki.b&t yapılacaktır. Alakadar 
memurlu bu gibi 'Y' JPlerin tes . 
bitiııe başlamıslardır. 

~ H yaln"farkın 
1'aft/ay İlıtİJ!aıcl 

- Gurbette çekt:ğim azabı Ben, ancak seni yetiştirımek 
anlatmağa kalkışsam günlere.:: vazıfesi ıle mükellttfim liaıyata 
sürer. Vatan hasreti yiıreğımi go:r.lerınu kapadlgmı zaman yft· 
vakıp kili ediyordu. Ziılım esir· ı'im dolduracak hayırlı bir ha- : 
dtlerin kır:baçlan altında az da· lef yetist.ir.ebilirseım benim ic1J1 
ha ölecektim. ne mutlu... Şimdi başına len· 

laraborsayr önlemek için 
Lise biti:!':"olgunluk im. Ev sahibi dedi-

- Demek dünyada benden lerı anlat bakayım. 
alim insanlar varmış. Cafer .. başından gr-çcnlen ek· 

- Size zalim derneğe dffm I siks•z, katkısız anlattı. Ebu A-
varmaz, muhterem üstad ! li Sına, bu mac..erayı, del'ikanlı-

- İşte yalan söyledm. Bütün nın sözünü kesmeci n alaka ile 
o azapları çekmene sebep olan dınlcdi. Kardeşi Ebülharisin 
bir adama zalim derneğe neden kurduğu büyük bit- hamam \'C 

tiilin varmasın? m ydana getirdığı s' hn'lı 'im· 
- Çünkü siz beni vatanımdan köşk sayesmde Bağdadın nıa· 

ayırırken bana fenalık yapmayı nevi hiı.kimı oldugunu öğrenmcc 
düşünmediniz. gurbet ilde ha.ka- çok memnun oldu. Kendi ker.ıdi· 
retler.e uğrayarak, acı der.sler ne: 
alarak adam o namı ist.ed.niz. - A.ferln Ebülharı.s, dedi. Tı· 

- Buna emın misiniz? hsunlı Mağarada ok.uduğwı kt-
- Emin olmasam söylemem, taplar.ı iyi aıılaıyıp hazmetmiş,.. 

ba§ka türlü kona.-ıurunı. 
_ Aferin Ca.fer! l.şte şimdi sin. Bak, yükselmeğe azmeden 

gözümün bebeği oldun. Altık çalışırsa nasıl mu:vaffa.k olur. 
hayatta sırtın yere gelmez. Fa· Fakat kardeşim Ebülbaris, bun
ka.t seni hal ve hareketlerfode dan sonra. bana fa.nalık yapma.
serbest bırakacak dc.i'"ıl m. Ta- ğJı. kalluşµıa.. O zaman külahları 

1 rafıından azad edJinceyc kadar ebeciJyen değjşiıiz. Eslddenı ol-t 
gösterdiğim yolda yürüyecek · duguM O'ibi arlık: seni affedemem. 
sin. Azaclk yan çizclığıni his- ı.· 
M(lersem feliLketten feliıkete a· (Arkası var} 

'l'learel V ttkaletl ç•1111I fl1J11lllu111a 
bir miktar zam glljitı 

Malum olduğu üzere çuıval Bınleı'Ce toı. stoktan maada b.. 
mir ve Mersinde mii:him miktm' 
da maL meY~attur. Bunlar ya _ 
kında ~ehrimize getirilecektir. 

OtomobD rastiW 

tihanla.n neticeleri tesbit edil _ oJ • b • • J J 
miştir. Eylill devresinde lise bi gt 0 OY e 0 Ur 
tiıme imtibaıılarm& giren 12@1 
taı•den 687 taleb& kMaanıış_ 
tır. Muvafafk olamıyan talebe. 
niiı vasatisi yüzde ~ kadardır. 

Olgwlluk imtihanına 1013 ta 
lehe girmiştir. İmtihanlarda 
503 talebe kazanmış olduğuna 
Daal"Ul muvaffak alaınıyan ta 
Iebe vasati.si yüzde 50 den faz. 
tadır. 

Faikın misafir kaldığı 

evde parası aşırlfdl tevzıatını birt müde9ttcnberi '1i 
c:aret Ofi.sı yapmaktadır. V:e 
bunla.r kat:'i: ihtıya.G ~ne 
150 ile 175 kwu§ a.ı.:a.sında. sa • 
tılmaktndır.. Ticaret Ofisi yap. 
tığı tetkikatta Ofisten alınan 
çuvalların derhal karaborsaya 
çıkanlara.it 350 kuruşa kadar 
satıldığını öğrenmiş ve bunu. ön 
Jemek üzere gereken tedbirlerin .. 
alınmasını Vekalete bildirmiş • Te'VZ'lah 

Bir padi.,. ........ 
acaatalar " fırıncı JaAa tnlcif eJilcli 

Faık adında bıri taşradan ge 
leFek Tophaae<.le- Nt!Catibey cad 
desiııde Mustafa adında bir ah_ 
balun.ıe evıne gitmiştiı-. Fakat 
.Mustafa ve karısı bir olarak 
kendHcrine misafir g~n Faı _ 
kin cebinde buluaaıı 1153 lira 
parasını çalmışlardır. 
Hınnz karı koca Faikin şika 

feti üzerine znbıta tarafından 
yakalanmış ve paralar meyda_ 
na çıkanlarak sahibine 'eril _ 
mi3tir. 

tir. Vekaletten bu hususta alı_ 
nan bir- emirde çuval kara.bor . 
sasanın önlenmesı için Ttc 
Of i iniıt tevzi ettiği çuvallara 
bir. mikta.r zam yaptlmasım bil 
dirmiştir. 

Zannedıldığine göre bu 7.8Jll 
yüzde 40 ile 50 arasında olacak 
tır. 

Bugün Rehrimizde bir çuval 
daTlığı mevzuubahs değildiır. 

yapacak 
Ma!Unı oJduğu Umre bir ıatıd 

dıet:tenben ot mobil laatiği tev_ 
zia.tını TiCa.:ret Ofisi JapmMta 
idi. Bu: defa Ticaret VekiJıatinı.. 
den ~len yeni bir emirle lWik. 
tet"ziatımıı a.centalar vasıtasi.le 
yapıl34ağl bildirilmiştir. Faıkat 
tevzi.atın ne zaman hqbyaca _ 
ğı lıeııüz mal\ııp. d~<tir~ 

Evvelce kame sahtekarlığı 
yaparak Ofisten fa.ala uıa çeke• 
14. fınııcı ile 7 iaşe meıunınınun 
yakalwıarak Milli Korunma 
mahkemesine verildiğini yaz • 
m:ıştık. Bunlardaıı )ı(ehmet ile 
Ali ~ı: duruşmaya gelmedik 
ler.iııden dün ha.klannda. tevkif 
müzekkeresi kesilmiş l;lynca ilci 
iaşe memuru daha tevkif edil • 
miştir. 

----:>ıııc----

Münakalat Vekilinin 
dOnkO tetktktefi 

Çifte Hakkılar 
,///f///llA ................................. _. ....................... ____ ,.._!!"'-. .............................................................. ----................................................... ~ 

Bir milddetlenberi ı:ı~hrinıiz . 
de tetkiklerde: bulunan .Münaka 
ıat Vekili Amiral Fahri Engin 
dün sabah Mıntn.ka Liman Re _ 
isliğindc meşgul olmuştur. 

Arkada§lartnan cebinde" 
parasını a~ırmtŞtar 
Cerrahpaşada Havyau.-ı so -

kağmda: 7 numarada. olı.u-all 
Hayrullah evvelki ~e arka · 
daşlarından Hakkı ve d~i Hal< 
kı ile birlikte gezmeğe çıkmt • 
Beyoğlunda ve Sirkecide muh
telif gw.ıziııolarda rakı içmi~ıer
dir. Haıyrullah sarhoş olduk 
tan sonra arkadaşları cebind 
bulunan 200 liJ·a parasını çal ; 

-Dön1ıü-1ııüıa.-- •azan• 1 S d• ~· Ad 1 Se danın h tıra defterinden: • · • 

~;:!';.~et emelkrJ Ioinde u. .... ... ev ıg t m a m 
carken hiç ummadıg1n1 bir zaman_ 
da fttkru sefalet kapımı çaldı •.. 801 
lflklı salonlardan bu az ısıklı ve a_ 
tessiz fakir odaya nttı •. 

,....... 
.... a 

M4zlyi sisler ıçinde görebılıyo_ 

nım: Yüzlerce küçük kızın yattıtı 
Jdiçük beyaz karyolalurla dolu be. 
yaz bir yatakhane .. 

Sonra zengın bir hanım geliyor, 
beni zengin buyuk komı ma goW_ t rllyor. Evde hususi bir tah ılden 
sonra Kollejde leYltllk mektep ha. 
yatı.. Bir b !ta tatilinde uzaklarda 

~ ~ t: yımın karısı ve kızı kan.ağa 
gel nce rahatım kaçtı Bana düş_ 

mnn gib; bak yornrldJ. Bu yüz.den 
hafta tatiller ndc ekseriya eve gel_ 
miy-0r, mektepte kıılıy<ırdum. 

Bu uzüntülU seneler nihnyetinde 
koli 1 bltirdım. Diplomayı aldı,gım 

zam:ın on sekiz yaşında idim. 
E deki hayat, yeni gelenlerle ta. 

h mmm ed lm~ kadar soğuklaştı_ 
(:ı :uıman annem n ısrarlle gezme _ 
te çı ıyor, dolap70Tdum •. 

Gı.inden g üne, evde annemin 
n - fuzunun eksildiğini görii • 
y dur.ı. Yengem hergün birı 
y nilik icat ediyordu. Annem 
bu vaziyete nnsıl talrnnımül e_ 
dı) ordu bilmem? 

Bütün emektar adamlarımız 
biı eı b hane ile savulmuş, ev. 
d b ı1 i Rum hizmetçi kal. 
n ı tı. Ann birdenbire ihtiyar 
ı .. ı'}t • En çok iht.iyarhk, onu 
b va , y te sokmuştu. 

Giln. geçtikçe benim de va.. 
ziyetim değişiyordu. Fakat e>. 
kadar kalender ve neş'eliydim 
ki hiç bir iğneye kulak asmaz 
görünüyor ve bu Ulkaydimle 
onları kahrediyordum. 

Bütün bu lfı"ka.yıt maGkeye 
rağmen ruhum eziliyordu: An 
ne neden bu kadar zavalblaş _ 
nuştı ? 

Nihayet bir gün, annem bil. 
tün bu şeylerden el çekti. Onu 
benden aldılar. Islak ~erim_ 
le arkasından baktım. Bana 
bıraktığı şon hatıra; onun boy 
le sessiz, mütevel,kil kendini 
ölüme bırakması oldu. 

Onun öilmlündcn sonra evde 
vaziyetim biraz do.ha. sarsıldı. 
t.kimiz de ayni yaşt:.a. olduğu. 
muz halde Necla çehmsiz, kav 
nık ve çirkindi. Ben ise, her 
gün biraz daha serpilip ııçıla_ 
rak bir bahar gibi gj.izelleş. 
miştim. Aynalar. bana gurur 
vermiyordu. Yalnız sonsuz bir 
neş'e içimi aydınlatıyordu . Yap 
:rak gibi, su gibi yeşil gözlerim 
vardı. İçimin aydınlığı bu göz. 
lere vuruyordu. 

Görünüfjte eski vaziyeUm • 
den bir şey eksilmiR değildi. 
Yine -eski terzim bana kat kat 
elbiseler dikiyor, yine odam es. 
k i temiz, süslü gene kız od ı. 

F kat daima ifuıeli baluşlaı:, 
dudak büküşlcr, etrafımda so_ 

ğuk bir ha.va. yaı:atıy.or, bu.. a.. 
rada, sofradan eksilt olmıyan 
misafirler içinde y:eı-iın hcrgün 
bir parça daha a§ağı: iniyordu. 

Hergünkü misafirler içinde 
yengemin Necla ile e•·lendir _ 
mek istediği bazı gençler var_ 
dı. Fakat herkes de benim gi. 
bi, beni bu fuıim servetin va_ 
risi bılıyorlardı. Necladan hem 
güzel hem zengindim. Bütün 
bu gençler etrafımda dönüyo.r. 
lardı;. Beni iğrendiren bu hırs 
dolu servet avcılan onlara eri_ 
şilmez bir saadet geliyordu. 

Onlan çelme!c, Neclaya çek_ 
mek için bin bir plan dü.ıiünü.. 
yorlar, Beyoğlu mağazaları e. 
ve taşınıyor, terziler 8.deta mü 
sabakaya davet ediliyordu. 

Sonu hiçe varan btL telaş tu. 
hafıma gidiyordu. Bala üşen 
sınekler gibi etrafımda dolat. 
makt.an usanmıyan bu Qşıkla_ 
ra.: 

- Ayol biraz etrafınıza ha.. 
kınız. O tarafta.. bu yaptıJdnn. 
nızın bır tanesine koşmak için 
hazırlananlar \ınr .. diye bağır_ 
mak isti ordum. Bu ild taraf_ 
lı kov.alamaca oyunu beni g;u_ 
dürtlyordu. Bu vazı etten bir 
vı dan azabı da d tymuyor de. 
ğılclim fak t ilk gilndenberi ba... 
na ve anneme y ptıklannın in 
tikanunı alır gı1Ji i i.md8 bir 
ha.z da vardı. 

Son gjinlerde ciddi bir tekllt 
karşısında kalmıştım: DiğerleM 
rine benzemez, ağır ve çekia.. 
gen görünen bir genq vardı ti 
bir gün ciddi ve ağır bir ~ 
ile :.. "Hayatlarımızı biıı:leştir_ 
mek istediğini, eğer kabul e _ 
dersem çok bahtiyar ol&:ağuıı 
maamafih beniın tarafımda&. 
verilecek cevap ne olursa oL 
sun te.·ekkiille kabul edeceği_ 
ni .. eğer razı plrznazsam yine ar 
kadaslıktnn cıkarmamamı" ri_ 
ca etmişti. 

Beni ne kn.d)r sevmese niha. 
yet yine yengemdi. Ciddi bul. 
duğµm. bu mc.sele:yL ona a.sma.. 
ğa karar verdim. Işte mesele o 
\•akit patlak verdi: 

Necla bir yılan ıslığından 
daha korkunç bulatığUm 1* 
kahkaha ile güldü : 

- Korkma kızım, bu serve. 
tin iciude bir su da.mlaa1 ka _ 
dar hakkın olnındığını ona söy 
ler sanrimiyetini anlarsın. dedi. 

D st bir ağız söylemiş -01_ 
saydı bu belk i sırf bir tavsiye, 
bir fikır veriq olabilirdi. Fakat 
N ecla o kadar zalim ve müs _ 
tehzi söylemi ti ki ta içimden 
sarsıldım. 

- Anlıımadım .. d iye ahmak_ 
ça GOrdum. 

O, güldü, güldü 
- Tam z d un 

yavrum uiv .: sözıi alc.u. B ııı b11 

müşküI meseleyi açmak zah_ 
metinden kurtardın. Görüm .. 
cern seni, çocuğu olmadığı için 
darülacezeden almış. Fakat nü 
fusta. kendi evı.3.<lı gibi tescil 
ettirmediği ve hiç bir vasiyet. 
name filin d8ı bırakmadığıı için 
:mirasına giremiyorsun. lŞte se_ 
ııi: ailemiz okuttu, yetiştirdiı. 
"Burada sesine müstehzi ve a. 
cı bir ahenk vererek" Sen de 
bize olan borcunu pek güzel ö_ 
dedin. Kızımla evlendirmek is.. 
tediğim bütün gençleri kendi • 
ne c;elerek.. 

K"a.famın içinde bozuk bir 
makin& zinciri gibi koeuP da_ 
jpa.ı::a:lt. minaemı intizamını 
kaybederek: rakseden keiime _ 
leır adeta beynime batıyordu. 

Onlara evvela, bu yapışkan 
fışı.kları kendime çekmek i{;inı 
hiç bir ~y yapmadığııı:nı bağır 
mak istedim. 

Fakat bu darbeden o kadar 
sersemlemiştim ki ne diyeceği. 
mi ne yapacağımı, timdi r. azi. 
yetimin ne olduğunu düşünme 

· ğe kudretim yoktu. 
0ula.ra ne demeğe hakkını 

vardl? Geldiğlın yere dönecek 
tim. Yalnız oradan pek küçük 
ayrılmış, bu hayatı iyice be _ 
nimsem.iŞtim . Şimdi oraya dö_ 
nüş, batün bu alıştığım, sev _ 
diğim şeylerden ay,rıhş biıaz 
acı olacaktı o kadar 

Yine onlara borçlu idim. Ba 
na iyi! bir tahsil. nihayet sen 
Jerle bu hayatın zevkini Qitlar 
v.ernıifti,. 

(Arka.-ıı var) 
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T~et Ma.ıt.,,..ımn 
tetlii'Aleri 

Bir müddettcııberi §ehrimiz • 
de tetkiklerde bulunan Ticaret 
Vekaleti Müsteşarı Cahit Za _ 
mangil diln öğleden sonra Tica 
ret Ofi i Umu.m. Müdürlüğünde 
meşgul alnıWJtUL'. 

1 

fjllllll -=oa=hif~i köçti=. ~k=ha=berte=r==ıı~ 

* Saınatyada Sancaktar Hayret_I !;1ışl~rdır. Hayrullahın Ş~~~ı 
tiıı ınahalles ode oturan t ~ıradı o uzenne suçlWa.r yaka.la.nmı. 
daiı ı sokağında blr oahçe duvarın~ haklarında. ta.hkiJcata ~lali 
tam r ederken ilzerıne gelen frnj b rl mıştır. 
knalık tizcriııc yere du mu~ veba ~::::::::.:.:.:.:.:.-.:.:-.--.-.. -_;;,, 
şındaıı yaralanmıştır. htir d ~er : f , 

TAKViM r abga a. h s1anesıne kaldi.rılmıştır. 

IMll' J.65 G1JN 290 Ay ua 
* Fatıhte Slnnnn o m.ılıallcsinde 

Ders naz1rı sokııgıncla 35 numuradn · 
oturan I-Tukkmm ı4 y larında'cl o• 
lu Adn::ın diln tTnmvay rncrdı enın. 17 1~68 
de giderken Sar:ıçh:tneb şınd.ı nsa _ ŞEVVAL hl.. T 
(.'1 dü,.<:eı:ck muhtcllf y"rlerınd n ya_ I im lf · 
ralıınmı~. 

linci teS 

* Şchr~ınlode Saıd Ömer ma. •--- J 9 4 2 4 
halle inde oturan Şilknlni.ın 5 ya _ 
:ıındaki oğlu Salahntılıı. dUn evleri • j 
nin penceı·eslndcn sokn~a bakarken 
müv.ızenesint ktıybcderek caddeye 
d -. e ynralanmı.şlır. Çocuk bas 
taneye kaldırılm~tır. 

Güı 11S 
12.4G 
7.14 

Ogle ikindi 
6.32 0.36 F zanı 

11.58 UOS Vasatı 
Y:ıtsı lm k 
1.31 11.ID Ewni 

Kızı/cay ltaltan Ciımlta""'et 19.59 5 85- Vasatı 
"'"J ._,,..,,...,,.,,.._""',.., ~vvu 

bayraauwla 1'Qflıyor . E BE n E 1' l 
Kızılay ha.ftıasl. bu. yıl ym•duıı 

he-r tarafında Cumhuriyet Bay_ 
rramının birine~ gtinü bQ.3llyarak 
bıi' hafta müddetle devam ed6 
ccktir. - A)lık 

Türkl~e 

1400 Kr~ 

750 • 
4"10 • • .,o 

~endi 

2700 I(~. 

1460. • 
800 • 

·-
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Ekmık ttyiaşmiaR s~ıırn 
YRtıi ttyatl atr ~cak 

( SON~ff.~~ J:EI ~I..... 1 ~!:R~ )En __ BE_•_s_Aa __ A_H ~ 
-B:ıı tarafı 1 lllfride - l'ıra aras:ın<fa: mal olhıaktadır. 

eilırnck <:JJİ.aracak VfJ' bunu me- Bu şerait kurljısında halkmın 
lnh Ut karneleriyle on yedi kuruş, kfı.ffesi müstelililt olun 1stan • 

ııerWi Salomon adalarınd 
havzası! 

Hes harp ~ 
esiri 

-sayılıyor 

Okar tek yol 
• 

Kömür 
hareıni 

.alk karnes1yle de buğday ına· bulun mübayaa suretiyle elmıcl· 
ti_yct.J..:'tin deı cccsine göre tesbit ihtiyacuu kar-şı.lamalr-pek de ko
e_dı!ccck fiyatla sntılacaktır. Ne lay olmıyacnJ·tır. Maamafıh buı 
tice ıUbariyle halkın alacağı anormal halin devamı da im· 
ekın:ıek fiyntınin her zaman ~ ımnsız g6rtilincıtte ve Hlikfıme- _..,, __ _ 
beddüı et.nr~ mümkündür. Çün tin bu ı.şe karsı c <ldi tedbırler • _ 
kü Yllkanda da yazdığımız veç- alacağı tı.hırun olunmaktadır. iktisat ekiletlllbl 
h le halk eı~meği buğday müba· Vali ve Beh ıye Risi Doktoı 
~44 ına göre fıyata alacaktır. J.,ut.fi ırru evvell i giin yalnız 1 bzırladıfiı ııroıe 
.of1 diye, bastırılacak olan ıne· 'l'icaret Odnsı mensupları ile de· _ A 
ınuı kru:ncleri: .içiıı 18.zım: gelen ~ n.ym zamandh zalfre ti- ı y.allmtla arı s8 
k' dt tedarik.: etmiştir. 3: renk. caıı!ti ile tigar eden tanınmışı r.;t .. 

1
c .... .., 

il ler ay başmden; cwv:el luızır; Ankaı:a. 16 (Hususil - 1Jcti. 
ıı:t:; ııe ba.ınlac.ak: alan; bu k:ır-ı zevatliıı u gor~mÜ§tüı . ~, ga 

laıı.ouı:ı ohı.ı:aktm.; Mt!muır k ı- Ankar.a, 16 (A.k.) - TiClll!et 1 t V k l t· E wı· k.. .. ."' 
~ v k ı· ı·ı d " b ..._ sa e n c ı reg l onıup ı'i' _ nelerinden bareme dahil memu'" e J ı va ı ere yay 1:,1 r ..... l ~ . k" .. t .. 
~ başka. vekfiletenı menıu· mimde m murlnrın VC' b siemc. eonclesı. vde ~oınur sat ı~~~ıu~u
tiy,et ynnruılar da! istifade: ede!. ğ me buı old ki rı l~ nıs l :J ses eı;ın b~ 

1
::zc · ınl~ a. lıı.cı lı -

k ~ km k lıııb ı ı t" . ı , susunu ır ranun Y• uaı a_ ~ lerdir. Memurlara bu mak· !;.,, :__,~dcO- u )n.t 1 ı~w. d ~ınıı~ zırlamı jtlr. Buna g0re, proje 
tlQtla tevzi edılecek: beyanname- .LUpı.~ s ncc temm C' • ece ' .. . .• .. w • 1 - . t ·ı t 
ler ı...-ün:. hazırlanmış olaaaık:. ğinm kac rla tl6mı. nıunuı:tlrı ı. n ı yurnı ıu :;-c g r ı ı arı ı e 
ln--ı".'uti 1 b be cın n ::; u. e; be~aıma.me dol· ayıı dun barc!!lclcm fuzln .olnn _ 
--:um. Memuı: ar u y,annu 1 , . lar m 1t1F' ~ 1' k }ul et. 
lnelere besl,,.n...W.. mecbur olduk duracaklarını o ld.rmektcdm. k t·• 

1
. 

1 
-

ı.._ . -;-ı;>": . nıcm" şar l.C .. \. t { rını n a _ 
1C&CJ: ki:mıseı..-:n ır.ımi~_:ı..- m::ı:- M!...-mıırlı:u!ın. bc .. lcıtıc!fu nmc· . .. 
da .M;.L.l • • 7'.""""rn. " bilec.ek rdir. Vt:l-.llet Lmyit k" 

Yabancı bır ısım yazamı~ bur old .ları eşhasın zevce, \:V· ımir ıstihs·ılinin artmasını tcŞ _ 
~:caklll;rdı~. Yapıfacak tet:kı- lat, aane büyük 8Jlne, kızlmr- vıK m'"'ks'.ldıle teknik ve idare 

12 t ııe~de sahtekarlık yap: de:ı ve. t.oru.nla-ı olduğıı. Y p•liJ- memurlarına Hey et1 Vdtiirce 
t.....lttan goriilenler d rb.a.l m.ııı~ ca:k. yardımın: bıi\ tiklere 3oo. t Hit olıınncak ........fizami lındle_ 
~l'Un~ m~ne. veıil~ küçüklere 150 gram esası fu..,e ri geçmemek şartile-- ~·lık 
~lerıclır. Vali ye Bel dıye Reı rindcn. olacağı, yedi ya.~ın.da;ı nrim. verecektir. Kömür istih _ 
~-?olttor Lutfı Kımiar. ~apılaıı kıiçük olanların kfü;ük snvıla· saiinde ocağa. inmekle mtikcl -
·~rlıklar hakkında ala~ıır cağ)., mütendd.t yer.kr.dcıı maaş lefi. memur: ve: mtiutahdemlerin 
lbaJta.m.ıaraı lllUlltazam maliimat alanların >:alıuz b r yerden yarı· bi . b b k 
~ekted.iıT Ka · · · ilt dımdan ıstifacle. edebılec~. ne- de r sencsı ır. U"U sene 0 -.. ~ cıaı.- ....;ı...; __ ;.ı:ı~ !şlıımn ~ lo.ıın.k sn~ılacn.ktır. 
-.r· uöı ~ cuuuıesu uBUBun (er t.a:ymı alanlar ve.. devlelç•· G . 

1
. . l'-' b .. 

da bazı ıMtşam gpzet.elcıtı tara· paralı veya parasız ia. e edil n- C12:L ı&~~;ı aıe esının 
tln<ian, yapda.n neşriyat asılsız· lerin liundan istjf;ade edem·ye· . tetAih sey.aludi 
::-· Ziraı_g~ ~~e sa· cekleı:ı. bu yardımdan memur· Ankar~ 16 tBusuei) - Gazi 
.__h oldugu ıçuı •. bıiiy:Jıe bır -~ep- tarın. demıryollap barcırunin bi-ı l"sesi talebesinden bir grup tet 
- bul mn:ıUr luzumau& goniil: - rinci \{C ıkıııci cct.-..·ellcrmdcki 
~ memurların, miıstahdcmlerm, k~_k:ıtia bulunma~ üzere Kara _ 

Vaıı .İ:>oktor E.Utfi ~ ek- vruzlnrın, deı~amlh.nn. hat bek- b~k- ~e ZonguHlaga hareltet et. 
._k- işi il8' bizD1t m.cşgut olmak çılerinı.ı, te.ka.Ut. d\ıl, yetım, ma· nuştır.. • • 
tadır. 1ş normal vaziyeti aldık- tul VC' hidematL v.atanıy,e sahıp· Sanat okula ımtilıanında 
lan sonra Belediye İktısat Mü· lerini~ a.cıltta. v.e vel6.l olan me- /stanbzılilan. kazan...lıw 
diirlüğtine bırakılacaktır. Aliı murların. Eı eğli sağlık ve ame· A~nlcara 16 (Hususi) _ B61. 
kadarıtır bu~y mübayaası ışi- le b dtklen memurla.nnm, aske:- 1 . n"""' 1 ge Siln'a.t oltulUı.nna; alınacak 
llın kol~ ol.mı~ kanaatin_ ri ve gedıRli barem memur arı- parasız yatıh talebenin imtihan 
decilı:Jeı:.. Bwıun sebebi de. u • nın ıstifade edeceRleri kayde· Uırınm sona el'diğini bitfümıiş _ 
Jllll': drtmekleıdır. 

İc:;inde bulwıdıığµmu.z.. ay ba- Vekıl, tarrumm sonundu. .. f;oyle tı1t. !stanbuldhn ka~anan fille -
tladan itiba.r:en karne kalkan deme.Jrtcd.ic; bemn listesini vşriyoruz~ 
11rıı_ .. ı.._,. _ ~ · · '--1 -.:ı:ye mütemetle· "Bu na.z1K mevzuda tarafınız· Slikrii Taymaz, Hasan Yula, 
~~ UIUaU t n'1ail Turgut Sızmaroğfü, lCa_ 
l'i. ınııhtelif iatihsal mıntakaları- cL.ın gm>terılecek hassasiyet ve mil ö

7
.nelik., Ahmet A.yhan Tw. 

~~ Y.a'"i""'" va.zi,·-•tedirler ve ıtınay bilhassa dl.RRatinizi çek· ~ ,, • .._ ,,,.... ~ 11 · ran, Sait Güven. Mehmet Kil _ at derec.eaiııe bakmıya.r.ak mek ister'..lm. Ş:ı.hsı masu yeti· 
llıijh....,0 ... + VQ.llmaktadırla:r. Bu niz altında cer.eyan edecek olun çült Hliseyin Nihat Aksel, Ab. 

""-ıı'ı-u- .T-Y di titif Kınaz, Turgut Önder _ '\ıaziyet kaqısında. köylü mali- gerdt tesöit ve gerek ekmek ve- se\'en, ?wfehmct Alba..,rak, FUL 
IUıı. daha fazla para ecleceğl ka- va. ekmeklik fiubn!lat" ~l nnde '.J 

llaa.tiyle buğıJ,ayuu saklamakta eser: .liafüıe gcleceR neticelerin ret ~arpar, Halit Adıın.n Kara_ 
~ Bu yüzden norm.al zaman her türlü sıkıntı ve şika,·etl ri su. Nihat Adadeğer, Ahmet- Bti_ 
l4ii.. İstanbula yedi yüz liray• ônfwcek bir mahiyet göstere· lenf fsfendiyar, Orhan Mat, 
lbal olan bir vsa!Ton llu,,.;ıay bu ceğine em'ın olarak me alını.de Ha.ydar Sadl Kayaer,. Omit Ta. 
..,-;_ -r. ~ - lit Özer, !brahim Nejat Şim • 
r:ı <>aii" bin lira ile, on beş b:r b~ml::ır dilerim." 1 L"tfi K -:::; ....,, şekçakar, Vehbi çöz, u · e_ 

Avrupafdlİfll mı biJik lllÖltalti 
- •aı tarafı 1 ıncıde - bundan istifade etmesm? Hatt:i 

Esasen Jlq?oniatt FtmoSLZ liangj v.esile ve sebeple Irınclis· 
lna.ğIUbiyeti üzerind~ ?>ek az tan bu ziyafetten matirum bı
~ Q.nıaa. ~ IMJDeZ' bu zen-.. ııakılsın? 
Dtıı Fransız sömürgesini musli· İsviçre gazetelerinin Asyalı· 
balıe usuller ve müzakerelerle lar aırasında servetlerin ta.ltsinıi
~e geçirmişlerdi. Şımdi bu el ne ve lierkıesin alacağı paya bu 
tOfnıarun t:alt.i ve zanıri netice kadar yaklndan ilg'ı gfu:,termele· 
~ ıneyvalar.nı toplamağa bıış- rinin ı?arnbeti üzennde durma· 
~r demehtir. rra de~er. İsviçre, Avrupalılar 

Japonya öütun .N.syay,ı Asya· içınde ne Asy3da ve ne de baş
lılarıa miişteııeken ve el birlıgı,- ka bir~ -:ie en edna bir mü~m 
~ İşle1!meıt- dava ve sevdasında· lt·ke edinememış bırRaç ui"alt dev· 
cbt- ve bütün askerf, siyasi ve e- letten biridir. Binaenaleyh dün· 
lt()nonıik hareketleri bu gayeye ya hakimiyetini elinde- buluıı
~ yönelmıştir. Fı-a.nsız Hin~ durmuş olan büYtik devletlerden 
~n feyizli ve ~rimli bü- ziyade Avr,ıpahların ltıt'a hari
tiiiı servet kaynaklan umumi" ci menfaatlerini müdafaaya 
~e kvrupalılar ve bi~hassa laı.lkm~sı ~k.:ıcuz bir ~ahraman .. 
''tıınsızı~ için kaybedilmiş ve lık aibi aarunmektadir. Bahu
~rca ka.zanıhnıştır. sus ki Buyük- Britıı..nya gibi bir 

lisviçre gueteıerı işte bu zr d:vıı:tt Çüıde.~min etmiş olaüğu 
hı A.vnıpalılık ııanuna büyuk. buyük Jmpıtülıısyonlar ınenf.aa· 
~lerle kal'Şllama.ktadırlar tinı ie Ç.in müsta '·il devletleri
' kendi kend lez'ıne şu garıp ne teı lretmıek karar. v azmıni 
1Uaı1en sorma.ktatiı~hı.ır: ilan etmiştir. Hic şiiphesiz bir· 

mal Çağbaş, Remzi Uygun! Tu_ 
ran. QP.uZ'. Çaq>ar, Kemal özer, 
Sn.mi Y:froetli, Mustafa Sadun: 
Dınaec. Saim Kadri Bttıikay~ 
Kemal Gölce, M. Nuri, Tevfi}gj 
E'ikret Empek, Ahmet. ~yalı. 
Cemal Çaplıca, Alaedfün AUunı 
l{enan Gülgeç, Hiisamettin Ö _ 
zükök, Recep Rahmi Topaç. Ni_ 
met Bozkurt, Fikret Mart. Ka.,.I 
sım Çakıcı, 'I:ahsin Çakıcı, Yah. 
ya Necdet Ardangil, Bahattin 
Eroğlu, Osman Nuri Gökdemir, 
M\ıammer Aktunç, Et.em BILt _ 
tal Riza Tecel, Sabri ~alas, 
Sadettin Miızur. Mustafa Er, 
Ahmet Faı•uk Müke, Suha Ak _ 
çiğ. Ahmet, 

Ele1dıi1:çilik Şubcıri.: 

Hasan Çiğdem, Gökalp Doğ.ı 
ru. 

l' apı fJ siıa O kıilu.9t&: 
Dündar Boııa. Yakup Aka_tar. 

1 Kerim Ali Zoko, Haşmet A:ğı!a_ 
lıyıl, lsmail Bıyıklı. 1 

niz nümayislerinde bulunnıaana.
Sl ne mutlu! 

.Aeem şair ve feylezofu Sadı 
~ ı:unı hnli ne güzel tnsv.ir et- , 
mıştirr: 

M:Skin kedinin eğer kanadı 
olsaydı serçenin, köküne kibı:!ıt 
SU'l.'U dökenii. 

J\caOa, Asyalı demek Rım de kaç gün sonra. gelecekr 1sı: içreli 
~kt.ır? Japoolnı Asyalı da Çin- matbuat, Londr.aru.n bu hareke· 
~ ~ değil midir? Bütün tini de Avrupahlık yüksek mew 
~ membafan .Asyalilar.a ge- faatlerı na.m.uıa pr.ot:esto ede· 
~. neden' sırf Japonlara cektir. lsviçre muazzam bahrı· 
~ .ninıetler nas p olsun da Çını Y'ffityle uzak A'sya aularınd:ı de-

~~===================================================== 
Bfuıe.v:ia iikr.ii BABAN 

Meraklı notlar ,-------~--

- Daha ge{;en cihan harbin 

Amerikan ve Japonlar arasında 
kani. birı boğuşma devam ediyor 

Harp sonunda kuruhleak 
mahkemelere o da 

savkedilecek 

de anlaşıldı idi ki zarurf 
havayiçe narh k-0ymak, alls ve. 
rişi kayıt albna almak isteıuelr 
tamaıw:vle maküs bir neticıı 
vermektedir. --------------- -

- Tüccarı, esnafı set bcst Lt• 
ra.ksuılar. bakın rekabet yüzun· 
den mallar na ıl ucuza sa.tılırJ 
tekerlemeffi ışten '8.Dla.r görünur 
kimselerin d'dlerinden damıez· 

Çlallle? .Japonları ~ombalıyaldlecell 
lir hava meydamnı ele geçirdiler 

en mühim: dCnız muharebesi 
şımdi Amerikan- ve· Japon filo_ 

hükumet merkezi olan Kinhw _ 
nın y.akinindecliı·. Buradan Tok 
yova hava taarruzları yapmak 
mümkündür. 

. Londra, 16 (A:.A.) - Çörçi· di. Naaıl 'ki bu son harbın J.>a. Va.şıngton 16 (A.A.) - Bul' 
harpte ~mdiye kadar görülen 

ları arasında Salomon adalan ------------:::::::.;..-! 
açığında cereyan edıyor. B• ı• • ı• 

lin ~Y~ _sıı;asmd~ Rud~lf . 8Ulda da fıyat murakabe buro• 
Hess m sıyası bir mahpus degıl, su faalLyette iıken aynı illak3l1 
bir harp esiri olduğunu söyledi- tekiilr edildi durdu 
ğine 'işaret edilmektedir. Bu, Vak.in ki Hükınr:et tüc"~ 
~~'in harn esnası~ .~slenen Gsruüı serbest bırakb, pıyasuyı 
cunımler hakkında. hıilmm ve_ onlı.u uı mı;: leki haysiyet ve şe 
recek olan beynehru.le! mnlike- ret ne ezeli rekabet dı.istw'"lln 
mıeve tevdi edileceği manasına ha va.l~ ettı ve malla1· esh"'ısme 
geliı'. . w&betl daha büyı..ik yüksel fuı.-

Jdponlar mevzilcrıni takvi _ il' ,ngı iZ 
"C cLuJcl:{ ı.,:iıı cm ııauan asker, " . .. 
ta;Jf lr.e ve geını göndt?rmek zo. gazetesıne gore 
ru .. ..ıa kaı ışlaıdır. 

vuşmgron 16 (A.A.) - A _ 
mertka oa uiye nazırlığının tcb 
h,;i. 

Cenup Pasifik: 14 15 !lkteş_ 
rin gecesi yeni Ebrıoe takım 
adaiııı:ıud:m Espıritu 83.nto ada 
smdaki nıevz.l rımiz düşman 
gemileri tarafından topa tutul _ 
muştur. 

Bu sab;ı;ı1d tebliğde hasara 
uğratıldı0-rı bildirilen üç Japon 
nakliye gemisinin yanmakta. ol 
duğu ve .karaya oturduğu gö _ 
rülmüştür. 

Londra 16 fA.A.) - Guadal 
caual adasının bir noktasına Ja 
ponlar asker çıkarmnğa muva~ 
fak olmuşlardır. Bu ku\-vctlerı 
birkaç deglröycr, kruvazör ve 
bir zırhlı korumak.ta idi. JaP,on 
zırhlısına bir kaç isabet elde e_ 
dildi~i ve geminin yara aldığı 
söylenmektedir. 

Alaska 16 (.A! A.) - Ala.aka_ 
daki Amerikan kuvvetleri umu 
mr kara~hmın resmen bil _ 
dirdiğine göre, Amerikan kıt'a_ 
lt1r1, batı Aleusyenleı:de Andre 
ano takın\ adalarında yeni bir 
ada. işgal etmislerdir. 

Çunkine; 16 ( A.A4) - Çin 
kıt'aları Perşembe günü Lauşi_ 
nin dış mahallelerine girmiş • 
lerdir. 
. Lanşi. Çrkiang vilfıvetinin 

- Daı tarafı 1 ıncıde - Hcss İngıltereye Alman ha.va kaydın;ı b ·lndl. Tiiccarın ve 
duğu düşüncesini bizde yarat· or:dus:wıun üni:torınnsıy.le gel· esn ın s rbe-st bırnkılınaS 'l 
mak ve blUlunla,. bizi uyutmak miştir. Bu. itibarla harp esıri sa- t f aı la.n. mahut Rbilı,. g . 
istiyorlar. Biz onların bu tuza· yılması 18.zımdır~ runen Ç('neler bu sefer de 
ğına düşersek hakikaten safça - Et' nd.!m h"ç bu her:ill nn 
hareket etmiş olacağız. ba.l ı bırakılır mı? Kon-

Gazc.ts bundan sonra şunu M o s k o v a tı l y k ınuı kAbe yok: tabıi 
sormaktadır: det un zı ). i.ızerler ! kabili n 

Almanların yapacağı bir mü· bı"ldı"rı"vor yavd.e:r a uıurak ı::ılemei!e bwr 
dafaa harbinin manası nedir? ,_ ladıl r 
Almanlar bununla bizim bir ata- Halli tki bu i.:; in oıt sı olul" ( Baı tarafı ı melde) 
let denesine gireceğimizi ve bu rini ve şimdiden şiddetini his _ mu., Y rbest bırakacaksın, 
arada kendilerinin yeni seferler settfrmeğe baı::lıyan Rusya.. kı _ yahut t.'.l narh. kayıt \ e murr 
iç'ın hararetli bir surette hazır- k . · ·· k:.ıbe yol m bru \'Uracuksuı:~ 

edi i şından evvel davranma ıçın u Bızım . nn~·ft•ı"nıı·zce bu t .. ,...;, lanacaklarmı ümit yor. ar. · · b ı d'" b"" ··k .......,,. '"' .., ... 
edi mıtsız ir gayret e ort uyu • ı...,.,1.,, ... 1L.... ""l ra c·.kar tek b r Gazete şöyle devam yor~ h b b" d kt ı IA "' · "-'' "'"' 

. b"" mu are e ır en verme e o - \'Ol k 11\'0r kı" o da \'uı·~·ncuy·u D;.i.ı;nıanın üç ifı."tikamette u· d kl b"l,.l' ı .. _.J. Al ;:.;u 
-ı...-k u arıuı ı utrıne h~uır. - ;._,ıldırnı· k, muhtekiri sindinııelıı yük gayretler sarietmesi !Al • manlar, Karadeniz sah1lnıde No .J 

len~ilir: vorosisk'in doZtı şimalini şid _ı ıcm ııH •tlı, amma gayet şı~l· 
1 - 1943 Rus taarnızuna ha· - u--rı. d\ Jı ez:ılıır'ın tatbikine h m u detle dövmege ve Luul\.asyanm bcu lamııktır. 

zırbk. doğusunda Mozdok bölgesinde' _ ~dıtl•"'re basvurduk ol· 
2 - Denizaltı sayısının ço· Grosni'ye do~ ayni zamandaı m.lı. ~rbest bıraktık yine ı

ğ-Jtltılma.sı ile Müttefiklerin ge- Ka.ı:kas dağlarmdaı 50 mil cenup nı ı.dı. Barı ı.si sehp ya haval6 
ta 0rmnikitze a kert yolunwı b d mi:inşaaUndak'l artışııu fayda· cd · un d~ sız de kuı1:Ulıın ız t-
sou noktasına doğru ilerlemeğe 'h ·ı-.::. '-· sız 'bir hale getirmek. deilinız mı ortada ne ı til\11r aa a - Mısır cephesinin müda- çalışmaktadırlar. Iır. ı e muhtek r. 

faaaı, Malta hücumlar:ınıa art· Almaıı Paraşiitçffk'f-i Bı ce t~nr tek yol olarak' bu 
ması. Rommelin yeni gayretler Moskova l6 (A.A. > _ Kaf _ ka11111 11 ve ergee başvurulacak 
saı:fetmek yolunda olduğuı:ıu ka.eyada Mozdok çevresinde AL rar u bu ol.ırakt1r: Her ne 
göstermektedir. man karşı hücum!aı:ına rağmen nah ısına oltu"Sa olSun Vllrgu&l"" 

Almanya 1943 de teşebbiisü Sovyet kıt'aları me\•zilerini iyi.' cu; u vılı.Wınak ve sindınnek .. 
muhafaza etnıeğe çalışacaktır. lcştirmişlerdir. Sovyet taarruz - Mı~··~ ttitüneülü-
Bu... +ncm;}füüsü onun elınden al· ları diiŞlilanı nehir kıyısındaki -:ıı..s..: • kim her-
~ müstahkem mı>vzilemnden geri ğrm 'lt'Ulft".. '~ 111 ma 

malıyız. "" k iV .t en'.el' hnnet ..tma, olaa-

AI • 'p çekilmek zorunda uırn mı!' v tütiı.1cu merhum lfit§8.n kil"'1a ~Ut, ıor& Gazete, bundan sonra; Japon· munarebeye- .Alman t:ak. iy.eleri !tu lxt· FuuJ Ak-M' ,e- Süt'P 
Hnntıu· '1 ''"ıuian bahsetmekte ve Japon- sOkulmuşsa da S<l\·y:et kuv\· tı ~ • . • • . . ... • •• • nt buJumht . ld k 1 . b 1 d ·· . .ı.·· .... uş· tii" kn.. ... tiıtiın ~ketnr.n mt~~. ~ yanın giiya teşebbüsi.ı e en a· en un arı a pu::mUo:ı..m •• ı. NUR} ... · u ZF .4 urv 

A çırdım gibi bir ıntibaı müttefik- l LJ nı aııı:.., 
- . Bat tarafı 1 lm.•ll• - lerde yar.atmak istediğjni ve Milli Mü.Jaf.acr. Ve/Uli . in ır ~kle~nled!1t 1"1- 7l9IMIU 

cektir. Bismamu~ "basının yan· Ma · ı.... !3 h-:.1o.- • bu arada tasıwv:urlannı tatbiltc mmav du 'ufttıbulan ü.iim&UN • lışlıklarını halk çekerl' dediğı rie ~.-k 
gibi, biz de tC;viçrey_,e kar.şı blz· çalışacağını sö:,lemekte ve müt- Manisa 16 (A.A.) - 'fitilli ıwı ıJt bir ıoii ..,,...._, 
zat tedbir alnıag-·a mecbur ola- tefikleri uyanık durmaya davet Müdafaa Vekili A:li ruza.. AI. MM!hum_ )?ksell ~ile, ~-:-

. . . per.~~ ıtıı~ rıu~yai:ı alili!ı1 ~ağız." etmektedir. tunkal refakatındekı zevatla. bır • ~ lw~ kt::ıctie;iı:H sev.dir 
1sı'1~·,e İILioalu Gazete yazısını daıma uyanık likte dün şehrimize ~elmi~ ve ~sar:. Atlalıt.m kt•ıwiMine ...,, 

Be.rn, 16 (.A:.A.) - Bdtano· bulumnahvız, cümlet\iyle bit'ir- Vail, Komutan, Belediye, Faı:ti _.,,. \.'.#.' ~ld~ bu: fi.~ 
va.: İsl:!al alt.ılKJaMi Fr.a.nsil.Uın J 

gar.nizonlaı:ından: birinde bulu· _m_e_k_te_di_·r_._,......_______ Reisleri tarafından karştlan _ tton den• 1, miit~u olaa ailesl 
naıı 300 Alman..askerj Jur.a dağ· mışhr. e.f~Milaa. sabrii tt:v,ekkiil dlio.r.i'-
launı aşmışlar ve Lwicreye ilti- Berlirır biildiriyor,. Glml ______ cmm ___________ _, 

cB.1 et:mişlnadir. Bunların silah· j r:=t =ı~ Sinem uıda bugün saat ı den. laxı alınnuş ve. gözaltı edilmiş- - B•ı ta • .atı ı ınclde: -

lerdir. . mah~ll~sinin şimal kısnnnt zap Yarınki p!IZar g1iuü sa1lt 11 de-n 
Polonyadil k!llOişsizliR tetmıştır. _ _ __ 

Stokholin, 16 (k.A;.) - Pat Kuvvetli hav.a teşkilleri, şıd. tıI1BA.REN 
ıajansı bildiriyor.: detli çarRışmalarla. düşmana. ~ A, L & L l. D A il S E D B 1. İ M • .. 

İsYiçre gazetelerinin Bedin lurpaiama taalTllZlan yapmış - Y . _ . 
muhafürlecinden gelen teJgra.f- ıar ve bu arada. av teşkilleri - Günlerin ve ~lerin en hoş, en. g,~l i'ğlencesı 
lara, göre Polony.ada bnltalama. miz düşman hava kuvvetler.i _ OYNAK BlR CAZ - KIVRAK B!R MÜZİK 
vak:ıları çoğalmaktadır. Lodz- nin biitün kaışıkoyma hareket B O 8 c R O S 8 Y 
da büyiil< bir dokuma fabl!ikası ıerini mümkiınsüz bırakmışlar_ 
bir yangın neticesinde tamaırum dır. , B~ rohle: Tatlı sem i1t• 1~·e& rkıllw Sıiylii)OS. 
harap olmuııtıuc BnltalayıcılB.!' ])on cephesinde Macaı· kıt~- SES Sıneması Beyoğlünda ş hır tıyatrosunun c~ki Komedi 
bütün Polonvada ekmleri tahrj ıarı, düşmanın nehri g~mek ı. kJBmındadıı. '.ret : ~m 
ediyorlar.. SociaJ. Demakratcn ~in :ta{>tıkları tcşebtiüsleriıı hep·------------------------
~azetes'.!ıe Berlinden bildirildi sini boşa çıkarmışlardır: j ı••••••••••••••••••••••••a,.. ğine göre ~olanyad8.! 1942 !basa- Cephenin merkez ve şımal ke ~ -,. 
dının yüzde 80 i Alman mukam simlerinde bava kuvvetlcr.im!zl 
la~ tarafından müsadeı1e edil- So\tyet gerilerindeki münakala_ 

Taırilin saferi 

mektedir. Baltalama vakalan o ta taarruz etmiştir_ 

San'atı.n şer<'fı 
l{udretın escı~ ol 

DENf ZlE 
Aşkın azameti .• 

EROL FL~N - BREND M RCHAL'ııı 
Son harikası ... 

kadar çoğalmıştır ki 1sv~ ga- Murm:msk cephesinde dağ 
zetelerine göre Alınnn umumi kıt;lalarımız kısmen düşman kar 
pol1si Frank, asayişin muhafa· şılık t:aar.ruzlarını kani! ka~ıp. 
21aeına memur ve yiiksek me· larla. püskürtmek suretile du.~ • 
murlar.dan mürekkep bir meclisi manın bütün taan-uzlarmı akım 
3 defa üstüstıe toplantıya çağır- bıraktınnışlardır. Diişman, bir. Buaiin LA..,. L E'nı·n •• 
ınışt!ır. çok. ölü bırakmak suretile ilk 

6 
--

Si~ııab Kit.@ 1 hareket mevzilerine kadar çe - En büyük nıuvaff akı\ et1Clir: 
Londra, 16 (A.A.) - A:vru· kilmistir. mı•••••-Bugüo saat ı ~ t~Ht matiiue. ••••--nada Almanların itııTal etmiş ol· 

duklan altı memleketin, yani Mareşal Von BocR Mooku.f değilı~~ .. --••••••••••••••••••••._, 

erlkada J&bancı 
lldlı ... , ......... 

Norveç, Yugosla.vva, Polonya, Ankara lG <Radyo Gazete - RITZ BiRADERLER ve Al.IOREWS HEMSERILER 
ı 

Cekoslovak:va, Hollanda ve Bd si) _ Mare~al Von Bock'un 2..1 lfti , 
Yeai Bir Sebze ve bir tayyareye biııeı·ek saat- çikanuı Londrada bulunan hü dı etrafında, dönen propaganda Diğer birçok yıldızların j tiıakile cevil'd!klıt:ri 

La- Syrıe et L'or.icnt gazete· ' lerce tehlikeli canbazlıklar. yap· kiımetler'i, bu mem~ketler hal h kk d B r ·adyosu bu • 
&inin verdı n bır malumata gö· tığı goriilüyormuş. Batta bu kına karşı işlenen ciirıimleı-e g~n ~~ ~zı~In::;~ylemiştir: - AR JANT 1 N 6 E C ELER ,. 

.A.znerikaya yabrılmış doıı
tnu.ş A.vrupa mılletleır.uıi ı pa-
r~ son bır istatıstige göre 
\ 14 ve bloke eci.lmış bitaraf 
tnıUetıer.in paarsı 2,3 mil) ar 
~tardır. Bu bitaraf milletler 
d ~tıda. b:ışta. L4-84.000.000 

0 lal'la İsviçre ~tedır. 
E&ki. Kus-Talnilleri 

Kı.ymeUeniyor 

Ya Alnıan ordusunun Kafkas· 
~ doğru lerlemesi iız ıı ne 

~llldıYe kadar .lnyıneti sıfır a
lt b~li: eski Çarüıt Rusya-
~ t tahviller b\zı Avrupa 
~ i{ tlel"'iru:fe 1 ı:denbır~ kıy, 
a '1. kazanmağa. başlanıu tır. 
t'o unı.u!ln başında Grosny pet· 
ı· 1 tahvıllerı gelm kted•r. Ma· 
~ oldu~ u üzere Alman ordu
~ en fazla bu mın ka) a y-ak

dır . 

re Şamda yenı bir sebze keşfe- i.limler1 geçenlerde dünya irti- dair bir kara kitap hazırlamak- ''Düşman propagandası Al • 
dilmıştır. Bu sebze, Hind bi· ifa rekorunu bile kırmışlar. tad,irlar. Bu kitabın hedefi. harp man generallerinin idam. ~n _ 
berı den len ııebata domates a· Bu filiınlcruı iş'i: tehlikelı u· b!ttikten sonra teşkil edilecek pis. azil yollarile yo~ edu.dık • ••hkaha tuf.:mı fihnjuj günn<.o.:,re hl.ıaırlanıAız. 
şılam.ık ınctlylc elde cdılmiş· çuşlar yapan pilotlara en ziya.- olan beynelmilel mnhkem:? hu· ler.ini iddia etmektedır. Bu ca _ 2 sa t m ki rn n ş' 
tir. bze yeş lrenkte, portakal de elverişli olan gıda nıaddesı· zuruna mücrimleri çıkarmaktu. h ıda lıcrgün y.eni yeni yalaıılnr s o 
bıç nde ı:e buyüklüğüncle ol- ni bulmak imiq. Kitap, Birleş.ık Am rika, Bii· uyduruly.or. tngiliz radyo!';u \'on Eu Salı alqamı M ER Sin.,,,.OMttda 
m;J.n.tad!r Lezzetı de çok gil· Şimdıki halde pilotlara, has yük Bntanya, Rusya ve dığer Bock'un hapse atlldı~nı öylü . .. •••••••••İİlııııillİllİİıİIİİlıİııİı••••••••-' 
lclmış. Şimdi bunun genis nis· ekmek, süt, yumurta, tereyağı, birleşmiş milletler tarafından yor. Mareşal Von Bock da. di. 
bett yet .... ıdlmesi dü~inül· r'ıkulata, çay v.e terkibi gizli t 1 ·ı ed"l cek lan mı"lleUer 0 • • k .,_ ~· eş o ı e o • ..: gw "'•Alman ~c_n. eralleri &ibı. Rar I nıektedlr Ancak henüz hn1le- tutula.n bir hap verilmekte k · sunulacaktır " ~ -

rası omısyona. · cephesinde duş.mana ac;ı:- dıır _ 
dilnıiyen bır nokta vaııdır. O inıi.ş. b Londradaki Nor\'ıeÇ hükumeti, beler indinnektcdir." 1 
da bu sebzeye münasıp bir isim Rıvayete göre, pike bom a: harp sonrası devresi için ccz:ı. 1 
bulınnk. caba Sizin hatırınıza pilotların.ııı asap kuvvetini te- kanunlarında değişiklil\ yapmış Kt§ lla.,.,""1 1tığı 
bir şey. gıcliyOt' mu? min eden 'bu liaplarmıg. ve Norveç tarihinde ilk defa 0 • Vişi 16 (.A:.A:.) - Tribune de 

~"ttkkaalılık Haplat'l ital!"&da Açllkı la.rak idam cezasınr lta~ul et- Gcneve gazetesinin Berlin mu -
Tarafsız bir kaynaktan bil· "Lavoto Facista" gıızeW.Si· miştir. habiri. Rus cephesinde her iki 

dirHdigme gôre, Almanyanm nin 2 fikteşrin tarihti nüshasın· Sofyada. l:en1 İdamlar tarafın klş hazır.lıldarına gny-
ism bildırilmiyen bir şehrmin da İtalyada yiyecek fıkdanınm Londm, 16 (A.A.) - Çar· retle de,•am ettiklerini bildir 
tayyare meydamnın yakınuıda iğtişaşlara sebebiyet \'Crdlği şamba. günü alinan haberlere mektedir. Bir çok Alman birlik, 
bır laboratua.rda. yirmi beş Al- ihsas edilmekte ve: "Toptancı ı göre, Sofyadıı harp d:vanı trua· ıerine kışlık fanilalar. ve c \ap 
nıan ilimı gece gündüz lbir ~y piyasadan perı:ken.decilere ba· fında:ı mııhnkemel~ı;i yapıli.ln lnr dağıtı1,nıştır. Aln\an tek _ 
üzerinde çalışıyorlarmış. Ara· lık nakleden Kamyonltınn polıs 36 komüni.,tten 1..7 s'ı ölUmc. nis)enleri ise Rusyada gidip 
da bır, bunlardan bir sakallı nezareti altı lda sevke...-ffldiklt>· 5 şi müebbet hapse. 13 il 15 s~ gelmekte olan kamyonların her 

ondradan Türkçe neşriyat 
B.B.C., Jngiltm'e radyosu gunde dört Türkçe 
neşriyat yapmaktadır va saatları ile da1ga 

uzunluklan şunlardır: 

S A A T ı:.ALG.'\ UZlJ.NLOOU 

08.30 a kadar 

12JI& d8lt 1%A5 e Jm.ilar 

l\h'.'tre: 

40.98 V.E 4%.11 

V:E ! -l.!t2 yetmış l:ieşliğın biıw.dan çıktığı n'' bildirilm."-ktedir. 1 ne aınr hapse \"e bıri de 20 av hangi bir kazaya u(';rrnmaması ......._......, __ ~----=---=ı=ııı~==~----~----..... -----------_,..~ 1 hafif hanse mahkfım olmustur. iain tedbirleı: almaktadırlar. 
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1 ~!:!bas hakkı mahfuzdur ı-~ 
. · .ı"':~·u· ..... - . , - .. . • . ; r.· • . . ~\ 

füıv l da oylc ddialı güreş· 
leı olurdu kı, ba rı birk:ı.ç yüz 
alLın konduğu v.ıki ıdi. Sü,..net 
dilr,<T\inleı ınde-, koy ve kasaba diı 
ğünlet' nde ter ıp edil~n gureş
lC'r n dül Prı rie yüksek olurdu. 
Bu ( b ple Kavaladaki gı.lrcqle
re ç it u1..a.klardan pehlıvanlar 
g i 1 :iı. Pehlivanlar kazanama· 
y p mağliı.p dahi olsalaı topla
d•kl rı paı sa parası mıihimce 
b r yeklin tutardı. Zengın ve 
l balık olan Kavalaltlar pcırsa 
t plıyan pehlivanlara en aşa;;t 
b r kuruı; gtlmuş v :ı-:-ırlerd; Ba 
pehr rnnl ra 'e, brtş ltı r-eııli
va.1la1 ına \: c. 1r p.ı.r. a parası 
bes kurJş gıimü t..:ıı a ığı clüs- 1 

ı H.zdı . .-lag!fıp hn o , p._.hiı' an 
on binlerce se:y ıkıden n vu1.1 c;io
lusu para alırlardı. Pchlıvanlar 
parsa toplamnğa sırtındakı pc.,.
temallarla çıkarlardı. Ve, bu p<:ş 
temlların bir ucu para ile doln, 
boşalırdı. 

dakı güresler Kırkpınar kadar 
rnuazzaın olurdu. Buralarda üst 
üste kazanamayıp maglüp bir 
pehlivan bile aldığı parsa ile e
line bolca para ahrdi 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
İşte bu sebeple Kavalcı nuihırn 

bır mer kezdı. Buraya her yer· 
den pehliYan gelirdi. Sonra ak-

Nevralji, Kırıklık ve Bütün 
icabında günde 3 

ağrıları 
kaşe alınabilir. 

derhal keser 

la hayale gelmedik pehrvanlar 
çıkardı. Kavala sahil olduğun
dan yelkE:n kayıklaı la adalar
dan, Anadoludan, lsta.nhuldan, 
şura.dan, buradan dn. gelenler 
olurdu. 

. , ...,Wt 't .:., - - ~ . - ... . .. . . -. ·.. . . • . ~- : 

UJ.WA<tl!J ~ s p o R I== 
Kavala gur in . Yör tik gıt

me~c k ır ' rmı t Baba ı d t 

tkrabu ,.t.l "t Çalık, .u tı .• 
o<Tlunun ı<> ı k ;mı) oı du. 
Çünkü oğlu bu' unnistü. Yınnı 
beş yaşına ) akın b ı· delikanlıy
dı. Çalık, eskisı gib ona akıl 
hocalığı yapmıyordu. Ve, yapa· 
maz hale gelnıiştı. Çünkü oğlu, 1 
olgunlaşmış, tam bir pehlivan
dı. Daha Kavala gi.ireşme bir ay 
kadar vardı. Yörük, idman üre
l'ınde idi. 

12345678 
1 il 
2~----..,..-~.---"-----'--"-

3 • 
4 .• 

·Yarın yapılacak olan 
futbol hareketleri 

İşte btitün bu, varlıkla!' peh
livanlan Ka valaya toplardı. He
le galip gelen pehlıva.nlar ke· 
mer dolusu p ra kazanırlardı. 
Evveld.n pehlivanlık b r sawt· 
tı. Pehlivan ilkbahaıda köyün
den çıkar, kıspet omuzundJ1. vo-1 
la düzühir ... Nerede gi.ırcş VAr
sa gıdcr ... Ta sonbahara kad~r 
rrü.re erek para kazanırdı. Biı 
keres nde yazmıştım galiba! .. 

~uyolcu Mehmet pehlı\• n, 
~.yle aıılabyor: 

- Kel Alıço ile Tekırdağı gil
rc. ıne g,tmı.'jtik... Al ço oı ada 
bir tav kazruıdı. Oradan Hayra 
boluya geldik. Orada da b r ta)· 
kawrıdı. Ediı neye geldık. Orada 

Yöniğün Kavala güreşini de 
m~l'hum Pomak Deli Murattan 
dinley€Ceği7,. Murat ağanın söy
ledıklenni okuyuculanm.a aynen 
aı~di) orum: 

(Arkası \"ar) 

Eli bıçaklı 
sarhoş -. .-. 

bu kısrak kazandı. uma.sa, ç k d .... h"d"sede kendisi 
oracl1n oraya uolaştık<;a b ret l ar ıgı Cl 1 
kız.rak, b rer tay kazanarak ~e- de yakalandı 
lip geçt".k ... Alıço, benı bera~-
rmde götürmek istedı. Ve, he· Bayramın birinci gecesi Ban 
raberce Deliormana dönecektik. kalar caddesinde halkı epeyc~ 
A~·ço, bana bir kat elbise yapt '. heyecana dtişüren bir hadise ol 
He"'im·z atlı ve sılıihlı id k ... A- mut} ''e ıki kişı yaralanmışbr. 
liçonuıı ma ~etimle yu ni beş, o- Mesele şudur: 
tu:& µ<>..lıJn an va.ıdı. Adeta kır· Bankalar caddesınde nokta 
~ı d rh n gibı yolum·ıza devam bekliyen polis memurlarından 
ed yorduk ... Aliçonun güreşler- .Mehmet Çevik adama.kıllı sar _ 
dC'n ald ğı at ve lusrakların ade- ho bir adamın Beyoğlu cihetin., 
:ii otuzu bulmuş u. Onları da sü-
rerek gbtürüyor uk. Atiço, otuz den halkı taciz ederek eJinde 
kırk. ellı kısrakla köyüne dönt:r- bir bıçakla gedliğini görmüş ve 
d •. Bu, ödüller onun zafer tal.!ı kendisine dur demıştir. Fakat 
idi. Köylüler onu davul, zurna- ismi Gazi Evce olan sarhoş bu 
larla karşılar ve, pehlivanları emre itaat etmemiş ve polis 
şıeı'etme ba) ram yaparlardı. memurunun üwrine doğru bı _ 

5i2 fJ il 
6 • 

:ıı-----.-~-·--_-ı 
SOLDAN SAC,t 

Toınc Y nlıı;;lı 2 - Bı 

tar f H ın U7.um. S üz -
Ku -.ı · bır ne\ ı Urahı, 4 - Dcını.z 1 
'ıı ıt:ıl rının tamırı 5 - 7,e\ k -
Şôhı et ı; - &ltııc d<> ıız ılr .,,mal 
dPnı ıı.•ınd.< bı bq:al. 7 Ta_ 
harrı ,.ılılen Eda . 8 - Namdar-
Guınuı; 9 H ı nıda - Dun;> anın 
etraf nd.ık1 boşluk. 

VUKARIOAN A$AôlVA 

1 - n ı {'I rk ısmı Nı zaket -
si1 2 Kn nı Esk koıı ıklard. 

k: dınlaı taı ah 3 - B r 117.\'Umuz
FI nr\ ı .ıt. 4 - Kfu eden. 5 - Bır 
..-mır Keder. 6 B nalarda kul_ 
l;mılnn bir rıP\ ı hrm;. 7 - Hnı ıl _ 
nn < ıktıgı ıne<:hur d"ı,: R Buyuk 
bır {ıfpt 'e tel kf'L Hır şahıı z.a_ 
mı 9 - E kı hıı Turk kl\\'tl 
Çehre. 

- Diinkii hulnUM-ıun halli 

füıyolcı1nnn anlattığ.na bakı- çakla yürümüştür. Osman Mev 
lırsa. pehLv .. nhktan epeyce pa- llıt adında biri de hu esnada a_ 
ra kaznnılıını~. 01uz klsrak 0 raya girmek istemiştir. Fakat 
günün paras:yle hıç olmazsa Uç bu esnada polis memuru müte 
beş yüz altın para demektır. ca:.1zi korkutmak için yere b·1· 
Aynca nakit olaru.k aldığı para el ateŞ etmek istemiş fakat ak --~-
ila ba.cıKa !.. si tesadüf çıkan kurşun araya 

giren Osmana isabet etmıştir. 
Ba.l$nız, Suyolcu ne diyor: • Bu vaziyet karşıSJnda adama -
- Aliço, baş güreşe çıktığı kılı kendini kaybeden sarhoş 

zaman onun topladığı parsa, al 1 
dıgı odiili.i.n elli, yüz rnıslı fazl:. tam elinde bulunan blçağı po 
olurdu. Seyırcıler, çe)Tck lir-cı., lıse vurmak üzere ıken memur 

]. b" lir ı..,,,., ı· da nefsinı müdafaa maksadilf' yarım ıra, ır a.. """'-l ıra ... 
En aşağı yirmi kuruşluk mtwi- ikinci defa tabancasile ateş et 
diyı giimü.) verirlerdi. miş, bu sefer de kurşun sarlıo. 

şun göğsüne isabet etmiştir. 
Hesap edilecek ol~ o vakit.-

kı bir baş;-ehlıvan bir mevsim Yaralılar hastaneye kaldırıl 
güre.<.Jınıle tlrkaç bin altın yapa- mış ve kurşunlar çıkarılmıştır. 
rak köy\·ı·ne dönu··yor demekti. Vak'a hakkında müddeiumumi . . •. 

hk.k k Saç bakımı g\izellıgın en 
FJ aşağı L:n altın ... Bin albn li· lik etraflı ta ı at yapma ta _ 
ra o güne göre pek büyük bir dır. b"rindi şartıdır. 
paradır. -------- Petrol Nizam 

Rumelinin zengin yerlerinde Altm fiyatları .,_r eoııaDf'de satılır. 
yapılan gıireşlere p hlivaruar ~- Dün bir altın 3505 ve bir 
,~ürlerdL Mesel8.: Kavala tbı.. ---- ;;;;ı 

~~f~ .. g~\1u,~~ti.~·ı;;;;raı:~: f:"' ~:1:'~:~;;. =·~ 1 RADYO PROGRA~ı 
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Fenerbahçe Stadı: 

l.,ta.nbulspor - Davutpaşa 

Bu maç her iki takım da he_ 
men hemen müsa,; kuvvette ol 
malan itibarile çetın olacaktır. 
Bız bu maçta fon·etinin atak 
ve golcü olması itibarile Davut 
pa~ yı daha av~mtajlı buluyo _ 
ruz. 

Galata.saray - . iılcyrnamye 1 
Hu; şiiphesız ki bu maç Gala_ 

tasarayın ezicı üstiinliiğü altın. 
da geçecektir. Siileymaniyenin ı 
iyi bir müdafaa sistemi tabık 
etmesi sahad:uı az gol yiyerek 
ayrılmasını mümkün kılabilir. 

Fenerbahce - Altıntuğ 

yunlarla nazarları çekmekte _ 
dir. 

Bt>..şıkta!;Pn bu maçı farklı bir 
sayı adcdile kazanacağını tah _ 
min eUniyoruz. 

lstanbul güre' birinciliği 
İstanbul Greko Romen gü~ 

bınncılıği önümüzdeki Pazar 
günü Kumkapı Güreş kliibün _ 
de yapılacaktır. Müsabakalara 
saat 14 de başlanacaktır. Tartı 
saat 11 den l 2 ye kadardır. 

Eraz i kavgasında bir 
adam bicaklandı , 

Bu yıl Altıntuğ da kendinden Ali Güngor ve Hasan Güngör 
beklenen oyunları çıkaramıyor. ismincle iki kardeş Bakırköyün. 
Fenerbahc;enın karşısında iyi de biı arazi yüzünden Nuri Ak. 
biı netıce alması beklenemez. yüz adında birile ka,·ga etmiş . 
Altıntuğun da San - I...it.cive-rt. ler ve Nuri Akyüzü müteaddit 
lı fı>ıwC>tlt-.ri gayelennden uzak_ yerlerinden bıç:akla yaralamış _ 
Jaşurmağa çalışmalan, miida _ !ardır. Suçlular vak'ayı müte _ 
faa.ya ehemmıy('t ''ennelcn fay akıp kaçmağa muvaffak olmuş 
dalı olur I lardır. Zabıta kendilerini ara _ 

maktadır. 
Şeref Stadı : 

Bir ~ezacı kalfcuı boğuldu 
Beykoz - Taksım 

Emirganda Boyacı koyünde 
Beykozla Taksim arasında Seıjadbey sokağında 5 numara 

kuvvet ıtibarile pek fark görün da oturan ec7.acı kalfası !spit'O 
müyor .. Maçı kaza.nan takımın oğlu Yani diin Emirganda is 
,·aziyetini tak,;ye edeceğı tabi. kele boyunda gezerken na~ılsa 
idir. Bu müsabakaya her ikı ta dcnıze düşerek boğulmuştur. 
rafın da faz.la ehemmivet vere. Cese<li muavene eden adliye 
cekleri tabiidir. İyi oynıyan ve doktoru Yaninin defnine ruh~t 
eansh olan ekip sa.hadan galıp vermistır. 
ayıılar.aktır. 

Beşik ta." - \' efa 
Haftanın en mühim maçı hic 

şüphesiz ki Beşiktaş - \ 'efa 
maçıdır. Siyah - Beyazlılar , 
her sene olduğu gıbi bu yıl da 
çok ku\'Vetli görünüyorlar. Ve _ 
fanın bu maçtan galip aynlma 
sı me,TZuubahs olamaz.. Fakat 
\'eşıl - Beyazlı takım sn.onun 
başındanberi çıkardığı güz.el o 

DOKTOR--ı 

HAFIZ CEMAL 

lokman Hekim 

1 Devlet Dcmiryolları ilanları 
' 

::vıuh:ımn en bedl'li (25000) ııı. nl .. n 1000 hın yuksek lrnlıtedc ~onme. 
mı k 1 cç /li/942 Pıızartesı gtıııu sa.ıt 15.30 d;,ı kupalı zarf u ulilc Ank _ 
radn td:ırc H rn ında toplnnıın • le ·krz 9 uncu Komisyonca s:ıtın Jltn 

caktır. 
Bu 1ce g r'!1ek ; teyenlcıırı (11175) liralık muvakkat tenıın:ıt ılr k.ınu _ 

rıun 1a,·ın ettıgı \! esıkaları \ e tekl flerinı ayn1 gün saat 14 30 .ı komır adı 
geçen Kom .) Ön Rrısliııınc 'ern d"r l«zınıdır. 

Şaı tn meler p nı z o\arak Aıııtuı .ıc1ıı !alı~ıne Daire.ı;mdt•n, H.,ydar 
pa • da T<' ellüm Hl Se\ k Şrflıı:ıı1clt•ıı tem•n olunur. (527) 

Kalay \ e komuru idare uırafından \ ı>rıl ı ek ııı ı>'ıle muhtt lıf cm \" 
etı ndda ( ıfıOO) Bın be yuL kılo pırınc k:ıym:ık ıı•lı ımal ettiı il••c·ektıı . 

Muhammen bedı'li (li2DO) Bet bin 1 1tı yuz lıl'llrfır . Kapalı wrfla t•k<:ıll_ 
mc (2. Jkıncı Teşrin. 1942) Pazarte ı gıınlı sant (15.30) on bC'ş bucukt« 

T eşvikiyede Sablık Arsa 
Teşvikiye Emlak Caddesi üzerinde her türlO btnf 

yapmağa müsait iki arsa satıhyor 
Emlak ve Eytam Bankasından 

Esas No. Yer.ı Kıymeti Mesahası 

~6.50 .M'2 

Te,muıa'to 

2133- J...itf 399 Teşviklye _ Harbiye 21.325.- Lira 
Vali konağ1 mahal 
lesı Bostnn ve Em_ 
l5k caddeleri eski 
8/~1 yeni 23 numa. 
ralı arsa 

401 T~ikiye _ Harbiye 80.130,- Lira 
V.ı.li konagı mahal_ 

507 • M2 3ll3- J.Atl 

lcsı Bostan ve Eın_ 
lAk caddeleri eski 
8/6, yeni 27 nwna .. 
ralı arsa. 

hahatı yukarıda yaz.ılı gayrimenkulle.r pegin para ile ve açık arlilf111' 
usuliyle sahl:ıcaktır. lhnle ll/ll/11H2 Car&amba ıünU saat 14. de Bank•· 
mız tstaııbul Şubesi Salış Komisyonu huzurunda yapılacak ve en ~ 
bedel merkeze blldirilecck ve haddi Iiyık görüldü!fi takdirde 'M~ ~ 
kltlctinden lsti1.an edılerek muvafakat cevabı alındıktan 9001'&1 kar'1 ~ 
yapılac. ktır. 

S.,tıs esnru.ınd, \Crılcn bedel mukndder kıymeti g Ügı t .. kdırac ~ 
nat a esı dl'rhal artlırılmıya,·ak ih:ıle kımin uhdesine ıcra ed 1ı ee arıt~ 
, fark omı.ın tah ıı cdılecektfr. 

Muz:ıy deye ı,t r:ık edeceklerin mukadder kıymetin yuuic on ~ 
tınde temıı at yııtıı tı'nl:ın liiwndır. istekli' erin teminat ak«'CSl nufV!- _.. 
keresı "e uç adet fotografia bırlıkte bildırllen gün 'c saate kad r şubef'll 
EmlAk Scrvısme mür::ı. at etmeleri mcıct dur. (526) 

Karar llilli8asıdlr 
llıtikftr 942/l~l-152 

Milli Korunma Kanununa ınuha_ 

lcıctten Tııksimde Tulımh:ıne \ :ı1 _ 
deçcşme P .su 163 No. d.ı .Melkon 
oğlu Mir~ ve Arıf o.1Hu Y şar hak_ 
larındıı tstanbul lk.rıci ::vı:ılli Korun_ 
ınr- mahkemcsınde cereyan ed<'n mu 
hakernelen n<'iıı esınde suçlu}, rın 
fili scıbıt oldı•guudan :Millı Kıırun_ 

mn Kanununun 21-55 ınd \e 
T . C K 80 ıncı maddel.:ri ınucıbınce 
yırn ı dokı.ız l • 10 curn:> para ce_ 
zas odt'I• elenne VC' lıuküm kat'lleş_ 

tigınd• uercti sn,luya aıt olmak ü_ 
:ı.ere k.ırar hulas;;sııun Yenı Sab:ıh 

gazete~ nde neşredilme ine 20.4.942 
tıınnındc karnr vcrıldi. (588) 

* Barıa.r Jlül:'8asıdır 
c 942/2373/2375 

Mılll Korunm. kanununa nıulıa _ 
Jefetten Şı lıde Osmanbeydc Kır So. 
1 No d:ı oturur ot ve saman tellal_ 
lı' y:ıpn Kirkot ogul Agop ve 
Pa~altıd H. marn Tsnıkçu 11 ııu_ 

marafüı oturur tellallık ti<'aretıle 

meşgul Maııoel oglu Serkis tstepnn 
h:ıKlarınd. J!1tanbul Asliye 2. inci 
~ mııhkcmesıude cereyan eden 
muhakC'ınc•lerı neticcsınde suçlunun 
fııJ, sat>ıt oldugundan Millı Konm _ 
nrn k:ınunumın 32/1 ve 59/l m;ıdc.Je. 
\er mucthınce beşer yilz lira pnra 
cez:ısı odemelerıııe ve iki ~ne Ç:ı _ 
ıpaiH'U .. ıırgunc gonderılmeleı ıne 

ve hükım kat'ıleşt.ıginde i.;crctı su<;_ 
luya mt olm, k uzere karar hillfısa_ 
ı;ınır. Yt>r S ıhah gazetesinde neşre_ 
d lmes Ot' 2 . 1 942 tarihinde karar 
W•rılrlı. ( 5'15) 

Kanu- Hüliıiasıcbr 
1htikiıı 942/393 

Milli Konınma kanunu uı muhıı 
lef<'!tf'n Karaguıııı uktc Mımar Sıııal 
manallesi Çeşme sok.ık 11 nurnoıra. 
da oturur ekmek satmıık uc .. retıl' 
m~l Nuri oglıı Mt•hmet hakkıO. 
da İstanbul Bırinc1 M 1li Koo urırıil 
mahkC'mcsindc cere~ an t"den ro ılıllı. 
kemesi netıce ındc suclunun ful ııa. 
bit olduğundan Milli Ko. unm... ıt•. 
nununun 31/2, 59/3 63 T. C. K 6S. 
76 maddeleri mu~lb m: 6 lir· fi 
kuruş para <'et.ıı ı ödemesınt •ı;t· ;ıu 
l um k.ıt'ıle:ıliğınde ucrMı o;;ucıu,ı 
ıı t olmak uzere karar lıuliı">:u,ın• 
Y. Sabah gazetesınde ne C'dılmes. • 
ne 31 'i .942 tarihinde karar 't·rıl~ 

(590) 

* Kanw HüliısMıdU 

ihtikar 942/470 
Mılli Korunma K::ıntınun. mutııı 

le.fetten Ortako) Bahc;e sokak JI 
numarada eb ecılik ucaretH1: uıet. 
gul Karabet oglu Kirkor Kutahyall, 
oglu hııkkında ı tanbuı 2 Mılll ıı•, 
ı unma mahkemesinde cerey. n ,.Otll 
muhakemeiıi neticesınde suclunı,19 
filli sabit oldu!undan Mıllı Konın. 
ma J,anuııunun 31/2, 5P 3, 4 .,. 
63 uncü maddelen mucıbıncc r"' 
lıra para cezası ödemesıne ve veli 
gun muddetıe dC dukkiinınm kcıf"i 
tılnıasına ve hııkiım kat'ılQ~ğınd' 
ı.icreti suçluya ait olnı.ık u2ere l<a 
rar hulasa ınır Yenı Sabah gaıett. 
sınde neşredilmesine 27 /8 942 ~ · 
hinde karar vcrıldi. (589) 

Hurda Demir Sa.tışı 
Devlet lJenizyolları lşl~tme 

Umum Mlldürlüğünden: 
Aı ıtırm.• ı e\'\ eke ılfın edilen Haliç ve 1 ı n:. e f 

Toph .. n tolyenıız sah:ılarında mevcut tnkriben ( 1500) 
<aldıı ılın:ı ı ıçin konulan bır buçuk aylık rnudclet del:ı l r ılı 
çuk ay v, p im olduğuml.ın tekrar kapalı zarf u ulıle • tı J 
mışıır. 

2 Aı ttı ına 19/ Bırınci Teşrin/942 Pazartesi saat (15) tc Tt r • t , 

de J<l re merkezinde alım satım Komisyonunda yapılacaktır. ) 
3 - M.uhammt n bedeli: Bulunduğu yerde teslim şartıyle t<.. u (fiti 

1 ıoı ve muvdkı.. t wnıın:ıt (7250) Jiradır. Şartname hergi.ın Kt n ı ~m1"' 
g"n' t!bılır, 

4 l• tt Klılerın kanuna uygun olar.ık hazll'lıyac::ıklaı·ı tt ıdil n,l:'kt11P 
bnn ikim mıddedc yazılı gun ve saııtten bı.r saat e\' C'l ne • d.ıl 
Koımııyon Reıslı4ınc makbuz mukııbilinde le\ di cbıı<'lc:ri lfızımd r~ -- - _____ .,,,,,. 

Üniversit~ Rektörlüğiinden 
Hl!kımli t \ r eu.acılık ı<:in 'Onn ersıteyc ba~vur ııl, rın 

21. Hır nrı Tl' rın Çurşaınb.ı sabahı ynpıla<'ııktır. 

Namzet olarak y.ızılanlnl'ln numa • larır a gore bulunııcııklar onıııt>I' 
nrl ,.... konfrraıı alonu knpı ında asılıdır. 

Ona ı;ore n .. mzetler saat 9 da yerlerinde bulunmalıdırlar. 
Qo< ht•kın lıgıııe ısteklılPı in sayısı 60 ı bulmadı~ından ı 1 h ı yııf> 

mıyarnk tıı. ( 1146) 
7.30 Pıo,ııraın l ıB.03 ~Hizık Rad. 

1.u çalı tıra _ ı,estrası 

lım. · 18.4:> R. d~o Co • 
7.40 A. H.ıbcrleı ı cuk KJ,ıbu 

H )d.rpa .da Garbına ı dahılındc:;;ı KomlS)on tnı,fından ynpıl,cnktı . ---------------------------~. 
Bu ışe girmek ı tc) eıılcr,n (390) ııç .) U dok . n hı .ılık mU\ ki, t c 

m nai, ... nuııun ı;ıyın cıt.&ı \ ılrnl .rla tl'klıflr.rıni muhtevi L.ırfi rını , vı 
gun ı;. t (14.30) on dol 0 1u k. d. ı Knm von Reı lıgıno '\;l'ıınc·len l·• 

I'. lŞ UANl ~ ,, 
K. TASARRUF 
HE APLARI 
2 tkincit~srin 

Ke~;desine a_) rıla n 
lkramiyelPr: 

ı adet 1000 Liralık 
1 il 500 " 
2 " 2:>0 " 
ı4 " 100 ... 
ıo .. 50 .. 
40 u 25 ,, 
60 10 

1 R :rn Mu1.ıı,. (Pi.) 19.30 A. H. beri n 
ı3)10 P ogram 19.45 Sc b t 10 
13.33 Muzık. doı;ukn 

1
13,45 A. Ha~rlen 19.J5 Muzık. 

zımdır. 

Ru Ş(" ıt tn n <'lcr K n n p. ı. ~ız olar.ık rt g t lın kt dır. 
(625) 

j 14.00 Mui'..ık: Riyn_ 20.15 n.,dyo Ga 
ti Cuın_ Zt•tc , 

huı Bando _ 20.45 1 ıı.ık I' 1 
"'" ·~~k.,., """ ;~ -~ ~:0:.r" 1 İstanbul Belediyesi ilanları ı 

bahar At ko 2ı 45 Konuııma 1-lm•••••••••••••••-•••••••••r; 
şulıırının tah 22.00 Muı k Rad_ 
ıninlerı. yo Salon Or 

14.40 Temsıl. k<' trnsı 
18.00 Program "2 30 A. H:ıberleri 

22.50 K:ıp;aıış 

ZAYİ 
İstanbul Mıntnka Liman Ri. 

F. tıhte Kcı ap Demırhun ınahalle~.ndl 1030 untu dact 18 h, r t:ı 
19, 21, 23 N >. lu k ol bın. ının hedın• 'c t hı ul c, ec '< en .azm ı 

s:ıtı;;oı 2490 No. }lı k. ııunıııı 40 ıneı m. elde> mın on .fıkr.ı• .ıı oı c 
lığ, konulmu tur. 

Tahmin bedeli 6400 lır,ı \ e ılk le. ı • tı 480 hı dır. Ş t ı ı c Z 
\ c Muamelat Mudhrlu .u K. lem rde gu uleb l . 

ih.:ıle 23/ J0/942 C'unıa sun ı al 14 de D ıı ni Eııtuırcnc1e ~. p ı. 

C<.ıktır. 
yasetinden almış olduğum 7365 Talıplcı ın ilk tc nat m ık buz \ c~. 
numaraıl mesaha şahadetnamE>. lazım gelen dıger \ e ıK. l:ır·yıe ,hale 

ektupl rı 

111 1 1 u ).)'!'il 

kaı ımen 

• tte D. 
ıb 

Em 
mi zayi ettim. Yenisini alaca - mende bulunmaları. (631) 

ğımdan eskisinin hiikmii yoktur. ========;.::::===========:::..~=========== 
Hüdnya Enıanet ·rııotörii 8ahi1!i 

H(J8(J.n Çakır 

ZAYİ 
Samatya nüfus memurluğun_ 

dan almış olduğum hfü·iyet cüz_ 
danımı zayi ettim. Yenisini ala_ 
cağımdan eskisinin hükmü yok_ 
tur. 
Samat-ya, Etyt"lne::, Ka<l.e'l;ı tek_ 

kesi 80lroğı numara 15 
Barb<ıros Ha1fteftitt Ergören 

latanbul C. Müddei Umumiliğinden 

TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 'l'lirk tinMıl 

Şube ve Ajaas adedi: 265 

Zirai ve icari her türlü bankla muameleler! 
Para biriktirenlere 2&800 lira ikramiye veriyor 

Zıraat Bankasında kumbaralı Te lrumbarasız tasarruf hesaplarınd11 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ne aşai:ıda:lri 
pliına gore ikramiye dagıtılacaktır. 

4 adeCI 1.IOO LINtak 4.000 Lira 1 ~00 _., ........... 
4 • - • , .... 11• • 

40 • tlD • 4.IOI • 

....... 
• • • • 

o 1 K KAT : Hes. plarmdaki pa :ılar bir sene içinde 50 l radan aşa«J 
d rııv .... 1 re ıkrnmiy çıktığı tak lırde % 20 faz.laı:lyle verilecektır 

Kur'alar~ diirt tlela 11llari,11Buiraa,11 EJ
lül ve il Birincikanua tı&l'ihlerinde çıekileceJdbı. 

Sah b A. Cemaledd n Saraçoglu, Ncşrıyat MudlırU: M. Samı Ka,.aY11 

.... A .. ,ı • yer IH. R .. İ• <"'u o 'ı" ve A c- .. m;ı•,.rııt., c: ~ "~" • ı>.• 


