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iliz taarruzu italyaya 
yeni hava 
hücumları 

Ucuz ekmek vesikası 
nci ordu Mısırda bü

iJüf<: bir taarruza geçti 
alacak olan r 

Cenowada 11 i 
hiiyiik olmak iaere 
bir çok yangınlar 

çıkartıldı 

Amerikadan1 Anadolu ajansı, Halk Partisi ve 
evleri, menafii umumiyeye hadim 

, ._ . 
lgillz kaynakları, hücumun çok ciddi 
_!_e şumul!!' olduğunu bildiriyorlar 

Böyle mi 1 

halletmişler! 

Londra 24 (A.A.) - Röytel'j taarruza ge<;tiği bildirilmekte 
ajansının askeri muhabirı bil bıı tia Yıln·er me,·zilerme kaı'Şl 
dinyor: - büyük öh;üde bır taaınızun baş 

Diin müttefikler, ı,in.ali Afri- ladığı fikrini ' 'ermektedir. 
kada 3 ünci.ı defa olarak taar -
ruza gcçmı~lerdir 8 incı ordu . r "" r.-.J 1 

Ha,,...• T,,,,bu,;.1• 

......... lıir 1N BDlpr Eialenwyn önünde dün MıhYer Kahire 24 c A.A.) -- Orta -
9'ıflff!ltııııia bile bun- ka.. mevzilerine ka.r<:ı hı hfü:um sark İngiliz kune-tleri Cumar -
...,......... ~a ~•. ya.pmlf;tıı Bu defa n\ahdut he. tes· mfü•tcrek harp tebliği: 
_. ......._ ~ i;t.f'_ deflf"!·e hiicum edilclği iddiasile Dün gece, hava kU\vetJeri ta' 
~-!~ p~ rıdindıif. taaınızun ~iimullinii gızlemt>k rafından kuvvetle desteklenm 
~ aldı. Öyk> -... te:ıe1y bbiisü yoktur. ";kizinci ordu taaıruı.a geçmiş_\ 
ne= IA• w, bu ~klPll. ~ahireden gelen muhtasar tı:. Ba.şlıyan şiddetli çarpışma 
~ ~ ..._ w ni_ resmi tt:>bHğde, 8 ınc i urdunun halen de\·am etmektedir. I 
.., SeılJ-'W'!P ırin kantUH, 

=-~ · gimoloi .... _ı Orduya katılan yeni 
~-=:~j:~~~l~ı yedek subaylarımız 

tla. bütün dünyaya yenı 'e j 
laıııt't bir çeki ve düzen w•ı ~. 
ı ' P HW tekrar edip duruyor .. ~Hatta ••raııen ~ok genı~ Dun Ankarada, Meclis Reisinin 
~ =:-'01::: ~~'ive Bac.vek· ı · h b 1 d .._ b. diaya kadar varıyorlar. y 1 ın azır u un ugu ır 

!Btrı sene sonra ne olacı:ı~ıı 1 • d d ~yoruz ama, gozüm_üz.iın o merasım e an içtiler 
w.iinde cereyan ede hadıselet 
~ ve şurada burad panıuk 

Ankaıa, 24 (AA.) Bugüıı ~hitlerimi?.e de ulu Tanndan 
saat 15 te Yedek ~ ubav Oku rahmet dıler"z. 
1 17 ınrı dE' 1 t hsilın' (Sonu Sa. 3 ~u te-l 

ltaly an kralı laarap olan 
fehri siyGTet etti 

B•ld•J getlnaelE 
lçla gem satın 

abpru Londra 24 (A.A.) - Per§em-
be geeesi ve Cuma sabahı taar, Ankara 24 (Hususi) -
ruza uğrayan CenoYa, bu sabah Panama bandıralı cem'an 53 
hala yanmakta idi. Şehirde ö - bin ton tutarında 7 geminin 
nemli 18 yangın ve daha ufak tarafımızdan satın alınması 
mikyasta müteaddit yangınlar hazırlıkları ilerlemektedir. 
sayılmıştır. Ceno\'a, Rommel or Bu temaslar mii~ netice_ 
ensuna ait malzeme için ba§lıca ye varırsa. vapurlar buğday 
üs vaaifesı gördüğünden Mth • dolu olarak m .. mlek~inıize 
verciJer orada vukua gelen ha.. ge-leeeJderdir. 
sarlar hakkmda mümkün mer • Diğer taraftan. Amt>rık:t. -
tebe az maluNat \'etmektedir • dan buğday getirmek üzere 
ler. Tacırruz eden tayyareler • hazırlanan Kom fjilebınin ha· 
dtm birine bir u~ksa.var top mü zıı~ ıkları bitmiij olup yakın. J 
tehassısı bulunuyordu. Kendisi de hareketi muka?Terdır. 
meslek icabı Lubeck T"e Rostok- \ 

1 , _____ .; 
dakı yangınları da görmüş ol - -------- - - --
duğunclan Cenov:.daki yangın ~ 
ıaT!n onlardan da~a büyük oı - Amerikadaki 
duğunu soylemıştır. 

[Uılyan leralmıtı Ziyareti T .. k t . , . 
Vişi 24 <A.A.) - İtalyan Kral Ur gaze eCI eri 

ve Kralıçesi İngiliz uçaklannın 
bombardıman ettiklen Cenova-

yı ziyaret:.ıiş~~~um . Heyet tayyare tabrikala-
Londra. 24 tA.A.l - ounkü rını ve Kaliforni•nm çiçek 

Cuma - Cumartegi geceai ln _ 
giliz hava kuvvetine mensup u· tarlalar111 ziyaret etti 
çaklar ikinci defa olarak şımal 
Italya üstünde uc;:muşlardır. 

Dün geoe hangi hedeflere ta
arruz edildiği hetıüz maliim de. 1 
ğildir. 
Perşembe gecesı İngiliz ha\ a 

kuvvetlerine mensup bomba u -
çaklanndan mürekkep <;ok bü -

(Sonu Sa. 3 Sü. 3 te) 

Saıı Antonıo 24 CA.A.) -
Türk Gazetecılcr Hey'eti ~a

nayi bölgelerini ve Bırleşik A
merika doğu cenup ordu ve bah 
riye tesislerini gezmı lerdir. Ga 
zeteeiler, bomba 'e av uc;aklaıi 
le gemi. tank ve topların ıma 
Unde ve montajındn hazır bu -
lunmuşlar, bu sılahları gf' -

~e bağlanan tesviye ta1z 
~ ~eğın ne olaPağı 
bil 1 et nf • 

ır. 

Alman kuv' etl n 'Y tı)l0s1av 
)'a ve YUllaDl8tanı bcrtaı f e 
derek bütün Balka.nlaı ı:t hak m 1 
Qldu. Bu ı'1e de .Rulg1u istıın 
kf'!ld.isıne pas f bır ) ı:ı rdıını:ı 
l'oliinü ustalıkla oynadı. H r 
~k Bulgar nefenmn b le bm 
lluiıu kanatın.aksızın Cermo~ 
cıeeetleri U?.ef'Jnden aşarak o 
~i niilli ga)'e e<lınd ~ 
lla.~ya.yı aldı. ö' le zırnne 
dıiebilirdi kı bu bek'emnıyen 
fiaüyük lokm" -e nırıı, i Sof\ a 
daıtiıeı .n kal'!'ını 11 tta belkı 
~ gör. t ı.- bı.ı: dovurur. 

ml 'a.ffa.Juyetle bitıren ge ç st 
b,ylaıa dıplomı 'e mukafat T" __ ._ _____________________ ... _ rek ımal ede-n, 0 e k k l-

lanan erkek ''e krulınları ı~ ba 
~nda gönnüşlerdJr. 

Ha.ıbıdti Buı., ı 1 r Makedon 
)ayı almış olmalarına 'e l 

~e Dobruca. ı mı de Ro 
lbanyanm ım·u dan 'e bu 

te\'7.ıı töı enı vamlmrntıı. 

Toı ende Bliyiik Mılld Mecli. 
s rt>ı i Abdiılh. 1 k Renda. Ba~ 
vekıl C::ukı ii Sanıcı ltı, Vekilleı 
Rıvasct ciimhur un.ın 1i kıHıb·, 
Gen<'l Knrmav ıkını-i reıs orge 
neral Asım Gündtiz, G<"Jl('I Kur 
may 'e Mılli Miidafaa Vekaleti 
ile d ·ger ve1<aletler ıJer· gelen 
len hazır buhınmuslardır. 

ı Alman -Rus harbi 
Moslıova 

bildiriyor: 
490 Berlln 

ncı 

Stalingraffa ne
ticesiz Alman 
hücumları 

gtiı bildiriyor: 

T uapse Rus lima
nına bir hücum 

yapddı 
lrıelbleketin sıkı ık biı zama 
llWında halletmiş oLmalaı ma rag 
:en, bili Yunanıstan uzeı inde 

1 
r çok emeller bf>ı;J,•mektedir. 

ı.~ ~e bunu acıktan açığ-a mat_ 
vuatta münakaşa etmektedir 
ler. Ywıanist.anın içınde cır 
~\Clığı acıklı vaziyet kafi de 
llhniş gibı her tüılü silahtan 
~ edilm'ış ve mukavemet 
~inlaı ından mahı·um bn a . 
911hnlt aç ve çıplak bir memle 

M~un sııbaylann bir ağız ı 
dan oylcdıkleı ı ı tıklal marsın 
dan sonra okul komutanı kur 
may alb v Alı Rıza Güıcan söv 
led,i' i b rM nutukta yüksek tah~ 
sil genci ginın vurt müdafaası 
1(' n ıhtıınamla hazır landıih ve 
hun.} elerındekı askeri ruh ve 
kab.liyetin modern haı bin bü_ 
t~in ıstC'kıerinc tamamen uy~un R I .k. Al . 1. d 8. R h . . . ·' b•ı . ckilde ınkişaf ettiı ildiğini us ar 1 1 man tS mı tr us arp UBIRISIM iln 
kaydettikten sonra demiştn ki: noktasını da ekt geçk'diler torpil isabet ettirildi 

:32 ı;enclık şcrı:-fli bir maziyi . 
w onun yüksek taı ıhini ta.-,ı . Moskova, 24 lA.A.) - lki 
yan okulumuzda s.mdiye ka. A lman. zırhlı alavı dün Alman 
da ı._ çıkan oın binlerce yed~k topçsu ve uçakları tarafından 
subayın memleket hızmetJerin. ı (Sonu &a. 3 Su. 4 t el 

~~tin kadidı iizerinde hilfı 
•Lomez haııgi hırs ve int• 
laınıar tatrır n edilmek istenL 
tor. 

(Slwo) ga:teteısi Yunan1sta. 
(Sonu Sa, 3 Su 4 te) 

de ve yurt müdafaasında aldık 
ları vazifeyi tam ba.şarı ile ya_ 1 
p;ırak harn tar ihimıze cok de_ 
ğ<'rli kahramanlık ,.e hamaset 
sahifeleıi ekledıklerini biliyo_ 
ruz. Bu asil kahramanlarımızı 
3evgi ile anar azız yurdumuz L 
çın kanlarını akıta-n mübarek 

Bir deQirmende bulunan 
kaçak buğday meselesi 

--~~~---.... ---------
Beyoğlu kaymakamı, böyle bir 
cürmü meşhudun yapılmış oldu

ğunu hahrladığını söylüyor 

l(OOrdinasyon heyet i kararile pasta yapm•k yasak 
olduğu halde, Beyoğlu pas,acıları dükkinlarmı doldu
ran pastalaran unlanm acaba nereden buluyorlar? 
b Of nam ve hesabına çalışan Ali.kadar zabıta memurları 

Torilt BolluğunJa : 

Berlin, 24 ( A.A.) - Alman 
ordulan ba.ş'kumandaııl.ığmın ~ 
tt-bl~: 

(Sonu Sa. 3 8ü, 6 t e) 

ır de_,ırmende ve otomatik ter tarafından taıwm edilen bu 
:bata.ı bır oluk içinde bir tesa_ evrak Beyoğlu kaymakamlığı. 
r;tr ese:rı olarak meydana çıKJ. DiL kadar gönderılmiş ve ora. 
ba a.n altı tv 1 kanada buğdayı. dıan nereye gittiği anlaşılama. 
~ aıt ciınnumeşhut evrakının ~-
beri ay f!lbi uzun bır zamandan. Dün, bu mülüm ihükir lti. - Balıjın """'"' rwıclen ltoltluyOl'a1111 1 

Tüık gazetecileri batı sahili 
boyunca yaptıkları ::ıon ziyaret· 
te muazzam Douğlas Lockeed 
tayyare fabrikalarını göı miifil< r 
bu fabrikaların gerek istihır·ı. 
gerek montaj işlerinde mulltı>lıf 
.safhalarda hazır bulunmuşlar w 
tayyarelerin aid oldukları harp 
sahalarına ucuşlaı ına ~bit ol -
muşlardır. 

Türk Gazeteciler Hey'eti. 
muhtelif fabrikalaı-dn 24 saat 
zarfında üç ekip hahnde nöbet 
değiştirerek calışan kadın, er 
kek işci sayınının hemen ht>rn n 
müsavi olduğunu gönnü ·. ka -
zala.ra mani olmak icin hatalı 
yerleri bulmak üzere ·x şuaı ıle 
muayene edilen tayyarelerin f'ıt 
mühim parçalarını gormüstiir. 
Gaz.eteciler, orduda. hizmet ede
miyeeek kadar küçük cücelerin 
sa.Yaş tayyareleri i<:iııde normal 
bir ineıanın sığmasına yetmiye _ 

(Sonu Sa. 1 Siı. 1 da' 

~llı Jrorunma müddeiu. discsi hakkında; Beyoğlu kay .. 
lb eme hala sevkedileme_ makamı Gafura. Müracaat et_ 
ia old u dünku •üebamız tik, §in mahiyeUni sorduk, 

Yaamıahk. tsoau a.. a lıii, 2 de) 

- •Bolılc "°flaıt lco,_,.,. tlerkt Je ... 
- O ..ı.;clıwuli .. ...., ,_. INııA•u• ltdıi. .U.On vol. 

cemiyetler memur ve müstahdem 
leri de istifade edebilecekler 

Bugün tatil otm••tna ratmen, laıe bOrotannda v• 
MatmOdOrlüklerind• mütekait lere karne 

ve r itmece devam edilecekt i r . 
Ankara. 24 (Hususi muh·ıbi. 

rımizden telefonla) - Htikfı. 
nılltçe ekm.:!k ve ... a.r e~·anın 
memurlara ne suretle dağıtıla _ 
cağına dair Mal ile ve Til·aı et 
Vekalctlerince hazıı-hrnttn tali. 
matname bütün vılayP.tlPre gön 
cll•r!lmiMtir. 

'l'alimatnamede evvela bu ıhı 
ğıtınaJaı dan krmleı in ı~t W ek 
ede<"eğinı e\'\'f'l<'I" bu sütunlaı da 
yn.7.dıı.,ımız sek"lde tesbit ı dıl 
mı.-;tiı. Buı lata ılaH' olnnk 
Anadolu AJansı. Halk Partıı-;", 
H ılke\ len, men.'lf ıı lm1umı) (') 
hadim cem-~etltr mcrnut \c 
muı,.tnhdt mleı i dt> bu haktan ıı-; 
tif de ı:deceklt rd r. 

Ekmek ''e., r l·I z.ı l dag-ıtm.ı 
JÇİn ı tifade eder·ekk·ı e '1 l<'.ıı t•I 
Vekalf>tının ı;oğuk llam2'af: \ h 

damgı:ıl.ınmııtt kaıneler Yt>ı ılf 
cektir. 
~ı::ot:anbul. l:t.mir ve Ankaı 

gıbı şehirlerde ve>rilen karne!• . 
re aıle vc·v.ı karne re ,,,ınin fc• 
toğraflarııitn vapıştınlmıısı met: 
bııridir. D"i:er maddeleı de kıaı 
n<'l<'rın nnı-;ıl dağttılac~ğı ya?..ı_ 
lulıı. 

~t kcr tt-\ z.ıa tı da bii\' iik st 
hirln de ile lık. ufok. f;('hiı ltr 
de altı aylık w mıktarlaı halinde 
''" ... kmt tdci kat ne esasmd 
olchı:hı ~bi mülkı) e :tmırler: 
t.n a.fından d, _ıtılac.-aklır. 

Ba k . m tldelerin te\·ı au 
a''lll tnı. im d. hılinde yapıl~ 
cııktıı. 

1 ııg<'ı t. ı f-tan aldı;,ı mz b ı 
habert' göre. bng-ün de nıutc _ 

ı Sonu Sa. 3 Su 6 da 

Meslek hasbihali 
Münevverlerimizin o k omat a vakitlerı 
yokmu, . Fakat o nlar ıunu unutuyorlar 
k i aine maya , çaya , dütüne, kahveye 
we yahut Amirler in i x;arda ve iskeleti• 

istikbal Ye teıyi e tmek iç in pek&la 
bol b ol vakit buluyo.rlar ____ ....... __ _.. __ ~ 

Yazan: SUPJIJ NUR/ iLERi 

H t<rhnngı bir okulda b r ka<; 
yıl çahşmıs ol ııl:u mu

lıakkak biı seylt'r o~rPll ı, )·lZ· 

ma ını. t1kumn:sı ı mııt lak be t -

rit. F'. kut bir aydın \"eya bı. 
yazaı < Jmah vın" h.ı~k.• bıı ı-;l'\ -
dir. Yanı herİws k'llemı elıne ~
tııwa bır k tap \'P\a bn makalı 
ysızaın· dıgı ~ıbı, h r okul g-öı -
mi.ıtı <il· hayatını ınııtl.11rn kıtap 
Jar. IDl'('l11ll:tlııı \'t' gaz.etelt-ı ile 
gccırmcz. Oırnnnk ve yazmak 

• w -= www• •'"" 

bılcnlerfo ,ı!'lcak yiizde b ı i h _ 
y,ıtınd:ı k.Lıp. mecmua \"C ı--••-
7~tc: o ,ı,r 't nıı c. k on binde 
bııı bö\ iP &t yer ) a aı. 

H:ı.) <lı y.ı m. k yan muh r 
ıiılk H' ınudll11k Hı.ek he 
k ıksı tuı zoı \\:: a) rı bir ka bıl 
y<'l ısı rıl ın. b nu kabul M• 
lım. 1 h.ıt ıkı maktan kı)l, 
11(' ,. ıl l) ~ ("{ t k:; 117.. 1 1 t ' ı.. ' 

mı-sde b ıı .ırl<ı. 
Sonu Sa. 4, Su. de 

@LAYLARIN MiZA ı-111 
=------------------------------------ ....... Alda ıeımerea ltlr tllllyet 

Yazan > 
~ 

lAka Gündüz 

muhic e 
\'azıf P.d<' l 
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EBU ALİ S ~ıokuyucü- "'[şEH MABEERLE'Rı') ~~ 
iyor ki: - ~ - '. }_ tnı mesel•, 

V,uu: No.6 
M. Zeki KO"IUnat 

Nakil ve 
lktttte9 '-ktcı •atttn .. r 

811 ve tıeımiE imımlar Bııreri:n-
1ie ~ tabcibe.t• .b:enıen 
he.r fırsat:t:an .istifa.de ederek yap 
mayı gaye edinen kor şeytan, 
Güzel ŞE• nicihanın yakasına 
,-a,p .. uutt;ı. OBlıl ilwkus. ve çirkh 
ltir caayete IÜtiild!H RE çalrşı
yonfu. Kör .,taaa ,apbiı kör 
telkinlere göre müthış rakip 
Dilb z mutlaka ölmeli ve meza
ra göımiileoeği ywde ya .su.suz 
bir kUJU.Y.&. ,..mat Nil nemme 
aWmalı idi. l'aı.t ı-aıl!Wn 
bu cinayeti iştiyebilecek mıydi. 
Sôldumramata. ga.~ ede!rek 
looklıyaetıiı güüeri dalmdan ko
JIU"INia, .kıyamıyan ryi tilbli, 
şefkat ve merhamet örneği Şem 
sicihaa. .sev,gili cariyesi Dilbazın 
13.Uı eL"lln• lla8ll kıyacaktı"! Bu 
btBusta karar vermek kolay. la
m verilen karan tatbik '8ltmek 
çok güç, hatta imkanstzdı. 

baz! Söyle ki meraktan kurtu-, 
E::;:.~~;,: Limon ucuzluyor ,. Halka 

ekertevzı-ıa.r.m! d:ı ~akladığınuz bir okuyucumuz- ----------••-----------

Şemsicilaan. şüphe sekli~ gi
reNk ftedwine ftliltemadiyen 
kötü telkinlerde bulunan kör 
şeytanın adeta eairi olnıuştu. 
n1tluua. ilBiaıe yırtlcı bir ca
nawr gibi atılmak istıyor, son
ra temiz vicdanınm g sını du
yam bundan \-ugcı;:.ıvonlu. 

- Peki Sultanım, söyliyece
ğim ! Yemin ederım ki benım 
o ipe hiç kabha im ~k. Be
ni öldürür veya öidürtür&eniz 
sıs de kabahat işleml§ eayıl· 1 
Dar.8lıruZ. Ben onu çıldınmıya 

seviyoı um. Hem de askım yeni ı 
değlildir. 

- Kapalı .konuşu)'Ql"Sun Dıl
a.! o kimdir? 

- Ktm olmeak eult.annn! Sı
a de aşklllJü esiri eden hel\'a
-a gtt?,eli ..• 

- Ya! •. Demek dün onun 
laubahı;eye alınmamasını bun -
dan. dolayı istemiyordun! 

- E\·et sultanını! , 
- Haklun varmış Dilbaz! 

Helvacı güzeli gerçekten bir a
fetı devranauş. Şimdi ne yapa· 
lım? Helvacı güzelini anımızda 
mı.sıl paylaşalım? Elma değil 
iri tam ortadan bölüp yarı ya
rıya yiyeı:m; has bahçede yeti
şen kokulu gül değil ki dalın -
dan 'koparıp sıra ile koklıyn

lllB. 
- Askım \'C hayatım aı;kı

llD uğruna ~a olsun sultn
ıum ! Ben onu .görüp sevrl rm: 
o ise he.ni görmedı. Bundan 
sonra. da gôrmlyecekt.ir. Elve· 
rir ki .sız baht yar olasınız. 

d:ın elim bır mektup aldık. Biz 
de bu temennilere iştırak ederek 
:ıldıgımız mektubu olduğu gıbı 

aşagıya dercedlyoruz. 
TOrklye Cumhuriyetı B. Millet 

Meclial VUlcMk Riyasetine 

Dlleğm: 

- Ben ş:ıhsan devlet ve roıllete 
311 ene bılil! sıla her şeyden ie
r..ınt ederek h:ıtt!ı sıhhatlerıınızı 

bile f«la ederek hizmetle bulun
dum. Bugün arkada farım d:ı da
hil olduğu ilzere biz eskı 'kanun
lara gorc tekaud cd lmlş olan 
.bedbahtların aylık tck:ıudi1clerı, 
10, ıs, O li!"lldn-. Bu para llc ku
ru eknıe i b le temın etmekten 
aciz l yoroz. Hnlbul,1 kanunun 
neşnı 'ien sonnı te ıd ol<1nl rm 
mıw lan bizım1,Uere nı betle bır
kaç defa fatladır. Halbuki bızle
rın çobu belkı de o yenı tekaüd
lerden daha r hizmette bulun. 
mu lardıı. Du ık ilik neden ıhd:ı 

edılı:}Or? Neden bu kıınund n c\·-
\'Cl tekaut olmak 

Dilbaz, y~ gelen hanımı
m gorünce şarklSU11 kesmi§ ve 
.nesine ılı:aq2 suç işlemı~ ma
eunı. mahç~ bıı çocuk gThi 
dertli başını .önüne cğmisti. Şem 
aicihMı, bir h.issm t.esır.in.den 
brtuluı> diğer hlss»ı tes.iruı:e 
.kapilarak onu blı müddet sey
retti. Nihayet dayanamayıp: 

- Ya sen'! olsak seyyar esıınflıl< yapar gun-
- Beni hiç düsünmeym.z ile sekiz 'OJl rra kaz;ınııdık Şıın-

sultanım! Kendi hallinde yaşa- di ne yapacatımızı şa ırmış '1.":IZi-

run, ıssız yerleıe cıekllip a,ğbya ycueylz. Hiç olmazs:ı Rcfık &y-

- Dilbaz, Dilbaz! 
ağlıya ömrümü tüketıriın. N'ı- dam htiküıneti zamanında dü. u-
l.ayet i.ılecek değıl miyim? n'Uren yüzde 25 zammı hbkumcU-

Diye aesleodı. Dı1baz, 1r'as1ı 
gözlerinj yaslı yüzünü yakan 
kaldınp: 

- Emı inız .sultaıum ! 
Dedi. Şem.sicihan sordu: 

B l' gün iaıla yaşamak bir m z k:ıbut et ın, içınde ı:nımıdı
~ eksile yaşamak .srı:sındn gımız bu per~n \az ycttcn b -
ne fark vardır?. Zaran yok.. r.n olsıın biziert k\n"tarsın, Bu
Kaıı kusa kusa öleyim. Yalnız nu bütün ı;ayın ıncb'u \'e Ve-
.o yru sın ve .sW mesut etsin. 'killeıimhıtton yahm-arak ırlca edi-

- Sana ölmeyi -emredersem 
:.-ı::_ •. •. ' 
wı-u-aıusun. 

Y.alvarınm siz.e sultaııuu, siz 
de onu mesut eclmız. Az sevi- ••y.ıiiolııııruııııiiziiıııı.>---------·

- Ölürüm sultaıum! 
- Ben.im ıem.rimle tatlı canı-

.il& maı1 kıyarsın! 
- .Beıı .luyanm sultanını! .. 

{:&tH ariMc mı tatlı ca.w::ı ha-
- lüzumu kalmamıştır. 

-Nidu. ~ne? 
- Selteiliaı söyt..ejıe dilim 

varmıyor. 

-Kminml.~! 
- Korkmuyorum, utanıyo-

rmn ! 
- Kimdfm utanıyorsun! 
- 'S~en su!tanım! 
-Bendea mi! 

yorsanız çok se\'miz, çok sevi
yorsa.ruz daha çok St"V iz. 

Şemsicihan. aşk sahasında 
lceadis.'ii:ıe rakip sa va k vücu -
dunu oı tadan <kaldırnwyı dfi
ilindüğii Dılbazdaıı bu sözler· 
d\.\Yllnca utandı. Zavallı ooriye· 
sirin kmnral soçlarını okijadı: 

( ~ı-ka.'iı \'ar) 

Başbaşa .-akı 
içerken 

- Evet sızden ! ... Ah ne ta- , l> 

•• b8lllD 'ıar'llUI! ! .... ,. ...... ,.. 
- Ben~en aiciD: utanıyorsun" j 6 ..... .aa.ndllsbd 

Ye. :n soylencmıyecek ıkadar -.-• ~-·..-
bir ııç mu isleilin? _. .. ladı 

- Evet su1 •um~ Fek1lt ısu- ı--
cu iş.ı•yc.n ben~""'· -kalbim- E,ı,·elki gece Beyoğlunda Ser 
mr, kalmm ! t vet isminde bir ckadın dostu Ali 

- Anha.dım. 11111tldı111 ! Sen, se- t.arafmdan kısknr.çhk yüzünden 
yiyorsun. bıçakla yaratnnmıştır. Hadise 
-Sevıyorunı aultaaun ! Yeni§ehırde Dere.boyunda 1"5 nu 
- Kımi? marah evde olmuştur. Akşam _ 
- İşte bunu söyliyemem ! dan içki masasını hazırlayan 
- Mut.laka söy1emeüsm ! Servet Aliyt bcklemeğe başla · 
- Korkuyorum! mış ve dostu gE>lince de bera -
- Xorknia ! berce masa ba.5ına geçip içmcf,t> 
- Utm • um!.. başkıru~lardır. Fakat her 1kisi 
- Utanın ' de sarho§ olunca aralannda bir 
- Sö· ırrsem benden nefret münalra~ çıkınıs ve bu da kav_ 

edecek :uz!.. 

1
.gaya intikal etm::;tir. Neticede 

- Bilakis 1eni affedeccğıın ! asabına hfıkim olamıyan Ali lrn 
- Demek bu büyüklüğü gös masını çekerek zavallı kadının 

terecekslıw:? lyi ama ooda!:ı :iUerine ~·ürünıüş ve Serveti mü 
.ara st&in yilzünWıe nasıl ha- 18.ddit yerlerinden yaralamış -
kacağım? Bcru hizmetiııızde ur. Vak'ayı müteakıp suçlu Ali 
j!İne eskisi gıbi saclıkue çalı· evden kaçmağa Dluvaff ak ol · 
pr gördükçe üzUlmiyecek mh;i- mussa da polis tarafından yaka 
ltİll? !anmıştır. Kadın hastaney~ kal 

- Söyle diyorum sana Dil· dırılmıştır. 

Beyoğlunda bir 
içki tüccan 

DUWtdnmm mabeni..J. 
'3060 fİfe ecnlibi İflıİ•İ 

aalılzyormUf l 
Beyoğlwıda Tepebaşmda 125 

numarada müskirat bayiliği 
y~n Hıristo oğlu Aleksandr 
S&l'endi dükkanında mevcut 
-ecnebi iskilerini atı§a arzdan 
imtina ettiğincien Emniyet Ka_ 
çakçıbk Bürosu memurları ta -
rafmdan dükkanında yapılan a
ramada (3000) şiae muhtelif eb 
adda ecnebi içkisi bulunduğu 
görillmüş ve su<;tu tanzim edi 
len evrakla birlikte dUn Mıı .• 
'Korunma mal!kemesine veril -
miştir. Aleksandr Sarandi dün 
'Milli Korunmada verdiği ifa -
dede 'keyfiyetten 1nhisarlar t _ 
da.resini haberdar ettiğini iddia 
etmiş 1·e mahkeme tahkikata 
başlamıştır. 

RujLın lcala liyatlıı 

..tryo,.,..., 
Beyoğhında lstiklil caddesin_ 

de 1'55 numarada ıtnyatcıhk 
yapan Yunan tebaasından Gri -
goryos Sarandis'in rujları fazla 
fiyatla sattığı Emniyet Kaçak
çılık bürosu memurian taraf m_ 
dan tesbit -edilerek bir cürmü -
meşhud yapılını§ ve euc;lu hak -
kında tanzim -edilen evrakla dün 
Milli '.Korunma mah'k«Dfl8ine ve 
rilmiştir. 

Fakat sıkacak ne kaldı ki? A lmanya, Fransadao 

Şehrin 

içinden 

Malfunu ilana ne' mış bir şey değil, sarhoşa me.. .. latıtda Dd 
,.. ten ••11•1• 

AtifDI• ltaıtull 

-. ~ istedi. B 
liı*a lftrilen lbiiltJet hu ıı~ ~ 
'-- J'11da_r mahldığı ,.1 hacet. O zaten ken- ze bile olmaz. 

disini hissettiri - - Ne olw. olsun kar gene 
yor. Her şey ateş kirdır. Belki bir iki güne -kadar 
pahasına. Çarşı - fiyatlar artabilir. Şimdi bir iki 

Artık kat'i ve sarih olw-ak 
meydana çıkmıe bulunan 
karne suiistimali ~dm 
bir çok hakiki ihtiyaç sahibi 
vatandaşların bakkallarda 
şeker bulamadıklarını yaz_ 
mıştık. Vasiyeti göz önüne 

l".lliilMuiaıo içiDde Allllll' ' ' 
~h!llnmn :ratı olanlaruı §il> 
bb- .k~ biı!i g~ 'e ıfl 
letıin biraa daha ~ 
~. Framsız Baş~ 
Lawll, . .Pı m:salan ,.rı t _. 
yan nea mahiyetinde IJir ,. 
takla At ±an is~ 

dan bir şey satın almak için tane alalım bari. 
her şeyden evvel çok cesur ol- - Alıp da ne yapacağız oğ -
mak lazım. Sonra neyi ne fiya- hım. Limonu nerede kullanaca
tına alıyorsunuz? ğız? Sıka sıka., sıkacak bir şey 

Zeytinyağı, tereyağı fiyatına. kaldı mı ki! 
.Ekgi sirke, pekmez fiyatına. -----------

Zeytın, havyar fiyatına. L.Ön" 1Sf a d wıt e<li,yor. A 

Torik b<11ıbrı, kuzu fiyatına. 10 U syonun 1 
Sof:an. kaysı fiyatına 1 

alan nlitkadarlar bu gibilEr 
rin şekersiz k~l namn' ırı i
c;in tecŞebb'i3C gir· m · !erdir. 
Bunun üzerine dtin bakkal 

Fransa, ~1kitdıldaa .,,,,;:, 
hlthin 'kb·,ni İ:ı~ilt · 1'" r'' 
n "sti. Bulun kaf iı:ıti İl~ 
)'Srifümnm az oluıasınds 411 

yor "e hı!-,riltenmia I~ ..51. 
r:m Almmıya.,_ bovım ~_A 
ne inanı~ ordu. s;nelcr ~ 
de lngilten \'lldlaciili ye 
Clwililwe FrmıSaöa lngilil -~ 
~rlttn ~ı. fttle ~ 
ka İn~ıiltere:tia YUmda il":. 
ptlı<'e, .t.1-ıo,D;ı yt1.ılılt,,. 

Domates. çilek fiyatına. bı·r tren yoldan cıkft Kuru fasulye akide şekeri fi. 
laı-a iki yi.ı/, ton eker daha 
tevzi edilmistir. Dön bu şe
kerlerin satışına ba.~lanmış-

yatına. 

Pirinç, inci fiyatına. 
Çoraplar ayakkabı fiyatına. 
Ayakkabılar, eibise fiyatına. 

llh ... 
Bizim kendilerine "Al~al ki 

yerin bu :yer değildir." dediği
mız kara borsacılar ellerindeki 
mallara "ha toramanım ha! 
Yüksel kı yerin bu yer de.;:n -
dir." diyerek mukabele ediyor_ 
lar. Arz ta1ep kaidesi diye ileri 
süralen a11ıiıne fikirlere ne yap 
sa insamn inanacaJ!ı gelmiyor
du. Nasıl inansın ki? 

8 

Raydarpaşaga 
trenler rötarla 

gelt!bildller 
Eskiı?ehirle Bozöyük arasın -1 

daki İnönü istasyonunda evvel· ı 
ki gece bir kaza neticesinde 
marşandiz katan lokomotifi He 
beraber yoldan çıkmıştır. Yaptıl 
ğımu tahkikata göre nüfusça 
hiç bir zayiat yoktur. 

ır ve satış a_y sonuna kadar 
devam edecektir. Yap1lau 
tetkikat Caf'sıkapıda bak _ 
kal Ali Kolcu ile Sultanah
mette sr:kerci kalfası Halil 
Hüseyin Şahin \'e Hacı Nu
l'eddin Şakirin kame muka_ 
bilinde ve hatta f~a fiyat
la şeker sattıkları tesbit e
dilmiş ve hunlar :Milli Ko _ 
runma mahkemesine verıl -
mişlerdir. 

.Mahkenıe bu bakkallar 
hakkında dün tahkikata baş 
lamıştır. 

Yolun açılması için çalışıl _ 
maktadır. Yalnız bu yü~eıı pos i 
ta ve yolcu trenleri rötarla ge -j 
lebilmişlerdir. Ankara ekspresi 
dün akşam saat 20 de Haydar-l 

paşaya gelebilmiştir. ~-----------' 

I 1bn ı t lt-ri . o dere-Ot> arhııtŞ il
ca&. ki bir.im& ay Pnoel ı ~ 
leriu ~ • Wr akJJJ'iıi-' 
.bMlk hemen Almentar ate)~ 
ayaldannus~. ingilider (lP""..ıiı 
~diftee 'P!-amnlartlau be!t ti> 
~ AlmaııtaT -tarafın...,. 

.•)"a ttğnadı. ~ 'Hepimiz gidişata ayak uy -
durmak maksadile bir .sürü şey 
leri unuttuk. yerlerini başka 
şeylerle değiştirdik. Meseli ye.. 
mcklerimiz hep 'Zcytinyağından. -------------------------

Snn 1~ 118 lnnutdll .., 
hiç hir fi'nıDNZ ~eriade.;, 
mdıio1"'Mdı; tıünk.ü ... t: "" 
hu ba&i< .. ~l'ken ~.:" 
lana '""9iiz lt&Mt"t ~ Domates. soğan hak gcl.ire. 

Hele muz fiyatına limon hiç 
kullanmıyoruz. 

Bütün bu fiyatlar; hiç kulla
nılmasa da gene Allah yazısı gi 
bi bir türlü bozulup aşağı düş_ 
:müyor, bilakis meli1kelerin ka 
nadlarında imiş gibi boyuna 
yükseliyor. Yalnız btıtün bu 
yükselenlerin aratlUldan te~ -
taklak halkın kucağına bir ta
nesi nasıl oldu da düeilverdi: 

Muz fiyatına yükselen li _ 
mon.. Herhalde sululuğundan 
olacak, yoksa o da diğerleri gi
bi. büyük bir aşk ve Umi tle baş 
ladıkları irtifa rekorunu kır -
mak ister, böyle yan yolda o_ 
yun bozanlık etmemi. Akfam -
cılar bu kerameti limonun su. 
luluğunclan aiyade kendilerinde 
.buluyorlar: 

"-':Eğer biz Jaer ~sala
talarımızda, u.rdalyalarılDl& -
'da, yalancı dolmalannmda, D _ 
gara balıklal'Dlllzda falan filln 
limon kullanaaydlk o .., iner -
di. Bereket bi?.e. kaldınp attık. 
o da pörsümüş balonlar gibi mı 
şüverdi." 

KimbBir belki de haklan 
var. Fakat dün bir tesadüften, 
bu kerametin kimde olduğunu 
akşamcılardan daha sağlam o
larak öğrendik. 

'.Ba1ık pazarı meyhaneleri ö_ 
nünde ya8h bir aile babası, sa
ıtıcmın: 

" - On kuruşa limon, yedi 
b~uğa limon" diye bağırma ~ 
sına aldırış bile etmeyince ya • 
nındaki çocuğu: 

- Baba baksana limonlar u
cuzla.mi§, iki gün evvel yinai 
beş kuruştu. 

- Ne çıkar oğlum. 
- İnşallah öbür şeyler de dü 

şer. 

- Bir -çiçekle yaz olmaz eJl1 -
ladım. Li~on ha düşmilş, ha ;çılc: 

Pamuklu mensucat tevziatı gtlfn~ Te Ahno1daflll ~ 
• ..._ ulftmemul.: lr.tn ~.-,, 
riaden kumldaıunamslaTdl 

• her '<'rmişlerdL 
ikinci parti tevziata ait 4 milyon kupon bastı- Şimdi ~. ~~ 

Tıhyor, yaktntla tevziata başlanacak 'Fı-.uı~uua 4'.Vliklumna ~ 
------ olduğu ksnutı WU'dlr. 

0

.Baı ~ 
at ne ~ yerintle! ıııe 

B.rsa ve Befilıtllf mağazaları Cümhuriyel dti!'·'· Fakat &reaai 
~ında naerıuimle Of•lacakf lıilr (10k ımhruaıbellf'tt ld 

Sümer Bank Yerli Mallar Pa_ 29 Biı inci Tesrindc açılması ~=;:~~.'~ -~ 
zarları miiesselleSi ikinci ,parti k ı lan -,-, ·' il": 
pamuklu mensucet temattna ara~ astırı Bursa mağaza -j, hşrnay'll gitm1>.k istt-'DlıJor. .ı 
başlamak üzere icap eden ha - s~nın a~:ılma. töreniııde.. uame- b.uki Almı.nların hu aao.tMM~ 
zırhklara başlamış bulunmakta- lit ~ı Sadı Altan mue~yi r) ~ .:.ıeae th:ya~~~'i~ 
dır. temsılen bulunacağ·ından yarın A~wm).i,~.:O..!:.ca~ er~ 

Haber aldığımıza göre Yerli ' s~bah .. Bursaya hareket edecek _ J ~ür.~rek &'l'lPi w..etlt;-. 
mallar müessesesi şimdiden tır. Tor~e Bur~ Val~~· vilayet A'-rnpada.>t, i&gaJ ~~ 
mühim miktarda p:ımuklu stok ve belediye erkanı, mueaeseni.n ~ ~a..P ~ 
etmeğe başlamıştır. Tevziata a_ yeni memurlan. Merinos fabri- bah~a ~öı-.dümu~ktediı-. ... 
it fişler şehrimizde bir matba - r 
ada basılmaktadır. Bu defa yur kası nıem:mpları hn7Jr buluna - Ahnaılya 1iUiıla liltıad• il 
dun Jıer tarafında tevzi oluna- caklardır nttl,.\un k~ ~ rol~ 
cak filler şehrinıir.<le bastır.ıla_ . ~Nisinde ~ .,.,~ lf fi 
-Tak göndcrıleccğinderı dört mu- Gedikpaşada Ca.:!i~.n~=~ı!!! 
yon fiş tab'ettirilmektedir. Ta- w ~:ıl ~i nıemlrlu ......-· 
bı işi biter bitmez derhal tev - bı·r baJ.,kal 1 ht .. J ~ eht ..... tedir. J)Jll ._. ziata başlanacaktır. Kupon tev- , f ~ 1 .,. 
ziab bu defa mahalle biri ikleri 1 id hu da yeCmı;or. Çbk• bOf'. 

d k k 
t&ntftau ortha ')eal ,.ı_ ~wt 

tarafından yapılacaktır. Birinci u" aA n ınd a iıal\lar r;t; .... teıtyor. • ~ 
parti pamuklu mensucat tev - .;~ d .... narl lo'l"" 
ziabnın sür'atle ikmali için bu ~~r:: .aMt:t:,~ h~~ 
iilerle iştigal eden manifatu - ~mıklllii ikıYWJ mnareıi la? 

:c::~: ~=d~una~i~~~~li~: B~l~dige milf~ltiş- u1nua~r. thu)~ a.a.ceı. >~ 
ler vasıtasile pamuklu mensu - lerl 228 ten~lıe ~~"" ~l'ta'.:~--
cat tevziatı yapılmıştı. Bu defa b I j ~. höylt• ta-. bir sa{:::.s 
yalnız müessesenin sa~ış mağa_ tga% pegn r ')"ll 09kiitnm?iW gC-. .~y 
zaları tarafından tevzıat yapı - bu/dıı ı....... Uir ... hiyeı all\._. . _M 

lacaktır. cac ~ ki§ ..m ~ 11"' 
Diğer taraftan ewelce açıla- Dr B lecr Teft" ff , 1 ' ı~u.--....w 

cağını bildirdiğimiz .Beşiktaş ve tn e ıye ış ey eti - Ahı--.· 1aa.ml'F.a.a ~ 
Bursa mağazalarında icap eden .ne mensup bazı zeYat Ccdikpn- müdll&aya ~ktitdıeri • ; 
baarbklar sona erdiğinden bu şadaki bir bakkal dlikkanmda ~n Milün1 hir kft;lll~ 

. B (228) le11eke peynir bulmuş - ~ ~etftl, A'!fi hnımetf~ 
mağazalar Cumhurıyet ayra - lardır .. Yapılan tetkikat netice_ kulıa.acaktvdı. Fakat -~ 
mında merasimle açılacak ve sa vU U"l" 
tışı serbest bırakılan malların sinde bu pyenirlerin Mayıs a • ~ rı !tlt.1 '-. yiiıü~1 ~ 
eatı•larma bafflanacaktır. yında buzhaneye konulduğu an dttnıı.ft altt'JD'k ~ Mrini ~c 

ı:t laşılmıştır. Peynirleri fazla fi _ ~t ml•r. Bu 1'('1Qe ~i , ______ ._ ____________________________________ .,.._. ________________ _...\ yatla satmak için ayl.uca. evvel kM'lal1 da ~~; 

Şimdi, kırgınım sana Jale .. çün J l s 1 

1 Te._..,_ şak, siyah gözlere yine don _ saklayan bakkal 1takkında tak ~t'T tanıftım Non~ -.. 
'L.t; • kiler b" l...'"t. "'"'..ı.... ... • d . w • Ad .. -... -k b' k d. t" y "-" b IA dett İspanya .. hud.ttuna Jca • ..., ote gı ı, ;uu un. --r-- • e Vı 1 g t m a m muş, sogu ır ışı uş u. JJ- ~a .~ -n!111~r. ~un?an maa M hin millik bir sıaJıDi A1' 
.lan .gibi, -aen de bana acıyor - aılll• ilam •o. 18 kanlan aşağı elbiaemi süzdü. da Eyuptekl Hafa.ı ısmınde lbi _ g··k hMklnt ka sı 
HUD. lstırablmı bi1-. lcimüı ---- -- - n Bu hali sinirime dokundu. · · d'.kk" da - ~ 90?l ;ıa rsı .• ıır nnın u anın ve :izli bir tutmak mttbnn~"t'Ü)~ hti\ ..... 
ağnsmı bilsen .. Bu his, para - - Bir zavallı daktilonun bi- mahalde on sandık şeker yaka- ku\'vetler S} ımınu 1~r 
nın ~ıl Mkınd.an ne kadar u_ çok müessir oluyor. Arkama Sanki ne oluyordum? Iadı, yanıma koştu. raz iyi giyinmeğe. bir arkada lanmıştır. Bakkal Milli Korun _ tacaıdal'm: Rahtttki bir tartı 
.zak bir bılsen Jale! .. Ona r.e - fakir ve ı:avalh elbieelerimi,gi.r (0) na bu halle görüıunek, - Sen misin? Sevda.. diye ailesile bir kaç saat masumane ma mahkemesine verilecektir. tı:ın da Rusya.tlıa ynıiden iş 

;1.crdı~~~rdğlun~.~n ~;!~a~~t~ ~~~1~~a~ae~~ı:~!~.:e: ~~ ~ı::u~~~~i ç~ft;~~o~~~~ eling ~:~:~a~J:~?~n :::!1ur ~~neı::~~~a~~ y;uk ~~s1:ı:· Du" kka:n-~~-· h ,· bı·n e :!~~=J~ ::;;~;a::~~ 
., ""'''l"• lık gelb'or. Kıyafetimin aczı, .Bir aralık büfeye gec.;iyor - bir halim vardı ki, ckcndimi ye.. da hesap vermeğe borçlu deği- ~ u.u.-.. B . 1::'".J~~f - Tu\1aleıı·m1 görecektin. --~- ti :~ ... ~n-- · · duk o · ı d ~ · n-.::ı.. yttı..---1 lim, . .:ı - ·., "9Y~ye ~..,...,.. \-ar. • 1 1 

• u........::nıe LUMMJıııc: &1nıyor, tam . rta genış sa on a, uzun ni6en bu iJemıD .._....,...,e ~- . uegil mı . karıqs.J11da 150.000 Frattsıs İf" 
Şimdı ister nıisin? . d mi.nasile savallı görgüsüz bir bir masanın etrafında, kadınlı, miş zannediyordum. Müteltes - Bunları söylerken sinirleri - • çisi· dtwede kulak kahilin<ıe' 

- Haydi .. Amma gıy e oy_ daktılocuk oluyorum. Balo ak· erkekli çılgınca gülüp eğlenen sim ve llkayt, yavaşça elimi me h8.kim olm~ğa gayret edL Cevap Veteyım eldetiu 1ııı11ııtıe Alnwtlar akil~ 
le, olur mu? §&mı gil&el, muhte§em elbi11e _ bir grup vardı. avuçlanndan .çekerek: yordum. O kadar öfkesiz ve .;a... ı .u.~ ~ 

Küçu •. k Odamın, Lı"r ba..-a mi ~;,;:n da .ı....,.,,_ B' d b• -'' 1 h ~-- ımn.iİ Ufl k• } d k - "9Jn R,, -.r-~ 'ISJılf u ..... fi•J""b•m .zaman ~ın ır Em ~. 0uZ0ı Ve mu le. - .c.rvd., ö"•_yors uz 1 gıe yumuşak söylüyordum ki pek er en '-'Or:1.. 
parava.ııla böldüğüm köşesine eski yüksek duruşuau, huıe - Şelll kadınların arasında (0}- dim, diye sôylendim. Bir arka_ çok .incinmedi. Fakat asil yU- •. • .T .-r ..• 
sığındım. İçine tafta geçmiş, kitım.ın eskı kolaylığını bul - nu gördüm. Ba.şka3.&Dlan böy- daşın aily;ite berabe!'·· zünde azaba benzer bir şey var 
'bol gümuş pullar aerpili beyaz aum. Bir an içinde. eski ken _ le bir şey tahayyül etsem belki O, bu vaziyetten bır şey an_ dı 
tiH tun etımi gıydlın. 'miçiik dinden emin, güzel •-e mağrur kıskançlıktan &cceğimi zanne_ lanııyordu. Her gün dairede ·_ .Affedersin Se\'da, dedi. 
ayn'.lda kendimi tamamile CÖ- -Sel:da oluverdim. derdim. gördüğü xa.vallı küçük, bece - Benimle dans eder misin? 
reım~ ırdum fakat, bu tuvaleti Jale, annesi ve nişanlısı ile Fakat, ben de bu akşam o riksiz daktilo ile aramda o ka_ Beaap sormadığını bile izah 
-diktirdiğim zaman. bana ne b. bana ~adı. hep beraber çık - kadar gü1.el ve bu güzellıkle o dar büyük bir fark vardı, ha- etmeğe tenezzüi etmiyor. sade 
'Clar yakıştığını bilıyordıım. tık. Ben bu lıeyecanı hiç bir kadar mağrurdum ki; birer rekctlerim .o kadar görgtisüz -

Parav nın arlcasnıdan cıkın zaman duyıaa.mıştım. Bu ak - aşk ilahesi gibi muhtetem, gü- lükten UAk ve kolaydı lrl, bir ce "affedersin'' Uiyordu. Sonra 
J l '8Jll, arhoe gı'biydiın. Daha, zel başlarını (0) na uDtan. o- büyük muamma karşısında kal bu şeylere hiç ehemmiyet ver 

ca:_ a&:Uen. diye bağırdı. He- salonlara girerken, kendime nunla kadeh kaldıran bu IUlell\ mış gibi şaşkın ve peripndı. mediğini, bana dans teklıf e · 
men gideriz. ve llElll, bu balo - Qe\Tileo başlar bana tatlı bir yapılı kadınlar bende lıic; bir Adeta ona bir oyun yaptığımı, metle anlatmış oluyordu. 
nun kraltceeı olursun! gurur veriyordu. Geni&. aydın_ kıskançlık uyaadırmadı. Yine bir kaç glln eğleıımek için dak - Belki sabaha karşı, diye 

Ehmden tutayor, ~·iriyor~ lık UlonlarnHia :ılık bir rüzgir 83Uİ masadan. 'Y8§lı bir çap _ tiloluğa lcalkıştığımı zannedi _ cevap verdim. Si&i şimdi meş · 
hayran, hayran balnyortlu. So- gibi esiyordum. kın, be!ıiın baktığımı görmüş - yordu. gul etmiyeyim. Zaten biraı 
ywamada..'1 yatağımın kenarı.na Birbirinden güzel tuvaletler tü. Ansızın aralarında otur~n. -Bana anlatır mısın'!~ - dinlenmeğe ihtiyacım var .. Da 
oturdum, (0) nun beni bô)·le birbirmden güael kadınlar bu kadının arkasından uzanarak da, diye hafifçe eğildi. nhnayın olmaz mı? Arkadl.ii -
göru~ duyacağı hayreti dü- salonları doldW'Uyordu. Fakat (0) na dokundu. ihtiyar, çap· Çehreme, sakin bir hayret i- larım da ibekliyorlar .. 
şündüm. benim geçtiğim her yerde 'bir kın gözleri lıleni gösteriyor ve fa desi vererek: Gözlerimle büfeden bize ba-

:18 - Mart· fısıltı ve bir hareket oluyor_ um.ca sntarak bir l8Ykıır - Neyi? diye sordum. Bur&.. ba Jale ile nişaniısmı göster· 
Henüz çok gene ve tecril8e... Bqlar bua dönüyordu. Bir a- söylüyordu. Hafifçe döndü, be. ya gelişimi mi? Si?.e söyledim dim. Siyah frnkı içinde dimr\il~ 

si& .alduğum · mi yoksa ya- teş yığını gibi sarı ve kızıl pı- ni göri.ince, dudaklarına gö - ya, bir arkadafmıla beraber duran o= imli vücudilo .. n ·..., 
!km alD&Jla dat· her evdeı rıttrlarla yanan kumral sacla _ türdüğü kadeh yarı yolda kal- geldim. de eğildi "e ıu.aklastı. F 1• • 

ur.ak hır E1 :-net w ilttis&m. ~ nm, başlında dalp.lanı::vor, göz dı. Bir müddet yarı şaşkın, ya_ Galiba bir erkek arkadaşla m1n gö~s\:'ndehi volanla• 
}·as :ı var, dıgıll" ı"ın mi? Jerimin ye§il J§lk)a.rmda saadet n hayran gözlerle bana ~ı. ~ annetti. Çinili Jale b.ydarie o. ~ Tak .arlr-
b. n ) orıım "Kı\ c-ti"U. ceh • yaıuyaırdu. Bu a'qMn adeta Sonra yanındaki kadınlara ace - ve niı:;anlısı y:ınıırW n uzak1sı 1- baktım. Tebessüm e ; 
r< n ve lı kdl ı im üzerinde hay tımın en güzel gecesiydi. leYl bir şeyler eöyliyerek fu- ımşlardı Her zamanki y..a - (Arl~a ı , tr) 1 

Damda çalrşan bir f 
İfei ınüvazeneılni 
kagbede.rell diişlü 

1'ın1 sabah Galatada 'bir ı. ·ı 
nio ôfümıfe ne ıreJ~t'?l feci bır 
ka?.a 'Olmu: t.u • H.: d'sc ~udur: 

t ·aıatada ı~ . mbepaıannda 
hı dav8 ı;çı Otafi~ an ın deposu _ 
n ın damını tamir eden AgQP 
jsminde bir işçi a~Wı11 kendi 
sine bir ::;ey sora.n nıa ~ za sahi-

TAKViM 
Hmr 1-~ GtJN !98 A) JO 

25 1118 

1tk leş. 
1,42.-~ 

PAZAR 
Öğle ikindı 

6.43 9.39 Eza111 

12zs ıs.H vasati bine .ce\>ap ,·ermek için damdan 
ba~ını caddeye doğru eğmış ra- Yat8ı 
k t zayafü :uiaı - ınüv.aze - ı.31 

19.48 ne ini kaybederek gö,_ en karar ....,.,,..,._..,,.,,..._ . ._..,..,...,..,.~...,.,,.._ ... 
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ŞChrimizde z ve ece 
üyük ~·.-a ...... Je kutlanacCak 

nawutluk a Alman1al9 
Yazan: 

D 

. r:. "Saraçoğlu 
Bütün tFrania•ı T icaıet Vekaleti topt<.tn 

J '%ey.tin ')'a.gı fiyatb)'IW • 
1..f gra e :nihayet ta dıt ve tesbit etti. 

Cumhurı etin 19 uncu do _ 
ıtıüm yılı mtinasebetile 28/10/42 
~r rrıba günü saat 12 de baş· 
lıyarnk 30 10 d:2 Cuma gilnü ak 
~ına kadar :resmi daireter ta. 
LI edılecektir. :Hususi dair.eler 
29110 912 ,günü ~ı buluna· 
<!aktır. l usi mi eler ıçin 
"28 c !30 u ~ti · kapalı bu 
lıuımak mecburiyeti yoktur. 

.kahramnulan 'temsil etmek ti ~ 
7.ere her rüibeclen subey, erat 
malüi gaz.ilerle, ihtiyar gaz.ıleı 
ve şehid analaı.·ı ha,yraklarla ge 
cecekleniir. unu ..ızciler, Ünı 
ı•ersitc, yiıksck mektepler, Iis • 
ler ve uadil okulhı:-ı:, orilu 
sporeulaı, "Kızılay, Çocuk Esir 
geme, Türk Ha.va, Tüı k Ma:ıı if 
Ulusal 'Ekonomi :At ırma 
Cemıyetleri, asın Kur-umu •e· 
saire takıp ed eklerdır. Meı . 
sim devam ederken saat 12 de 
Selim yeden 21 pare top atı a
cnktır. 

Mü'S akbe1 bir 
Arnavut devleti 

ilan edildi · 
":Boston, 24 (A.A.) - ıMoni. 

tor of Bostan ,gazc ·n·:ı öğ_ 
rentlığine göre. Arnavut vatan 
perverler'ı Farrap cenubunda 
Skıı uarıde lta~yruılarn kal'Şı yap 

rı... rla • Demek oluyor kı oldukça 
.uazı nıy:or:.1ar uzun süP n ve mnatteessiif h r 
Berne, 24 (A.A.) - l3rıta. "ÇOk :zaruri ihtiyaç maôdeleri.ııjn 

nova: iıadd n zla yükselmesı neti_ 
cesmi vermi olan bir serbest 

.aôauldeki Japon donan
ması ağır bir erlarJ>e y di ~anların 'st.edıkleıi isciler tı.ı:; devr inaeu onrn yine 

mcselcSnıdeın dola.v.ı Rraneaııın fisatıaruı tesbıtıne, yani açık 
mevzilerimizin batı yanına ta - tamamen i§gal edilmesi ilrtima_ tül'k · narh u ulune kısmen P,.ı mlimı.sebe le hazırlanan 

:ın :ısım programını neşrediyo - e.ITUz eden kifçük fülşman 'lnüf_ li belimlekt.edir. rücu edilmek ır. 
r.ezelerini püskürtmüşlerdir. :B ''-~-· ın-ft ı 

tıklan ç r.pısm ln-rdaıı sonra .fik .kıt!alar, J ponlar.ın 
'mü.:.t:akil ır .Arnavtıttuk dev_ 

1 

leti 'lfın etmişl rdir. 
Bütün resmi ve hususi daıre

ler, cenıı ıer, hususi binalar. 
ticarethaneler, kara ve deıuz 

akında rııcı; •e ,._ :ı--- mii_ unun, ~ WA,;ar.ın ısıne r.. Japon Dotwmru:'8ı .A~io· H<ılfl.1'U _. .n.uua.u ten - ka ,..;h; ··zı .. 
.... :ı.. .. ~ .. ,sı-r1 ·ı ">l-- ·ı~..,/;- ıyag nr 6""' aç go u 

itı • Ilğroaı \.el,...,.,. uı ı e ıUö.lecı ""'"~m davrandıgı sabıt oKlu.kt;:ın sonra; 
"Va.şirıgton 24 (A..A..) - Milt·ı gelmeleri bekleniyor. başka Wriil olnuıslll3 da polf 

"takil runtaları, ısta:syon ve is. Gece l'apıliıoo.li lı1 • · n 
keleleri auın 28 inci 'O'l;nü saat Hn.lkevlerı tarafından ha "" · 
12 J b~ - B;ı11 ta :ılı 1 ın• .ıı.ı -

tefik bomba .. uç~ları tarafın - :>mc - 1 fütimal veril"mezdi. H le :Ame. 
dan R:ıba~l . uzenn_e. yapıl~ı .. ta_ ~merika akt ftrf: riJ, gıbi tcarotuı tamamiylc 
.ar.ruz, P.a-eıfık :denıznıde gorul -

1 
seı b t, adeta her tiırlü kayıt. tlen 80 uncu gUnü sonuna ka Janac,ık r.cngın programln.r ı _ 

tiar "rYHndüzleri bayraklarla, ge bilinde Cumhuriyet Bayı ırmı v.i~k bir l i!. ır. 1• Afrikatla 
o" Rommcl oıdu><lllı.l gönderile -ı Cderi fcırcr ve ısıklarla donatı- kutlanacaı,tır. 

memiş derecede şidd tli olmus-ı ıaazetecil rl ıard·an az bulwıdu~ ı bır 
tur. Bir Japon kruva?.ör.ü, bir "':I. hürrıyetl muti ka Uııc 'nde bi. 

l cek maJz me •e ı nıal m::ı.ade -acaktır. 1 29 10 942 Pl'r mb~ gilnii lerinin una -Sofk li ınnı ôla11 Ce 1stanbuluıı başlıca caddeleri. aksamı ;t 22 d., İstanbul Va- !lO\'a liman w u ıiz · • une çok neyazıt ve Üniversite meydan - 11• "'"' Bel •1 iye RC' ı;i tam.frn an · · · ı dtr 

muhrip. iki nakliye gemi ·i ol _ - Baı tar;ıfı 1 ine de - j ı :zin:U ma:hrnl t betlellerh' 
mak üzere 4 Japon gem• ·i batı· cek .deııecede daı· y ,.. rde ca - em.:n ve ~ aaşl •• 

ı s ı -.- :.ı ıa-gır dar: er -.Inctırm r . arı, Fatih .Beledıye parkı, • u .

1 
T". J,-~ 1m ga • o untla biı b:ıJo ı / rılmı§, bliyiik brr t'lştt hasara h tırıldıklarma da şahit olmu~- nn mu en -bir mlkta a kal_ 

uğrnr:ıış, 5 yük :gt:rnis:ne ısa.bet, lardır. nı ı üiuruıu s ıldığını ve 
•~ .. "' talvmı ara rı.ırt ""'rııihmct, Tıiksim 'meydanları vcrılecektir. l"t.to;r.n 21 (A..A.) _ılta.lyaıı or ~ala:ta önrit.ııü, Galata ve Emm S8 

Yaki olmn"tur. Cümhun · ı Ruzv:ettin kon_ 
Türk gazetecileri, haı p faali_ 

onu r -~ · k ı l Fener Alayına isUrnk edecek dulaıı umumi karar:g. hının l 
. lneydanları, vapur ıs e e e askeri birlikler lst~nbul Komu numaralı t b.L,i: rı demiryolu gar. ve ista. yonla- _r r VA B:ERLfN 

rı, kaza ve belediye ubnlteri, t:mliğınca tayın o unan fener a ili ar c pl- e 'ııtlc h ·v u.:ı ı -
il.IUndeki catlde, yol ve meyifan- layı komutanı mrrum an gece '}'eti büy.ük ır iddctl d \-u.m 
1 lın l "'··J · • d Phnistir. ~ ı · tenı.ldit ha artCumhuriyet d vrindc yapı ~ t lV t n ....wa tSım mevoanın n A - t1aş tar.atı 1 1r.cıde - - Ba~ tar•fı 1 ıncldc -lanittıtil ,, Ye ilerlcyi'-'i gostc_sril' ih-nı1· ılmrs bulunacaİdnrdır. va sav slarında, 'ltalynn avcıla_ j ·ı 1 h ·' ı Knfk'"" bat•'ıllnda aıızalı ve 
"f" ~ ı · 'ı' kt. Bu alaya .c· . H. :aı tisi ta:ra · Tl tarafından 7, Alnıanln1' tara· ti a 1 c "3 P an ntc:~ ~ıı:.ıı t. ...., .., ~ ış ve vocızeler c sw enece · ır. J .. rmdan sO?:.m Stal wn:.ıddaki ağuclıklı bir sahada ılcrliyen '1ı Uhtelff yerlerde halk kürsüleri fmtla11 ihzar edilecek sivil te -ı fında.n 5 -ve hava lro~~ d~o~.al bil'-'ük fohrirmyn tunrr_uz etmiş Alman ve Ronıc.n kıtalnın top. 
k eockkül ı· de iştirak edecekler · atı-.şile S düsm:ın um:ı.gı UB'\tru .r uruıaca.ktır. " le?\Sc de H.us kuvv.ctl r'i bu taar j rak ka:mnm:ığa devam ed'iyor_ 

29/10/942 Perşembe günU 15"1 "tl.ir. i mü ttir. ruzları piis1 ürtmü•·tiir. lar. Tuapoenin doğu şimalinde 
te.nbu1 :viliyet binasında saat • Bu sn ad .. :Soy;yet hücmn lcı_ 'hakim bir '-t:EUJe alımnw ve düş. 

a:ldiriyor bildir yer 

yetlerinden sulh faılıyeUerine 
ge,çarek Kaliforniy.anın m hur 
ciçckçilerini .gezmişler, .muh _ 
telif çıçeklcrdcn büy.ük miktar- :sulleı be ler m i -ye.vmi_ 
da tohum ve .soğan alını. lardıl'. İ ~clerinin "e lann :mua:y _ 
"Bunları Birlcsik 'filnerikaya ~·ap )en ba- h ddc kalnnısnu ~?mm 
-tıkları ziyaretın hntıraeı ve A.. ec1 um. 11.:ı; e J a.K dıı ed g :b.r 
merıkan dostluğumu1 bir i n • .d \ 'r b zde de b112ı_ mad~~le_ 
.nesi olmak iiY.erc a'üıkiyetle di- rın I vntl n .ın tesh tı .u.:;ulun_c 
keccklcrd r a\ !et cdılmcs ne su ıu.ımak la_ 
--..... >uıııe-- ızını el• ı. 

"l'ü<'~ar•n me lckı hay.,'yefle_ 
r .ne. yurt. evcrlıgim" ıniiracaat 
cd !erek nlım satını crbe::;t bı_ 

.9 dan itibaı:eu İstaubulda bulu. K k ""'d 
1 

t.a1arı da .. cllrin ~ınl tm:b~ın. maıun hiicumlarımı karşı mu. 
nan meb'uslar, İstanbul ve mu· ç g \in"' da rlci yan · tin:ıt ııoktnsmı le 1affukıyeUe .. nnid faa mılmek _ 
hifndeki komutanlar . ..general · .geçirmişlerdir. Ru 1 r, :Almanlar te bulunmuştur. j 
~r. kara deniz v.e hava üst su. t ra.ından diğer kestnılerde 

1 
Kafkas ~hılı n.çığ"ın<la il<: 'Sov_ - e~o ta • .ııu 1 ıncıoe -~Ylan, C. 'H. i>. si İstanbul Vi- . "a tlan taarnızJnı:ın ı1üsklittiil I v.et ticaret .gemısi bom'ba.lur Jsa kaitlerin .ekmek k<:ıın 1 rinin 

31' 'l"ct oldı. °Net. Ce .meydan . 'Bu 

layct İdare Hey~~u Reisi ve a - - .aa~ tarafı 1 in• de - 1 ... aşlanoı ı. cıaum•rt m LC1'1len diiiYfüıii b ldirmelttedtl"ler. t betjyle cid<li hasar Uğ"l'llnllŞ_ ung-ıtılnıasauı de\ um ed lec~k_ ~ları, 'Omversite "'Rektörü. de_ mumnilcyh bu yolclaki .sualımi_ ne mak. r!ta tmnı :ve salça{' Mozdok <;en-es'nde d 'dilet :to-. Oniu sahil topçusu .ı{ırı_ tir. 
""'Wllar ve..profesöd r,Jstnnbul- 'JJC: 1 n?h l'lı_e v~ıınekte d vı .... m e • ı ıi lıir carpısma devanı t!ttıöı mın Ct:.lup ~ıilinde diisımmın Tıatil günü olm:ısın 
da bulunan Vekaletler Müfettiş - HıirlL<;eyi bugün ben de m•~l• rclır. Hele karne ıle eknrek blldirili ·or. b r hızlıbotunu batırmıı:ıtır. !kaza lrn nın.k ımlıkl :ıı. ımh ve 
leri, ii.tiütün daire ~üdürJf!J'i, s- ~kte e Oktrôunı. Bn· değiı - v~n'e~ lo.-.nrı.tn, hemen hıc )·"Ok tBuntlan .evvel ~hn, .Alman rA.lınan luzlıbotl rı 'l'uupse ler iase burolar·\ ıc malmudtlr 
tanbu1 Umunti IMeclıs azaları in e lböylc 'Jln cUrmii meşhut g~b•il r . .Baı1gı lokantaya. .~tse_ ::kıtalaT'lJlın .Stıılingrad ~al ha_ limanına trun ruz ~tmı~c:rdir. lüklcri btıgün arJk bulunacak 
tıra ile Valiyi .tebrik edecekler_ yapıldı~ııu lıatırhyonım. Du se. mz ~nl'tfestz ~kmek "tedaıik. c_ tısında mesh ur Kızıl l1kte rın 22-23 ilktesrm gece i hu bot. ve milraC'a.ıt eJ cek olan r>ıiL 
d.ir. Saat 10 'dan 10.'15 e katlar bcl)le lakada:rlara emir \'eı <lcbilı;.'Sınız. BUt~ı bu. v~rzı~ c~ - fabrikasını hücmla zantett:ı~lc_ Uir, .rnuhrmlcr h mayesmde li_ , tekait vatantlasl,ıra karneleri 
4a VtU ~ılayette konsolosla 

1 dırn. 'E\T,ı nn h:ıngi tnrihte ve l r gostertyor kı b ıgun ehır. r.mı ve Volg.ıvn 11laştıklar.ını mana ofrmckte olan hır düşman verllccckt:ir. 
~ 'tehrikterini !kabul edecek - rrercve gltbföıi Gnlıyacagmı. de 4c~ak un imal etlen ~e ım. bild"rm~tir. hat;p _gemisine iki tor:pil isabet -------------
tir. Ve keyfiyeti vilayete yazat:a_ trn hır Rebekc mevcuttm., Jki mm evvel Alman kttala ettıı:misler. ey.m ~ıımda li. 
liükfımet tkonatında sdevlet ğını. cevabını verdi... Cerevan eden ~.bar~ 'CSas • rmnı lıadoı:ra -!:'Öltindcki :So~yct man tc::;i::;lerini hnsar ı uğraL 

'1nına gpdan kanuni -mera _ Bu lZ'.Ihat da gayet sarih lm-a daya~n ha'aıseler Be bu ~ansına bir 1:ıaskırila çıkmak tc nıı~lardır. Bc:yoglund. &ıhıbin ıı St ı Muc _ 
..... bittikten onra merasime gö..,,terlyor kı ofis ~rnemm hrn_ -RCı hakıka.tı 'Ortıaya tmıs bu_ ~bbUsünae bulunduldan t!Ha Alman hıilı botiRl'l dfünnanuı 1 sescsı "5.:ıhtpleı ınd<'ıı \ cı t oocn 
'bil ~kir •at 10.80 an bi- -:nuı geceli gündüzlii mUımvebe j lunmaktadtr. olunmw tur. hızlı botloritt:' bit "Ba\'as vaptık sevgin. 
"'- vel ~aksimdc Cumhuri · Ue bulundukları mczkCır· demı:,. Binaeıınleyh, bUtiin 'bu~a.r Sov·ueUer bu tescbbtistin tn_ tan som'a salimen ti lcrine döıı N o R e E R T o ş o R'un 
~ nıeydanındakı tribünde top mende h kik'.'.!t(>.n altı ton bug. --uözöniln<le tutulacak olursa ısın mamen kırıldığını ve Ahır::mlm· niliBlerilır. ccnn c ml!:',a,,imlndc bızzat bu.un n 
1'.nnıış bulwıacakiardll'. (l,rv bulunmuş YC ytrmi beş nrttk SU ~ôttirür tar.afi kalma_ tandbndan eker çıkar.tmak J. 'Stal'ng-raöda pj_yaac teskille_ çC,l~nk guııdere-n, tclgra!, tckfan \C 

. Merasim meydanında _mera _ --üııliık randıın~en fürkı ( ! ) adı dığı .~eyöruıa ~J~a.r. cin kullanılan 00 büyük mnvna ri \'e 'Zltnlı teşkille1· venıdon mektupla ıaziyl'tlcrmı b ld ren ve 

ş·ı,r lar ctru.fo )amlaook hır..:;ey 
kalıyor ki o da f!) atların sıkı 
b r muı ;.ıkabeve t bi tutulması 
ve b:ı •. ı h 'no,.,İuhinlerin iltt'ka_ 
ra Sc'\.Pmalanna m(·vdan verme_ 
rnekt.r. G:ı1iba yav3!;, yav ş 
tutuh.n yol da bıı olacalfür. 

hlt.: U h bundan lıayırh b"r 
netice eJde -cdıltr tie gözlerini 
topıak doyurası muhtekir zor. 
la yola gpt:ı j!mif; ohu. 

Her •an~dn ..salo:wnu 
baştan b3§a dolduran 

l it1nJ El D 
VilD llARJ 

Gfüı:el Filmin •un komutanının verecegi tek - veıllen bu bugdayların kay1Ua Illlı YC ahlaki bır va-z1f.e te_ öan J6 sırım tabıiJ> olunduau_ hücnUar vırpmıslnrd·r. r:\'Cletı 'der.in 1ct'Ssüı ,e acılaıımıuı ıtlııak 
'-il ~r.il1l:! toı>lanan kıtlalco'la ra 'lla !'an hakih; he;abı ve Iakki etü..ğ'miz bu vadıdeki tct u ve .a.5 Alman uçacnllln dilsü eve "al>ılan şift.detli savaı:.ılardan eden butün -ze\'l\tl.ıra ayn )t. te_ ~fbirlikleri Vali ve yanında cn1alnveti anla ılama.mu tır. kik ve neıı-rivntımrza _ ti \•am e_ rüldi.iüiinü ~öylemektedirler. sonra bu teŞkiller dü ma.nı bir §ekkur etmek 

111 
künsı, olduğund<ın, '\Gllıuitan Ve P-.arti Reisi olıluğu Dun ldıi!:ıınız yeıiı b r 1ulbe. derken, alikah rcs_mı m kum. 'Ruslın-. nazilerin ovort>sısk QOk ::;okaklardan tnrdetmiştit. sayın gazetcımın tahıssutunu dılcı ız. SİNEM.ASININ 

"1de teft' e t6brık edecek - l'e :göre ·~ksek fiyatla ~arıa ların da bu iŞte bızu~1!~ .be~- :cenup do~ımde. biraz 1opr.ak Kıır.ıl llkteşrin falır.iknlaıının Norberto şor, v. Gesar ve 3 ilncü Zaf1>r Haftası devam fır. Bunu müteakıp Vali ve Ko bonmda satılan bu ~lbi 1ıu,·<fay her olduklaıuıa .~ b rlıkı. vu. k:ızaııdıltlarını kabql tmc le bi\yilk bir kışnunı ı&J>te\ınioler, 
0

,..,.,,,, "'"""'• l'diyor. Baş -rollerJe: 

:SARA 

ittutatı CUnthurivet abtd i ö • l::trtla:n mamul unların şchrın rüveceKlerine ol(.'<ic.nôeı 1 ve .bernher Kafkasvanı11 ba k::ı ta.. 'olgay::ı. ka far miidaf:ıa hattım Ceııaze Servi,.,ı: MOS~tVJÇ, .HJlll' GA'RLAND 
'tine gelecekler \•e orada mera - paı-;t hane ve loknı1bıl rmd~ kat'i olanık innnıııış bulwrnvo. raIIaıın<laki bütiin '.A.lm::ın varmışlaıdır. Düı,man mevzile.. ı!l'el. '4ı315 OIW.mi(Y u ım RR 
'8nlkQmUtanınm emı-il :ve "boru ıra:rfeUıldılderı anla~ılmı3tır-. ru7.. taarruzlarmın püskiiriiildUğiinü ri bir.birini ta.kip eden dalgalartal•••••••••••-rtı•••••••••••., ~::rileeek emir üzerine tlir •e M!!lum oldu~ı Uzel"e ~lr ko~ı_r f de öylemektedirlcr. ı haliudeki sav~ \'l' stulm t..1··••:- /' D T1HA"'" .T r• 

k cekH~ ve muzlka ıs- ôimısyon heyctı kar arıyle ~). ~.örçil' m.uts V'8 Rau - ----- leri tnmf·tntlan dö\rülmU tür. .n .., ~ı llia1"H'ı çalmağa başlıya_ :rek. 9'aSta, s:;-evrek ves;ııre gıbı ~ey Duvr limamm BAv e mi ~ 
lttır. alŞ çalınırlren kı+'::ı • Ş"~I rin mutii ve ~ntılmıa~·ı urc -J~ V ~-.-3-!I_ 
~ okullar ağızla iştirak ede· yasaktır. ~u mcmnuıvet.e ~- ~iyaret ettiler .J...~. IJ:lı>tm~Şle:"W' - -. -em ,,.ea-e-K ~ir. Btmtla 1 onnı tne men ye ylnr<!_anberi bıl!ıaıiSa :-:t"" Da '-' l·l ~a _ J 

lC'hmct 
H rlclyc 

lh...~ - :-·· -· Be -ı dlc'Y n ti .... na~ 1 Londra 2'1 (A.'.A.) -~iln •ill" mb ... ~lWlim komutanının . e!'eeegl yog u ve .g r . 1 •.q} ,, ~ ç aıv :r 
~e ~iti ine bm>lana_ ta han 1 nn e her cıns lY.ısta -gilterede uvr limanını. r. ör ("Bt~~ t \"8nı) "lJ· 
~. \"e sırasile şehır bandosu, nın açıktcın açığa .. aultlığı da 1 çil, M~l -tlnnıts ve l.1."ürkıye- '111 iki efendiye malık olmakla 
~tifiı ve mkilfip 1 in canhm- ..:rneydlllk. dır. . nin Londra Büyiik mçısı"B. Ra_ :itham ôiyor. L'Bır Mu solininin 
'- Ye uzuvla:nnı venniı:ı olan Hele bagı lokantab.r harbın lif Ofbay ~iyn.-yet tnuşlel'dlr. et~~e apı an ve nec tı on_ 

......... :çete 

~::~;;;;==============::::============================== dan bekl'ıyen ~tinanın colak ~ oğlu hüklımeti. b"r de Çörçilıı 
,.,, .. 1~ ....... F.-ri~\ . k ~"')~!m!!!!!!!!!!!-=~~===!!!!!!l''=""ıı. ka:rşı nıda aurtın kralın nıeşnı 

~iZ'J.. X1. hUküml':ti ... Boylec Bul~arlar 
Atinaya ~ÜV6."1:1l~ınıyecegmi lş_ 
gııl kuvv~fl rin hatırlatmak J 
JBtJıyorlar. 

haııranda iJ.27 
füzihli. 

- '"Baş tarafı '1 mclae - Hatice ~nrmefendı 

Okul tarihinde bu ~iiksek gp.- irtih .. J etmiştir. Cen csı bugunku 
~·e ve mefkuı e için komutanlık Pa1.ar gunu 1kındı namazını mutt>_ 

.eden \te okul kadroları i,,çerisin nkııı Beyazıt Camıınden kaldırıla_ 
de Jdar..ccil~kle öoretmeıılık yap l raı, crkeze:tenôıd ,ı ev,gıU lkuı ı 
mak mu ctjylP ı;ıskl·t j kültiirü .F:ıtmn Saınihanın kabrı ~ anındakı 
müze b1Ptük hl7.môtlcrı C!oknan nıt>dteııj mah usuna 1cvdı cd lecek 
Regeı li sel flcrimin V.ı.' :unların L tıı·. l\fovla gm'ik r::ıhmct ~ytı~·e. 

esai arkada)Jbmnın ıda halım 

liWGÜN .... 
Saat 1 'den itibaren 

SES 
ineması bü,•ük sanatkar 
i<'Af{ FANCİS'in 

'Ya-rattıgı merakb, heyecanlı 
bir aşk ve ihtıı as macerası 

tKADIN EMTRIKALARI 
Filmini 'gos eriyoı. Ayrıca 
Walt D sne) 'in l'f::nkl" .M:ıki 

Maus'u 

baNklta 
ti-l;on.drııdakı Yunan hUkfı_mc. 
:;:;;ıı lStihbaıat nazırı °Mosyo 

elbis ı gı ı ve !I'er.:mopil ge_ 
c"dındekı net.o dağında ç :t ı_ 
ni d ı t: edeı . Bu cetenin mık_ 
tarı 6 bin ki'Rıvi bıılnnl.ktn.dır. 

Gli?.el :ın tı"::ır ilah ısı ol n 
dokuz ı nm m kenı :Pn_ 

~clı:ktan kn:'ilan A:Unatla bi_ 
le idamlal· gece ~undu tic. 
:vam ediypl'. 1S hazı ~\ta 
mUtelttıit stılny :balttfüıma u 
<}Unda kurşuna 'dıziltlil r. 1_ 
damları günü Urı formabrı giy 

:A:ıılmşılıyor ki Bulgaı· _ .. u_ / 
nan ınliruıseb U~i iyi olm k~ 
tan cok uza1ttır. llk fırısatta 
hatta" galip Ol duların g~ü ö. 
nünde b le runalliStana saldır 

larını yüksek huwrunuitia ~n. 19••••••••••••••••••••••·~-·,· 
makin balfüyanm. MeŞhur 3 'RİTS BlRJ\DERJJER ve yın(' 

l' dre Mih Jopulo~ -basına 
~tıtı 'r eete 30 hın 

~Unaıntr.ıın mu ôeleye devam 
~ni söylemı tır. 
~~r şunları söyleını~tir: 

ı..._ - Yu11anistan<lan bıze ..ge_ 
~ l'laheı:ter l': uuan millet in· n, 
~Pten bitkin hıı vaziyette 
~ olmasına ve açhğa rnğ 
de , kıahraıman miicadeleye 
~~ ettıg'.lni gdstermckt:e. 

~~h•er· kuvvetlerıne karşı 
~?~le eden kuvvetl""t Yu_ 
d.ı.~ dağlanndaıı Gırit a_ 
~ kadar beş mırı.takada 
~ bulunuyorlar. 

, 1 &in başı Dur.a ın kumand ı 
~dakı birinci <:ete gurupu 
li) op daglarJ. etrafında faa_ 
5 ettedır. Bu çetenin mikdarı 
le - 6 bin kiş· diı. Kcçı süti_ 
~ lley irle, zes Unle yaşamak 
"e' lnağarruaı'da barmmakta 
~~l ~lakecıonyadau, 'l'.'rol<yadan 
Iı.:ti etı. Bulgar \ e Alman kafile 

l't-e hUcunı ctmektedırler. 
~ ~cen beş mayısta Selilnik_ 
~.'1'\irk hududuna gid n bir 
s~ol aıı çıl·armışlal"dır. Bu 
liiJ. .a bu kadar _:twrıan öldü.. 
~ ttıQştur. ,Bunlar, motörHi 
~~il kollarına da. hücum 

tl~teJi 1 r 
k' . 

ll~ı g-rup, Balkan harbine 
Gıq Ulh.i larak ı t etmiş 
a P adlı ıh_ 

t bit · h Wl kuma rtdası 
ela<.,, . Bu ıhtiyar; Efzun 

nas d nn21 grı;leıımcktccl r. 
ler. • . 

.G enlerd", hın 'Sır~p ~ır nı 
UUJıyau bıı tren. kbprüsii '""'1tıl_ 
mtŞ olan B ruo 'st::asvonmrun 
durmuş, koylUlet muhafız 1\1_ 
:nmn aökctl rini ımz dinl n_ 
meğe \ e bn §e\ 1 r ıçmege da_ 
vet etm si ı. Bu esnada, bu 
çetmıin aza ı bır 'baskm yap_ 
nuş ve rumunlar ne olduklaı ı. 
ru anlamacl~n, \'agoııların ka_ 
mJarını uçru nk 300 Sırp esi_ 
rJyle bırlıktc dağlara kaçmış_ 
ar. 

Üçücü q-rup, lgparta hara_ 
beleri yakmmdeki Taygetos · 
dağındadır. ki :ay karlar :ev_ 
vel bu grup, \al mata lima_ 
nına bir baskın yapmıı, ve L 
talyan polis müdürlüğü bina. 
sına "'iterek müdürü öldür_ 
müştür. 

Giı ıttekı gt'.Uf> bunlann en 
miihüumidı.r. Bu çete 12 bin 
kişiden mürekkeptir. 

Bu cereciler general Mnn 
dakosun kumandası altında. 
dır. Gene.N.I:n ı:ugahı e~ 
yaz dağlardadır. I<anaiyedeki 
Almau gamizoıiları ~· Ma_ 
lem tayyare nıeyduı bunla_ 
rın gece giindUz ekmlalllBa 
maruY.dur. 

Bun:: mu'mbil -Almanlar dıa. 
Yuna ristan a cok ıddetli ha .. 
reket etmeğe ~lamı lardw. 
Sk.an, Pr<U3, Xaruienos köyle_ 
ı; toprakla bir cdilmiştiı. H. 

'1n1 k ı teüik1erı haıde. '.Alman_ 
hır.bu arzulanm ~ ıne g th_ 
medller.,, 

ak nusu fy a ınevnıtt_ 
ı tur. :Esasen rugosl:wlatın • ım 
1 tliki :acayip hal1tntlan memnun 

'Yunan ii:ıtilıbarnt n ~rı. 
geçen senenin onuna ok daı· 
Tunaıı.ıntanti 115 İtaly.;.ın ve 
beş Alınan tilm ni 1>tilun: luğu. 
mı; fa!«tt, bu tarititen nra 1 j 
huııhınn m ktanmn {Lt'ttırildı_ , 
ğını söylemiştir. 

olduklarıııı ljir an için d' Un 
cn1fJ.\;: bir tıeliJik olur. :Vatanı ı _ 
~el:' Sırp :generalleri iıı ,mUsı.U 
tah .:mukavemet ve mütlıifan_ 
ıar.ı emrivak ı re hiç bir kıy_ 
mel veriJmedig ni nc;ıkça gös ı 
teırmektedır. Bilhassa ltnlyn , 
unun ne demek olduğunu ~kı ı 

~nedir bir tilrlü teskin ı...>deme · 
diğı bu Ulkelerd tiöktüğü k n 
larla pek ...güzel tııkdır etmekte 

Rus Kör:~tJetıi'Z 'filosu 
Hazer.de mi ? 

ı"Rusyanm J{nM--Uenız dona•ı_ 
maSl ne oldu? 

'Bu rn le hakkuıdaKi gelen 
bir takım haberlere gı re. gar_ 
bi K:ifkasya ile Don n hrıni 
ayıran ovanuı Alm 11 orduları 
tarafılldan isgalln en, cOk ov_ 
wl, Rus { radeniz donanma_ 
sr Hazer denizine ge~ıış bulu 
mıyor. Bu taktirde fılonun~a
'Zer1 Knraüenizden ayıran ka_ 
naldan g~mcsi lazımfür. Bun_ 
ıar. b!r Alman sözetis nün or _ 
taya atuğı fikirlertlir. 
Almanların 'Rusyaya saldır_ 

dıkları zaman inşaatı tamam_ 
lanınaJw.ş olan bu kanalın 
11eyrlisefere açılıp açılmadığı_ 
ı.aı, RuSla:rdan bn ka blletı k 

. Yalnız bilinen bir şey var_ 
aa, ..o da ~r ylğlll :..ı.vuaın 
~ edJnıesi z.ıruretiynı. _ 

;ba, bu proie ...tam 4Mll~U 
da tailik edilebildi mi't 

dir. 
Roman.ya ile Macaristan da 

her an birbiı'me nldınn ~ n 
nıUheyya bir halde b ılunuyor . 
lar. Eğeı· jki memleket ske ı 
henüz boğazlasnuyorsa hunu 
l\.lman ve İtalyanın ek -blı.ı 
tazyik v:e t:rlh kkümil"n~ ~fet 
meHdir. Almanya kcndı ı H ı 
.bmıını akıtmakta olan ~ki mil. 
l&tin l'raıısilvruıya veya sura 
:veya burası iç!n yekd~e.rivlc 
silahlı bir mü deleye gınsıne. 
sme nıüsaat:l.e v 'lllÜBamaha e_ 
~ez. 

Brilkanlar' her zama.ntlan .zi _ 
yadc ·na:Lfua _ha:i.11: bir .:volkalı 
halındedir. Mıhvcr.nı ıniiRU!ro_ 
lren bu .-yarını:td ya getirdlltleri 

1 

dtlzen ve ..:asa te ıan.cak bu 
olınuştul'. A tl'lanlllU? kin ve 

retler yeı · en kör:liklemni§ 

~~~=====-===;;====----==--------------# 1 
:her fert kon13lf$ dli8man 

röı:ıyle bakmağa başlamıştlr. 
1Bi" 'hnı ~ 1IZ1.y. 

A!ı Rıza G'u 11, •zlerine 
devamı ıs hku.:m ve okul bi. 
rinclsi tilevman ~urnJ, pivaôe 
birincısı FAlip iAk l, :.t:o) u bi_ 
rmcisi U'imur 'Dıncel, süvııri l>i. 
rıncisı Yahvn ttey, muh ere 
brrincısi A:hnıet, naklly bırin._ 
cisi :Halit Alp rsı. n. l vazım 
bırıncisi Vetlıit Til'Zün ile yetiş. 
tırıcileı-d'c11 buLi.in yük. •k vasıf 
lnnn sadakatle çalışın vte te_ 
ma,tliz eden sü..nırı taie'bc.qi B. 
L. K ~- u tafü Ba.yknrayı 

ı~hur <o')anföz 3 ANmn l\7S HETh1StRET ,F.R 

tarafından cok güzel bir tarzda Qyı anan 

Ar jau eceler: .. 
!Filnitmle s ü l\1 E R Sine ıasuına 
eyırcilerini kahkrıhn ıle gUldliı Uyorkı.r ve n1.:fis nıu Un t ar

çaları da mUtemadı~cn -alkısbyorl:ır. Siz de bugiin ~iô p 

t<tk'd1m otmış \'e gene subayla!•••••••••••••••••-•••-••••;; 
ra yeni \ı'U?.Ifclerini bir d ~~ r------------.. ·--·•+IUtilClil?•illlimliill daha hatu lattıktnıı sonrn ~-

görilniız. 

lık, neşe e ba..<ınııılar dı!oyeı ek 
yaşasın 'Yüce um Şcfın11z ~e 
b:u~bu~'llmuz, YJ!RaSUJ azız mıl_ 
!etimiz ve kalırnnıaıı o dumuz 

ı rlvle hita.b~ıne son ver_ 
miştir. 

Bunô u sonra d i Jnıiş 
ve Büyük .Millet Meclisi Reisi 
Abfüilhal'k llentla ta.ntfmdan 
okul unuım birincisi il nı ,,ıeır 
birine.ilerine dıplo a c mUka -
fdtları \'erilmiŞtir. 

le hnlolmuş ise -bunun bin yıl 
değil, bir sene Sllreccğlnc ina _ 
ırıe.cak B.kh ~n w. zor 
rastgelinir. Hele b\Win ~ vru.. 
pada kunilaca.k yeni alan de 
bu Balkanlarda ufak bir nti. 

n ya ttıkl rı: 

"lTu-kce sözlü. Ti.iN\" mu lk li... Tür. ılı 

B stet<an 
KEMA'NI ADI 

IŞJL'l4. Y 

.~--~~~----~-----· 
Okuyanlar 

MUALLA l~JLA Y 
SUAT CUN 

'Beşeri ihtirasıarın en acı ıı-.'11mtbı 
İftiraya ~yac J>ir adıuın hayat r-o n ııı 
aıın l.pUIU"teısi akşamı fevkahlde mü a.m re 11° 

muN'.Si:m g0rduğün1Uz öme.ğe~!~ ............................... 1111&1 .... :'9l._~-
.besızi:yec$se bQyl bit' . 

T.AKSiM SINEMAt~lfllJJA 

sabahından n gıbi hayırlar 
beklenec~ğiu.ı. ıtalalir' etm~ 
her ferdin kenai idrftk it'a 
nPa bırakırız. 

-Y-eai &belı-

» 
ŞAH 

\ 

.. 



Memişin bileğioden yakalıya· 
rak birdenbire $ıvuı·dıı. Ve 
kendine do,ğnı ı;ekti. Bu hıu·e
ketiyle Kaı alnl<'ağın J°M!Shur 
olnn çoban tekuesı oyununa gi 
r~kti. 

SOLDAN SAeA 

t:l';.Nl :!)AKAK 

o ~~YAnLARi/~ KURTULUŞ 
ve BAYLAR ~::,':,h:~~:~ı~~t!:~ 

bütün mtirekkepli kalemle 
yaıı youanları mürekkebin 
ct>p)(!1·i~ aknıusındaıı, lnı .. 
rumaııından ve ucun bO?ul. 
r"lıısından kurtorım yceaRe 

Mtieose5f'n1İ'zde d .. ima ICAnıN v 
l"..RKEK kı)I, ccb o::aatl~rı, nıasfl, tlu_ 
''ar s:ıatlerl, altın ".- platin ni~rı 
yüzlıkleri, k~ymetli t:ı~larla sılsli 
(i:IÇEK \'e PI.AKLAR \e yeni •~e. 

valiye> ytniikkridn zttnı;cııı c;~ id_ 
lerlııj bullındurdugım u:m bildi~~ıt!'li: 

11' •erer ıiuyal'lz. 

SiNGER 
· Saat mağazaları 
Atlreı : iet.ınbu1 Emi11öna 

BABIBI 
B1JBTIJLIJf 

P. 8108-6318 

DOLMA. 

B02.ulaıı pJı ç.ıl.<nn Y~ 
leı i tamir tkre\i alınfl!alı. 
t;:,un yer)eı me t.ıkılır. 

KURfULUS 
kalemi fek.iz parçadan ıh>. 
ret olup her bir :P• ı,; 
tmlUDUJ.', Açık bırakıldll 
halde her ne Şf'kildc 0"' 
rur.ıın durım• ınurek>! 

akmaz ve kuru ı<ı • 

KURTULUŞ 

Gfüeste en nıc~ olan t~raf, 
rııı ~ lıitJdm ,1Jmaktır. Y.aı1i 
1ıb."ld i ~iu·_.,ini hasmına bilkun 
Jnlmak w~. hasmı kendine tabi 
'lcnınmtJı. Haaun bir kt-.r~ ha
, t>katına halum olamıyot~a1 
hasmının Jı ı ekit»ıa Utbi ohıı -
tin kozu kay~tmi~ olur... Bu, 
y unız pehlİ-\'lHl boğu.cıma..-ntda 
cı~ ·gil.. A1eh1de olwtk k<wga.suı
.ı .. da böyleılır. Harpte de böyl~
' iı Da.inıa ıMiya.tifi ~inde bu
lıınduranJar boiuşm yı kaza-
1111·. lı:rte Yüı ük Al'ıtıin E'n biıı.n
r ı varlığı bu idı. Herhal>gi bir 
ba11ım olursa olı:mn betŞ on da· 
hık ·om-a Yöriig Ü kentli ine 1 
tıilkim bulurdu 'i a\ aR, ) avas 
ı: ırcş lıfLl.ım yl"tLıi eline alan 
Yoriik. oncl.t ı sorını. ıfitt•ıhğı gı
b ' hasmını chnde o\ unt." k ede
rek mağlfıbiyetc ~üı-ükle dı. 

Kel Memi$}, bu .;b~ :l(;n\8Yla· 

~ı bildiği için tlcrhaJ ve ani ha
reket ederek bileiT'ini hAAmııun 
elinden a kiı. Ve bii~üleı ek A b· 

ı caddesı No. 8 
baı:;a yana.">tı. Abba~ durmuyor - Yopın<k - •~tin ı.m nıl;.ıı -••••••••••••••••••••••••••- KALEMi 

w saı.:la~ı ve en kullıı • 
mur~kkcpli kıılcınıJır 

du. Hasmın, etnfında ke-klik ~;;tal. ~ - Mı ır kıt':ı.ında me hur 
~bi sıçrayurdu. Bu, güreş •a~ bfr nehir - Kııdmlaı n '.:rılcn üıwım 
Iı Karnkucak giir~i oluyordu. 
Jki d\;V cüs.~e pehlivan, kiıubi- 3 - Bir ffillr - Odunun y.lndıkt, n Meslek hasbihali 

~-~~~~--~~~~---

Mut !.:.Kkep]j k .. J, •nlc .. ;u 

y:-zmok me< burivctinde o 
aln hillkı hnkılt, ten bıı ez( 
yoth•ıı .klJI l:ımıı 1ır. 

BBB YIBDI 
AllA1'Dtll 

1HTAR • llalki ıt• ' l\ı1Cf • t 
dcrcr<'fll', l.ı"rçok .' r.nı ııı 

~'iı ne kadar ~urpışacııklar·dı. sonra aldığı hal - li.cl. t, 4 - T lak. 
\"(' yin kimbilir ne k.ıdar bir- 5 - Kun 11 tuyu - G<;z üstünde 

buieı ıni zec,•kler ,.e kıracak· bulunur G - s .•. ın k ı. 7 - Gcnış · . .. - Mü I • . • k k. ' . lttnia ?. . . h . . k lik - Koca ıııcı.l!'l .ı)nı.n k.dın -~ nevve..- erımızın o uma!• va ıtıerı 
Ahba~. ıkuı ı ı ~uııltsmı ~o· . . . 

Ucu aşmmaz. bol 
mürekkep alır. 

kalar 1;11.tıgıııa il• ;ı:.ıı 

s. :I' ın ınu~tcnlerımı1.m fi' 

znrı dik <nll<'ı mi ~clbt"' · 
rız. Gaı Bı Uli ol .. 11 ) lı p 
1 ktisat Vekiletim ızin 
8108 ı31B nu nnrallıı 111 • 

KURTULUŞ Hill ını t ı ylô 

dolma ,alenı ııakikidıı'. 

ı;ecmcden vaptı. Kel 'Memisı Bıt nıdn. 8 Ol 1 'M»ktuba Y·. yokma,. Fakat onlar ıanu unutuyor.\ar 
kis:r>et peşka~ındıuı yakaladı 

1 

pı tırılır. 9 - ı~rı - K;ıdıkovıınun k , 
lşt..e H:wı ıl" Yöriiğün giiıt>~i 

tMı tabi\'C irındc bulunuyordu. 
Hacı, bir bıı va.kıt Ycirti-"'Un ~ii-

lkisbetin zıı haı füı~ı} kunetlc n ,. ,hur hır ~enıti. ı i sinemaya, çaya, düğüne, kahve .. re 
koodıne "eker<"'k bıı •livle de VUKARI04N A~ACil\'A h t A • ı . . d . k ı \ 1 

Kuvvetlice bas. .. 
hrsa 4 kopya 

çtkarabilir. 
eşine bakım okunazdı. Yörüğim 

1 harekatına tiıbi olmak ve. omın 
ı:iin .. >şini t.:ı.;ıntak 'e h .. m;ıl!ığını 
yapmak ml'<.'bl'r yetmd ıdi. Bu 
Mt4>eple fırs tlar kolla.m.tk wı u· 
1·ctinde ıdi. Fırsatlaı bulamazsa 
nefP-~inm ı.;oklu~ın<l.uı iqııt de 1 
edeı ek güreşi u1.atm:.ğa c·alısn-
4 ~ktı. Yon1*ii ezeı ı•k 1ı1: • .;Jup et
m de onun ıçjn ımkfrn-.ızdı. 

1 

hasmının ayak bileğ°lllf' UY..anciı. 1 ye ya U amtr erlft) gar 8 Ve )9 e eC e 
Amana.llah insan bö' le bit o· 1 - Tc. n:i\d B ı\ı..k 'c rı:ıld:ı_ İstikbal ve tefyİ etmek İÇİD pekaJii YAKLITLERINDEN ~ 
ymıa girerse bir anda Vt elsiz, 1 lı ~·r h. Y•. r. '.! - G rı :rnkulu bır 
av;ıkı;.ız ~ırtüstü düscrt>k nı.ığ' • ın. d<lc - Rııt.ubı t. :, Bir t·mır - hol bol Vakit buluyorlar 
1 ·111 ohıı du. Bu ovun Karaku· Ok man • lt> Fı!:ıt. 4 - Sig a 
canın mef')luı· ve ven .. d o~ ıınla- ~ nkmak ıçın ~un ıl:ın bir nsa ltii_ 
J mdaıı biridir. ku - l:ınc;\ i ~ r.1 5 - lçınc!e blr~ey 

SAKiNiNi• 

Peı?Tevleı ohu ken ~c~ ıt t ıhı, 
d aJ1a ziyad(' yabancılaı poz at
mıffil. s:, aslı Abbas, aca >ip t. r 
+ıet;te\' y:qnyonıu. Tam k.u-nku
' akvari pcsr cvdı. Ay~khııınrn 
parmaklan iııı·ırnc ıı.ı ıJ;tlc>t g -
b dıkil VOI. k jll: 1 ın. h:n arla H. 

4;Jtrnk d:•n ul tefi \uruı gıb •k 
f•Jlenni ters b ı bir ııı e km' el· 
H! çarpaıak sıcıayoı, daha son· 
m oyluklanna da c.m r rnk çü
ı<wl p srt ra~ oı . Abbasın bu. , 
hareketler1 ı ok ' • nlı 't: caka h 
ulı. 
Hiiutın mt·v<t.uu cloltluı tı\ • ı d J. 

dt'tece • t- k bir J-W C\ < ıl,a
, orou kı, oıı t n1ı rı t! tl(''\l'.d 
mrı gi)zl~r1, ken.ı rlll d k ılm 11. 

K M('Jltl:. <" ondttn a ı;.; 
kalrıııynı dıı. N } el.} <'t ~lll Cı?ll ı 
o::ı ladı. Pf'h r ~ıılaı •. t tı. 

:Uıger y><>hll\ ırn •ıırı ılk \H~
lam rnl.n ı bıtn ıR "~ stıkı"ını:t 
Y-.U(I . 

Ya\: •• ::; 

Yafr f'l'iiı~. ulp hu O) ım vaı· olmıvan - Bır c ıı. ti - Uçuıunı-ı 
·~,.,- B.• inan U.\u7-Kımer-

dıı' J'R kat peı?-kahzn va g.ı ılık- Mulk ı ı. lv •• d.. f' hu bı nelur., 
tc.'!ll c:o r,ı va p8t·.ıya ' e vahut 8 H ır ıç Nı·I ı n ı;onrnkı pey_ 
hu<h~m:ıyıı ~nJiı \ 'e bu ..-uret g mbcr. 9 - ·"' ılt - s '<lıımııkl 
le ha.ı-;;nıı ı\iıs.ıirrııı ğı> ('.alı~ılır. 

Kel Mcm.iı;:. zorlu hıı~ıııın c.tı.ıgo) 
~ksıbza ovunııııu da k:isnak - Düakti bubna...anan hanı -
iistiiııd n c.- d.detlc h .• rla.varak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
k~nı lını kurt.anlı. F k:..ı.. Abbas 1 1 _ .· T l. R-....-A .1 •. O R • 
duı mun•ı ıltı. Miitem.ıdiyen has .- , · 
ını • !.'.- lıyordu. Kô'l Memıfi, 2 'T • T 1 A L A N n G 
temkmliydi. O, durmıyan ve .3 A T , il y A ş • K 1 
mütcn alı yen hı smına hücum I -- * --

üzeı in" hürüın eden Kel :\4"e- 1 4 R, A Y • F • S U R 
m' • yabancı ha-mına kaı.·ı 5 A L A F • B, E R E 
::;, kın \e miidnfanlı bir vazıyet - - --"'--....;--- ;ı 
almı~tı. \'c bi)yl" yapması <l.1 6 T A. Ş 12 B S S U S 
d .h, mıınıfıktı. i O. N S S E S • Ş ı U 

Bur. lı Aliy" geline~ Bu peh 
h\aıuı iyi b'ı _·a~ güreci ol· 
d ~ m~' dana C'ıktı. be on da
hk ılık b ı mfü=ndt me Bunıalı· 
nın Cf•t n ve uı.ta biı gih esci 
olrl ıh unu g05te1 dı. Memi de u · 
1: \:P ovnnk b r J."t.-.hJn·. n oldu
,; ımılırn hrr ık <1\ unbaz ve t e· 
lık pt lılı\'an kar ,.,j kar~ıya gt•l 

( Ark:ısı var) 
~~~~--~~ 

f: R il K U R U Ş • N 
9 lfGi R F. S U N • 

r 
I! rANBUL BELEDiYESi 

~t>hir Ti~-atn~u 
~ -· 20.30 <i. 

DP..AM K!f .,\11 

KIŞ MASALI 
Yazan. w. ı.hake5peare 
Ttırkçuı· rı1efhoıret Erı;ı" 

KOM~D1 KJSM l 

LANCI 

...... ıam~~zz.ımmm:m.---•---&111•~ 
':'. ~kçesı: S. Moray 

Cum..ırtc ı \ e Pn.ı r ı:unlen 15 30 d, 
m, tıne 

Ticaret ve Sanayi 
Odasından 

Pul u:, ve misali ziraat aletleri imal 
ecen f abrit\a ve atelyelere 

ve 

·Ham kauçuktan imal yapan 
fabrika ve atelyelere 

Drniz fabrikaları ıı11ıum 

ol.ın 

ıptı_ 

Her Çaı amb. saat H rie 
ÇOCUK TIY A THOSU \. ______ J 

ı · Askerlik işleri 1 
Emınônü Yerli As. Şube~inden; 
ı - Jıınd ırma Yıob. 0.:rrıın Og. 

BcKır Sıtkı (207-1) 
2 - P. Tı;:l"'l . Abdıılk dir og. Meh. 

m<'i Zc ı Eler <3J5- 27) 
Acele old • k nbemııe mıı ~ı ı<tl .. rı 1 

ılfın ol..ınur. 
~~~~~~~~-

1 RADYO PROGRAM! I' 
~25 lık Tetrin 1942 -

!l.30 Pro>r m 119.15 Müzıl< 1 

8.32 l\luı.ık (Pi ) lD.30 A. Hııbt;ıkri 
fl.40 A. H,bf'ı•leı·ı 19,45 Scıbc~t 10 
8.55 Muzı' (Pi.) d. kıka 

12 30 Progııım 19.55 Müı it 
ı iaa 1 luzık (Pl) 211. 15 Konu~ma 
12 45 A. ır.1berlcri 20.30 l\hl.zık 

13.00 Mıizlk 2ı ,00 Konu,ma 

' miidürliig"'ünden l3.3lr:Müılk R<ıdyoı21.15 Muzi.. ~ 
S. lon Orkes 21.50 Ank ır.ı ~on 

Deııiı f. brıl..Unrı m ılı.~ ~ nde hhda n cdilınck uzert dort t\crctli trası 1 b;ıhar At kı>* 
111eı:ııur • lıı a ak ır. ı t •I.! le ın d lC'kc;e c ı .. P ei!en Vl'Slk l:ırılc Golcıık 

1 

lS oo p 1 ogr. m şulurının ne_ 
t.>enız Fab ık:ı! . rı c .. ,,..1 ~uniırh ~ c m.ır l.~ tl.ırı. (75ti) 18 03 Muzılt: Rad_ ticeler1 

----------_,- yo D n or _ 22 00 Konutiınrı 

K U Ş T ./\ y o N D E N 1 kc tr:ı ı 22 31) A. Habel'leri 
QJ 18,45 Muıık 22.50 Kapanış 

YASTIK VORGAN YATAK kull; nrnak ıı~m kc~cı il( h m de 19.00 Konu .. a 

~:::::;::.•'BİR KUSTOYO YASTIK 2 tlRAOIR .-~:~i~.,-~t: MA-ü~ü~~-~,.-,~-~d~:m-~ar~:-·;:~~I 
Y.t.k , 01 .ıl .. ıı d pek uruzdur. Adre:: lstanbul CaKmakçıl:ır eaaıldığı yer: (H. Bekir Gursoylu ve 

S:ır;d .. ly;;o lRr sokıık, ömer Bclioı:lu Ku.~ Ti.iyu Fabrikası. Telefon 23027 ı A. Cemaleddın S;ıraçoğlu Matbus.ı) 

' Ne11ralji, 

iş, n~zle, grip, romatizma 
Kırılı/ıh ve 

icabında günde 
ağrıları 

kaşe alınabilir. 

Bütiin 
3 

derhal keser 

B•~ ı;ıı afı l ı"~• dt -
~emlcketimh·.de ıyi ya7..a.n 

lrnlem <>t-habı pek az, her yıl 
ven den bu kfifilcve anc·ak bir 
lki tane , remi k~tılıyor. H~lt• 
kalnnı ih~ h.ıyatı.m kazanmak 
b r rniihim mesele. Ya:zı ile 
?engın ve mÜt ef t'elı olmak iı,;e 
piyan~()fla btiyük ikı-.tmiyeyi 
kaz.-urn1aktan zor. 

Bugün yaz1 ::;ahnesinde hep 
e~ <ilen gi>rüyc.ıruz. Yeniler n('_ 
r <"le !\·{;ye pek gü~liikle yetisi_ 
yoı l:u? Ac:ıba e. kiler mı onla_ 
ı a ver ve imkan Yermıyorlar? 
E. k:lere gelince onlar da pek 
zavallı. Ka<; tane iyi şair, ro_ 
man<!ı, mlinekkit, müellif. mu . 
harı'İr var? O kadar az ki iG.ım_ 
lt•ı ı hemen bir iki dakikada 
söyleıııp bitiveı iyor. G<•ıi kala_ 
nı ıse ortadan pek asa.ğıdıı-. 
Hele çoğu yabancı djJlerd~n 
yaı nn yamalak ~r çalıp ken_ 
di mahsullı·rıyn ı ic; gıbi satmağn 
kın uluyor. Memlekette olgun, 
c:esuı \'e ımanlı ıniinel>kit yok 
ki bu ~ibileıin lıemen hakkm 
dan gel ·ın. Fakat blz ne ten_ 
kıılt• tahammül ederiz ve ne 
de mifiıckkic.li ı aha.t bırakırız 
E' ,. la ',. beımutad d •yn.ğn 
ba.'?lnrız ve sonra da aleyhine 
juı nallar veı ir. fuzuli i(tırahı t 
tertip ederiz. H:ı.."ıh o miinck_ 
lddi her nasıl olsa muhakkak 
.sustmı.ıruz. 

Burada yazıcılarımızı m~na 
sız kıbir ve gıınırlaıiylc b:ış_ ! 
basa lnrakıp asıl okuyucuları_ 
m1zla. da.ha ziyade uğı a. mı 'a 
çahAAlım: 

Yüksek tahsil ~örmuş, büyük 
memuriyetlere ge<;miş pek çok 
orta yaşlı adanı t.ınıyoruz. 

Bunların evleı ınc ,..;dip cahş* 
ma odalarını bir ımınyenC' ede_ 
cek olc;ak • eab:ı ne giiriiriiz bi_ 
lir mısiniz? 

Hi.çb r sahifesJ açılmamış bir 
!'Ürii kitap ,·c· mecmua. Bıınlar 
ya hediye t.'<iılmi~ \•eyahut pa. 
ra ile satın almnuştıl'. Sonr.ı 
bu yiiks.ek tahsil gürmüş ve •

1 
biiyiik memuı iyetlere gc,<;miı; 
.kimselere bn lıalin sebebmi so. 
rnrsak hemen şu cc,·nbt alaca_ 
ğımızdan emin olabılirız: 

- Efendim vaktım yok, dai . 
reden yorf'Y\111 ve bunalmış bir 
hı ]de eve- acliyoı um, yemekten 1 
soma da hemen yatıyorum. 
Kitap <feğ'il hatta gazete oku. 
yacak vaktim yok. 

Bu cevap pek malfını ve pek 
k!iisikt iı'. ~Hine\'verleı iıni.iın o. 
kumağa \'akitleıi yokmu~. Fa_ 
kat onlar ~unu unutu\'orlar ki 
sinemava, çaya, düğüne. kah. 
veva \'eva kili he gitmek ,·ey:ı . 
hut amirlerini garda Vt.' iske_ 
lede ist ikb~l ve teşyi etmek L 
çin pekala bol bol vakit bulu. 
yorlar. 

makalE"m.iz çılu:n.lştı. ~a.ba h \'R 
puriyic YeJ1iköy<k-n Kôpı'\ı "" 
ıniyorduk. Vapunın kanı ... ı c.sın 
da otuı-n ı iic di>rt kisi ~azN~ 
nıliYe~ıini çağırıp bit- ( İlctiJ 
aldılar. Birisi vük'Stl · ~·~ıc 
makalemizi okudu ve sııııra 
dördii l:lırrlen m\izakere ettiler. 
Hi<.; biri maka.l""'rıiziıı mfmaı:;ım 
anlamamıştı. f>'.-) nmımıyaı .il~ 

1 
muharririn başka. bir 'SCY yaz_ 
mak ietcdiğiN o ~m.mıaı1ı~ıımz 
kimM'lcre söy1edfü. fnanma<l1_ 1 
lar \'e halalı anlayışlarında ı~ _ 
rar edip ılunıyorlartlı. 

Bunun üzeritıt1 biz de ut~.na 
uta.na o ya~mın muharrırı ol 
duğumuzu itiı aJ edip a: ... ıı m;ık 
sarlımızın ne olduğunu . öyk_ 
dik. Zaten a.nlamıy.ıcn.k bh· Şt'y 
yoktu. Çünki.i mak le gtıyet 
sade bir lisan ıle yıı.zıhnıııtı. 
Yani kusuı· :muhnrrirdP değil. 
belki okuyup anhysmuyanlarda 
jdi. 

O ' 'akit bu \'akit µek c ok .ı) 
dınlanmı7.m okuduklan vler 
bır tiirlü kavnyamachkların ı 
şahit olduk durduk .. l\caba ha 
zılan neye okudnklıııı kilnııl.ı 
rı, mecmuaları ve gau'lel' ı i an 
lımııyor laı ? Biit iin ıniidlıf 'c> 
muharrirler de mi a<.'İz V(' le. 
l'erik~ız? Ha.} ır, llll'l,,Cl( l" w~ t il 
öyle' ılc·ğlldil'. Çüııkii tı:ım kı 
va.mına gelmis olan hı:ı munn 
ver o yazılaı ı olrndu mu ht•m(·n 
ı:n ınce niikte}rdyli' hl"tHbt•ı 
aııhyor. 

~u halde <.>sk ' bir tHbir ak. 
la geliyor : Yarım cıahil tam ca 
hilrlen daha. mn~ırdır dl"mrzler 
mi?ı 

lş bu yanm <·ah'Herin l .ııt' 
sine bakmakta \'t' onları l't 
mektep sıralarından itıbaı en ı 
yı hmm lanıak, iyi yetıstll"rnek 
tedir. ;!,aten biit lin mew·le co 
cuk1nra ,.e ı•ençleore okuma zev _ 
ki vermekte ve a~·nı zam.ın<la 
da tenkit fikl'i aı;:ılnmaktn de 
ğil mi? 

Eğ('r bu ohn:tz~a mekteple 
geçiril<m !'leil<'lcı e \ 'C ora<ln ı:;aı ' 
fe<lilcn yaı ım t mekh·re yıızık 
tll. 

Okuma zevki deı s kitaplaı iy 
le verılmez. DPrs kitapları .} al 
nız imtihan i<;indir. yani bir 
menfaat için okunur. l<'akat n.~ıı I 
meJlfaatsiz okutmak, sırf okıı . 1 mak i<;in okutmak geı ek. Geııc_ 
ler merakla. ze,·klc. takip fık 
ı iyle, :ıydıııhmınnk he,•ı siyle 

urtuluş oma Kalem eri 
l•tanbul Haııuzlu Han 

Deposu 
No. 1 

Tiirk Haıra Kurumu (;ene/ Mrrh~zindtfl 
Matbaacılara 

ı ı..ıto.ıııl.ıı;ı .ııt oh• ııık ıı• t'"' ol'Ş kalem ôrneı:ııı \> tıııhnııqı 
pal ı ı"ulıyl» e" it ne;, r "' 11lnııı. tur. Hu i n ınuh.ımmcn bt 
10 <•OO tı"fnınatı -;ı;o 1 r aıı. 

F . ılı.ıne 2tl/J 0/t142 Pd.ırt ı ı,;u 1111 ıı;tcırıtıul T. ti K , Ş. Ba,,k .. nlıJ: 
\" 27 ııJ/942 s.ılı gu1 u ~11at ı d• Aıık. ı. drı T. H. K Genel l\11.!l'lteıı t1' 
tın •1 n Koru yonıı.,d. ' p 1 t .ıKtır. I•1• klılt ı· numun \ c :ıı t .ı: · 
goı ı u ••rt bu ıı ) ı 1< ı u • .. t ı'ficı ... ı.ı ul tıc goı <' tcıp .. t1lmı • 
lrıı t-ıı bılıı ı .. r. < ı:i'l) __.,.. 

Memur Alınacak 
Deı:let Demir Yolları Umum MüdürlügünJen : 

ıt ' • dır. 

( 

\r ıl l\'ıt;ı ııt m 

h 

nııırlıırııı Jı 

• .ılıul ol • 

==--========:-:-=--~ 
/)ikilide Linıan Bi11ası i11şa•ı 

. pazar/lğa konnııışf ıı r 
lzmir Nafia Müdu rlüğünden : . - .. 

lı 4 ıo ı• 4' 

okuma lıdıı lal'. yoki'a. merl;ııı i • 
bir surettf' değil. INlanlnll 'l'r.r-~llt•r c~ ...... , ... ı ınth•ll 

Hocalar talebeler inin okumak lA·ınİ.) et.ımız. bütiin nıensupl.ıı tı ın :ımh:ıliiJ kiığı<l.ı \ t' J-ıtı 
ze\•kini mutlaka canlandn 111:ıh* Lon ~lı tiysıcla ı ı Cı•ıniyı·t ını :ıfwılaıı toplıı olrır:ık taJ.•p td ıe 
dırlar. Her sı:>ne her h(ı<.:'ı lıeı L'ı•kUr. lhtiyaı·ı nlan nwnı:;ııplrıı ınıızın bu ıhtıya<'l.ırı mik1.1ııJl 
talebe•·e de.ı'h dıı:ı. ın<la nnıtluk~· biı· lı:<tf' haliııd(' ınm·a7..zah ı. \'cr'i adı t>sf<:ı ıvle Ceınıwt No 

J - • • "J' iki kitap veya bir çok mccmurt ı::;ım, baba \'e .~oyacllarıyle )• z: r:ık 28.J0.!112 t.aı ihıne katı • 
ve gazete okutmalıdır .. onr:ı Ccmiw•• mı•ı l\:t>ziıw aetirnwlt:ı ı \'t' 0 t cikt ıkleri h:ıldc bu tC\'11 
da o talebe oktıı.l.uğ u '.'lu gt•lıp dı n ~ı~hnım k:ılaı;~ıaıı ıU •ı "lu;;-ur. 
hocasına ,.e h :ı tt iı ar kada~la 11_ 'iliiiiiiıimiiiiiiiiııiiiııİİllıiiiiiiiııiıiiiiiiııiiiıiıllliıiıiiiiıııiiiıiiiiııiiıimı•••-••••...,. 
na ruılatmah v.- tenkit etmf'lİ_ 
dir. 

Bu ı>lmaz.ı:.a \'e okumaktan 
maksat yalnız imtih ıll j<~i•ı cler..ı 
kıtaplaı ını t":t.bcı lcmekt ·ı' i'ba 
ı et ka lıı sa tabii nctİ<'t' biraz 
l.~nct• ded i~ımiz gibi olur. 

.\1r-ktcp Hmrı k, hoC'alık ctnır·k 
\'e t.alebe Yl'tişt ırmektcn l"o? 

maksat daha l)a.·kr. Jır, g,ıye o. 
kuma zc\'kini, tı·ıı kit. iikı ı.r.! 
genele re verın<'k ,.~ mem l••kcti 
n ı tık yarı cahillt>rden t·bcctıy _ 
yen kıırtaıınalmr. 

İşte l1üfün kiılliir davamızın 
asıl bu meselenııı hallıne do:->rıı 
gitmekten YC mutlaka mm·af 
fak olma.klan ibaa et old.ı:, u 
me) dana <;.ıkmıyor mu? 

~ııphi Nuri Jl~Cm 
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mtap ve mecmua okumamak 
vakitsizlikten de~il, l enbellik_ I 
ten , alı~am.ızlıktan, merak. , 
sızlıktan. kiiltiirsüzliikten ileri 
ae!iyor. Çiinkü onlar mektepte 
ya lnı;ı: ' mtilrnna ha;,,ırlanmak 
Jgin ,•aktiyle biraz snhife ka_ ı 
r'lı:ıtırını!ilar ve kafa yormuı::_ 
lardı . İşte o kadar. Yok"'a on. 
lal' ta geııc:likleı in<lenbel'ı oku. 1 
m~ımn zevkine varnuunı ... lar Vt> 

sonra da mPJnuı·iyc·t hayatlnıla 
ilerilemek ve yükselmek için 
ilim ve malumaUan ziyade ha_ 
tır ve iltimasa, tavsiye ,.e ak_ 
rabalığa lüzm olduğunu arıla _ 
:mışlardı. Çihıkii onlaı için oku_ 
mak mutlaka bir maddi men 
faat temin etmek demekti. Yok 
sa kiiltiirü yiikseltmek ve km·. 
vetlendirınok için, yani pir aş_ 
lana okumn:r.ın hiç bir zevk ''e 
liazıbesi voktur ve olamaz da. 

Şimdi biraz da okuyanları_ 
1 

mızın eksel'iyctini kısaca bir ı 
tetkik edelim. Bu da feci bir 
:lstfr. Tctkikınıize şahı:;i bu 
tecrübe Ye hatıra He başlıya 
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