


Dil waymanları 
ile konuşma 

f Yazan: Cavat Abbas GOrer 1 
B ... - .,._ &aeuleri-1 ritjıaru&. ~ ta§ll:.ınır., taşı

ıım (..., -> zd"e· iiılJma., ·- cll>L 
ıi · dil yayım işini tızerlerine al- BunUBla berliaer Htfaş,. kö-
~ iciıı iki ay önce * birliği kile başbı.J~~~mele~ anlam-birlik 
ettiklerilli bilifmı.ız. O tw;Mıea ~ ~~~ oruu . -
beri b --~ . • Rhll • •

1 
ı.n. ait .ıferi ma.breD**mo 

u-~·ın -e.-
bemen .ber poeradyo' I cm- mkil ~ adım ta§lya-
Aıl. istiyar ve bütün gazetele- 11111& • 9klllderde nlltla -

· ı..;,.l l · d d k namıyor. an uu e enn e e o uyonız. -- -~ - kJ-~ 4--"-Bu işi dilzenleştirenlerin şiın- ... <09. -~ - na ~~ llAUi 

iiye k:ıdar yayılam'a kCllJİhlk~ oknıak, mecruh o~a.k; taşın • 
n kelime&ere ~ kadar. ye mak :- nnklounmnk. T ı;ı - yan 
Di kelimelerin yaymıüe ~çok = llab, hamil; tat · ut harç; 
il~lenen i'Jkm1mla ~er. ~): ~ -~ (eved.ı&zımhacşey
ardı arası kesilmiyen bu sürekli er • aş - cıvar, ur • er, 

şmad d 1 • ,..,..._ .har.iç. sahre., zalı.i.r~ senk. 
p.lı an o-yı ger~~ se Gö" ··ı·· ki l 1 bi vinraek:tedirler. ru uyor ;ıa~ arn annı -

Ortaya kmaa kelimelerin bil' ~ 1:-'tan iN kelime}er; ordu 
.kısmı vılla.rda.n beri bilinen ve birliklerine ~ sefen malzeme 
bdleaeWenlir. öaem, ~ taşıy~ nakıl. vası~alan~ adı
gıbi m - ~oz 'UCU ile bile - bıae Tcre-
Eheımmiyet ve itimat kelime- miyorlar. Ve bu kel"mel r ne 

leriııin büt.üıı anlam kılıklarını ka~~ ~celenirse tncelens!n is
&lem ne gilven llzerJerine r,iy- leclit(J&i& • ı& 1 2 ... lül; bir 
diler Ehe . et •tmat ali au:ule anlatamJyorlar. 
meıerinm 1:ı ~aftlen lıi~ ~dan ötitril; um ~Jlardan 
11ozu9rıadım m ı.limelere Jaer beri o~um ~ ve res
M.lleriyl9 tmı u,..a lll1DIİJ el- mi 4il~e y~-uş bumnaa ye 
tu.. ordu birliklenmn eeferi mal-

Pa.kat "olay', • ...,.., ... z.emesini taşı>:~- nakil v~ıW~
llf 'kelimelerinin ur.erlerine w- ~.adı olan ~I_ık.. kclımesı
• ien ••ı ı-. .a.-, gbea ~ "'1ııtat., 11eliınemı yeriUe ~l 
ı.c.:.ı meled pı ~.U ,,. kud- ıanılması~ da~ uy~ ~ ma-
wtU bir ~U11e varabileceklerin1 mm aerıacle bir kelime olarak 
wıat e41en:w4*ma aoığa lrı>J'- lmhıyorum. •. . . 
aağı ödev bilzyonım. -~dergi ve sözld1derı -

Radvo gımetesinin ın,metll mı~ "1"bk .a.&i; a1_ınıal, ba-
1117.cüsü bu kelimeleri hemen 'bel' ~ har •. eşya,, seferı l~va ~· 
~ tekrar'Lprelı;tMır. Sözcü- siklet, vezın,- ba~et, bt;la ~ı
llÜll rtr IElile iglttiifmiz R )lltt, _taamı. ._kin, müar gıbı 
lııelimelerm ~ o1tşadıklıaım znın:ı mılu.lan tqınıakta.dır •. 
möylevebilirim. Yabıız '"olay,, ·1 Mesell; .. ~ebe habcrlen 
-.ı la•"' ...,__ .._eli-'- ·.-... .arasında bugiin uçaklarımız ... 
uO J ' ....., •-=*Hw ........_: .. ..:a ... ~ d" b" J"kl . 
mıtamlanm iıdelediğimis m- ~-:n~x U§lnaD .ır ~rl 
aaa, eöytepa>ek at.enea ..-... ~ .Yok _ etı:ni§lerdır., 
.___ _,ı..ı..-. ıı.· :-ı- ~= d1m1esiDi aöytediğimiz zam.an 
=e;Oıl' __.... .... ,._ ..-.-e- nemin. Derede yok edildiğini (b. 

Erg~ hı ~ıdaha p- ~ gi}7.el, daha açık, ve kesin 
8iş ve daha ...,m uJam1anna bir_ anbmta if'.td edilmiş buluıı
~ar sözlere yerlerini bırakma- ~mm. 
lanıun iyi olacağmı aayonmı. ~ 

İrdelediğim kelimeler .içia ıe- Devlet mOesseseleri 
imde Dil Klll"UDWJlua sözlükle- tarafından neşrolunan 
dnden, dergilerindu baeka. t.ıl- mecmua h.-1\ 1 
seJıent malik değılim. Şimdi .ıaep ve w.ıı "'jt'Ur er 
llerabel- wözlük ve~b- .ç.&karttlmntar.ak 
~ Jeline maulmak .n- Ankara"8n bllcirtıdlfine gftro 
tc.nüea "oi;y,, ın anlamının tam dUn 'SBbah Maarif Vekili Hasan 
kargıhğml dergilercle pemi- Ali YiM=eliıı reisliği altında bir 
~ 1!m&i. ldaTima • m "k>plaatı yape'wpw. TqUobda 
•elimemn yalnız yazılıpnı ge& bütüa ve1rüıtler mömeeeiHeri de 
~or. OsmaalıcadUl Tirkçel hu'hmmuştar. DeıV1et Te resmi 
'Te 8CIB karşdlklan tumna der-
ShJinde de ''HActi.e., ,yi ı.t&n _ mft:veseler tarafından ncşredi-

$EH 1 R HABER LEAi 

Mezbahada et 
kontrol altına 

satışı 
alındı 

Bekarı ık 
vergisi 

YAZAN~ AX4 GD VDtJZ 

Bakkalların 
şeker 

satışları 

Belediye 
memurlar 
kooper~tifi Et meselesini hal için pçm hafta Fiyat lıırundaLbe ~ 

misycwııwia ve mezbahada alikada.riann t.op1wıwıık mm • 00 B ekArlara VerJP GJkaelllj 
saslar baarı.dığım yw?J!Plbk Fiyat Mürakabe Komisyon11 mış. 
dün c1e ceıeb ve toptmacı k&Raplann fikirlerini d.iniemifür. Teşkilat yeniden Ellkimı .,.... w haher,ı 
Komilyca bu hı--. ~b faaliyete geçilmesinl lüzumlu g~I'-- mizah azeteı · '.LJ...I ·· ld · dan ge-:.nletili•yor aPrmıavf!.. olurdu.ermeEskiepe_ Y:!ı,.=:· muş o Uglll\a toptancı k<tSapvıe celehlerin esaslı .bir 19kilde ~ ---.,,... .._... 

1 ___ kontrolü maık.c.adiyle mezbahada ~mit cı •ki bir J&nla " • a-- a..s:ıı.. ._ Ouuauyor ı.e,et kundmtıllar. tmnbuJ Bei1eı!i,.ı ıwı 1ı1r -w• -v - &• 
H Jl'i ........_ ..._~-in .mma-"'~ eü'm .._.. w 4ıiirt •k ecıel( .. 

•±rl 'Aal.A;--a ........ _.. eyet ~ lltlrabhe. Bara~ BehJI,. .ı&U- -vv~-~ .,.,- .....- takriri .....ow ııWEals..-.A... ı..,..__ 
!-.E._. ~,.,.. .ISUA9 _... ~··da..r..;,a a. ~ '~--.,'~- •tt ,,.._~...._ .ı::.-- -.,: .. ı til--• ~--....__ .-. .,.._,._,.. 

?d-diiırJ~'l -" . "zdekl bakkal 1 - ~U '"-:-5• ft m ·~·· -~--- ZJU-ll°.O~!!'. 'IAl.Dmı •-"9"e w---r Je değil Ciddi ,mnıtta hıoeleneo 
u "'6u 9'<'~.nmı . ı ı Bıcunden ıtıbaren mezbaha-1a c. teaiMI Aeıya ~ tmlm.ışbr. ll1alüm eldlf,ğtl ~ p GCtr. 

tft~t:i: ~f~a:ı ~ .:!1~Z: ~~tir~ -.% :-~ir~enı~daftaa»,..... IWılıtıık -g1ııı1ne " ... 
su.ta Bakkallar Cemiyetinin Be letinin intihabı için yakında bir l'a1'.tu. bakznpmph Çiipkjl llll 
.iediyeye verdiği istatistiklere fopbmtl yıq>ılacakbr. öğrendi- bir ma.ııevl tesiri yoktur. Ba 
gore Wanbul bakkalları ayda Kömu·· r iki tramvay ğımi2Je g&re, yeni idare heyeti vergi ne bekin evlenmeğe ZCl'o 
ilti miJyGlll kilo şeker •tmakta- UB18mea tüccarlardan teşkil o- tar, ne de yalnız yaşamagı ...._ 
dırlar. Fakat şekere yapılan zam b ı ı k k tanacaktır. yene y.c.W yeııl cemıyet ,ııa.a.d. 
dclayHlile istihWcin % 25 nie- o j a naca azaSI Kcoperatüin sermayesi, koo- yeleri aş.ılar. 
be•inde az.alması ilınit edümek- r-•ife verilecek yeni -"ili~.. Bekarlık v~.Un.ur --.. u• .-
tecil ı:ı..ı...,y.._ İktıaad MUdnri&Mt Dnn SirL..,,·ı.a- To:nka.,..... ""' • ._ ÇaA --co-- -M -r. .___.~.. u ....,... A""" U'Cla r l"'!J- ahucak yeni azalarla arttırıla- kımdarı, sadece llUM:ldi baı1tm • 
Diğer taraftan bakkallar Fi- vehre odun ve mangal komilrü- gitmekte olan 32 numaralı tram caJrhr. lstanbul Elektrik, Tram- dan iki mübiı:n fay<!ası vardır , 

yat Mlirakabe komisymnma mil aün çok miktarda gelmesiııi te- vay arabası Aksa.ray Ordu cad- v«y -.e Tmıel idarem memurlan Azuıuı bir .llıes&pla memlebMıl 
ı-aıcaa.da kP.se kağıdı fiyatlannua min için ochm ve kömUr naklin- de.sinde c-mhı idanıeindek1 :kooperatife aza olınağa ba.l,la - iki aıil,.c>n bekar aa,..& -.ır 
125 kuruşa çıkt.ı'rnn nakliye ~"'" ..ı..-u Bu ---ı-~ :-...u W\fio~ ı.... --·nanıtaca'- motö 1 ih..r <!> ... .ıı7 -----~ .__•ona ... Pn- mı., .... n ... r. ~-um ,..,.... lirada.."l on -.n .. on eder. a......ııı-. 
-" l.SraflaMOlD artt.mn) 8()

0 "y1....... ~ AU A r ere 1..- .x1'S ~"&la ... .,.....3 ~ - !':' 40 ~!- li • 1 ·•- ~· ~ ~""· ~"' '19 kadar .,W ra temm ou.au- kU dev·'-'" tı• - • · · · ı...: .... • len•e ...ı. .. r ......... ı..-ı- kir ai&- vaçlan nisbetinde benzin ve- mışbr. Neticede tramvavın ön, J- _., ,a IÇlft....,.. • ~ ._....._........ ·-v· lll1ıl8tur. Kooperatifin ismı de .mnsanını~ ar cıalir- Yal-
İ.."etinin arttınlmasını isteıııit- zot \'erilmesi için Petrol Of'ıaine kamyonun yan tarafı haara uğ tlstaabul memurlar kooperati- mz bu veN>I köv4Se .._._,,, ... 
krdi.r K~ ..... aWmdaıian:a mu··---~_,_ ........ Ofil8 bu-· -..r.:· _a__ 1) _, __ .._ ,:ıı~ .... ·ı kti ·er I' ,_,_ ...,,ur- ı~ --rw· ....... ıa.mıfb.r . .-un-- esnaamda ı _,_ -&.._ırı ece r. karlardan <b. abnacat 1111'! BllJr-
tetkik edilecıektir. ıannnf.: 'L.-~·' .. w.ıgm•• ..a- ,._an.... k ... -1 .. tr d bu- l ı.:- ıı.-- ....._..._. -- M.:-m.... 

--.W .-U&.U ~ ~ 1-...- &myuuwı. aillVay ara81D & ....,._.... e WJl- .n.a.nı,ı- llf&LGU ~. aw,_-
.KAÇAK Ş.BEERI.Elt da ~..:-ı-- muhtelif ııı-....ı- • 1 .. -- ..._;_ .._. ora..1Rı..ı.. .__ .. , .. :-ı· - nün bekarı.&. --ınıll '&,o, F;yat Mürakabe bUrOl!lu kon- ŞC.uu.uU-=> yer.ı.<:auaa ·~ ~ -rr r:.~ -ı..u.ıuu Parti fe k "ti• _... --· 

tı olörleri tuz .e eebr stoktan odtm ve kiimir liltirilecelrtir. Juırta.rmlft&r. leeaaca ayia.1 yok grapu :y a• ıautJaka ev1eamw ~ . 
1 .1 .... ..ı.--..:ı- n: - f IAd • Ne -boa,.a ·-'··-- -1-•• - ],.;;.,..; yapan ar-...--ucıu mamul mad ~ger tara tan xn-,...di.;.ı .... ı- tur. r------ --- -..-

d 1 ,u,,;.., Vfi&rn b~ • e zam preaSt- laayat il&tiy.:aca ıao1rbpmdan --
e eri f~ fiyatı:• ·Ja satan kim röre. Bu:lgarirltandan bir kq • v .. .._..._ gg.--a- ....u--a. 

seteri aramakta devam etmek· ...ı•-e a......a..- 1-J:-Ur -ı-~. te -ı-. 8~75 --2.t::'"* 6'~ nini kabul etti !enir. Etiactew JJelse .... -
t.c.dirfer. a- IUW.DA -.. B""~....- uman :u~ tramvay r-- hin fila iae 'ta8 taemm '11.R- la-

Bu meyanda dün Beyog·ı. el- Aynca. bir 1ro. mir tirbti Si- arabası Tokathyan oteli Anllnde (Bqt.araft 1 iıHıl •yfada) kat te11it'de Ye kuraOada ._.. 
esk <':»eklenin bir tara.fmda.ıı Z>bilr ta- terin mütalealan diraJendfkteu değildir. Devlet -.1;..; esasın• hetinae wftw•ıt .,.._..e ya- nekti, Çent öy ft havalhıln- ____ .k 

1 
eonra kanaa Jiyilınmnm ... b . . ~- Et""&&&A _ 

pılan a.rqt.ırmalar neticealnde . den mllhim .... n.t-~- kö.mflr - .. _ 1C e 1$ m e t e o aıı . 1eri "-- d -·..n..~~...a- u 'llergUUll '11.GIJlllası wgım• 
.l.W&loACUA ·--- on dört vsı111-ıiau •u.:ı,-.. ,_ prensın YAM eg:ıı;o&AUAMll.~ Gecik-• .... ;- 8üe • HıHnr. 2&> kilo 1le7arınamllliz ~bu tirtmk'"-r.- • - -.... _.., ı ... ı.. .. 1 ı l-. R ~ ........ ---

lunmuşt.ur. Muhtekirler hak- c:m~ ~-:ı._ _1-'--..:ıı-- ~ bafından alır 9ln'ette ::~er ~~~d~~~· .~am~ İlciDci fa,dw • n l 1"Mr • 
lannda tutulan bir zabıtla adil- ~-~"-mın~w.. yan!!!prnqtır. Yaralıderanau hta~a:= .;;;a1 i{; Çok çocukltl ailelere Wı .. 
yeye teslim edilmişlerdir. rtmkete olan k&aerler de ICa- t.ı.haııeye kaldınbm ..... •. et.-1- • ._ v-.. _ -n .. ı-:..:- •...ı...-cı --+ miz zihi yu·tlım ~arnediğiınim 

·----...,.-. dıköy ve havaliıdne ~ vatman Ahmet yak~rak hl ~ bfil~ 'hti'kiii H;: bilb'mı& Bil il i;in Q1"Jhm ... 

Ekmek kmnesi 
aahtekArbğı 

dir. .kl.Dda takilata baffunn1fbr. bimae dair bul teıciime )'Dl ra devede lraWd:ır. Tatıııiıir .... 
-------------------------- lw ha)•D!lıljpkj tüıiaa .... e tuba. maıh~ p• ı ıd& • 

Ekmek bmelerinde Gıhri
fat yaparak fazla ekmek almaıt r 
i6tiyen AH, Hleeyin, ve Mehmet 

Hayırlı Evlit 
adında uç kişi ~ edümiftir. abamnda11 ... rdıM binlerce lirayı ez 
Suçlulanrı duruşması 1 inci ağır -.- 5• 
ceza mahkemesinde rapılacak-ı ek hülyasile lstanbula geldi. Fakat 
lµ". 

Dutu il'leıriDde. baJıllk 1* 9t1l- · ea ihtiyar, o &üıı Utltk ı• hin· 
7etin sayılı zenginlerinden olu buldan ıönderilen paraları Ba)'D1a-

f(çut bezile yapılan Mustafa Sarnn'ın ilç çocutu vardı. 7;,. başladı. Bir deste binlik .. . Say-
ih t aııı "'6iiifii Nlli.i ~ Mn'1a ti&, •.W. IMl', Dili. on. 7lftllI. 1fi"O 

raca 1 yirmi ~na gelm1" zayıf. çelimsia nıı blr, yirmi iki, yirmi fiç tane bin 

Yabaucı memleketlere kaput bfr gmctl J.lektebi daha on anı J'll- lira... ihtiyar ~ tıeknr Gli-
ve jilt bezlerlle yapılmakta Gl&Q Sl'1da bırakan çocuk, babadan • aUerek cebine 7erletürdl. Soywa-
!hracatın 12 ikinciklınmdan lti-j Jcn BP.rVetin ..._ ıdPc ltr _. ı dı a.. *'. IJbiseler ~klıllle ...ıa Y-eat 
haren menedildi.Tini yazml§bk. vuru,p harman ...unnadı 4eiil- hıwrlarunıştı. Herkes .afra7a oıur 
GörüleD &kum Ül!el i e ba nevi 1 B;ıbanın sailAlmda. babı1P11 Ullllıa dil. Gülerek, eğlenerek 7emek ye-
bederle ~1an ihracatın 15 jlD- 1 J,lr babaDUl koltut-mda bQı1lmeır,. diler, Yalnız bC17ük otı. lııiraz 
bata bdar .tıemdidine karar .,.. !l!'ni yafta oıaaıarc1an tazıa masraf- clalemdı. 
fihwi,ıtir. .ı.ar yapmak pek feıvlWAde .bir il 

sardımu'- l'akat Xibad Slırn•m 

kil Doktor Refik Sa.ydam ta- mm de bir mmm t&:ıjmo:jw. ~ 
;ı....;,. rua&ı şudur ki birtaı'am mrıuI: 

rafuıdaıı cevap ver~ ve Es- lar yiizüaden çok ~kla -.. 
kişehir mebusu Emin Saza.k'm leri koıuyamıyonız. ~-- ~-'·*
t.tanbul Şehir ~da a.va.e _.. 
sahneye konan bir piyese d3iir lık vergisinin "°* tut....tıln 
takrirıne de Maarif Vekili Har- yli7.de yimıi beşini tın işe tahaia 
san Ali Yücel tarafından nri- etsek yerinde ~e dıeğerillde biı 

~~ iş YlflllJllll olanız. Yllia 'bir iki 
len cevapla uu. menu üzeriade milyonluk bir gelir, çok çocuklu 
SÖıll al• hatiplerin aiit:aleaları ailelere bü•~t. bir ...,,.;._ ,_ • 
dia1ecllltte:ıa eonra -.at 18.39 da ,_ ,,_........_ -
toplantıya son verilmiştir. min etmİf Glur. 

Çc)çuk zammı Felsefe ve edebivat tarafı.al 
Anma., 27 (Yeni.Sa.balt) _ nır yana. Dır8oKirsa.İ<. nöyıe tla 

Dün tabedilerek mebuslara da- vergiden tun Mtet baıınreel 
ptıimış <l1an ınaaş ve ücretli faydalanır, hem .çok çocuklu ai .. 
memurlar ve · müatahdclerle, lelc.r. Meclia eoclaneW.sinia ..e 
.,tam .. e eraml. .e tekaöt ma- bu iki .bakımdan llyıbe,rl mc.. 
qlanna yapıbıcak fevk.alide l~yeceld~ umuyoruz. Bu ver-. 
ram liyibaamda görülen liisum gı, en yermde vergılerden biri 
üzerine ufak olduJu nisbette olacaktır. 
mühim bir tadilit yapdmtşbr. IV\o-W'"""'°'"""'"'~-'VV~~-

BU tadilita göre etine 1.M Bir altm 96 25 lira 
Jlra.ye kadar pam geçen ücret t •. 

~ .lehQeıli olarak 'olan, olan len paetıe, n mecm11alana vazı
•ita., kılığmda lmlUJ'QnS. Ta- )'etlerinin mevzuu behsedilctiğ\ 
rama dergieinin ikillci eik1lıade ba tapl&'ntlda ~ hu hnutı ao-
4e viiki "vukubWuı,, minasına Ja)'lSiylıt .ba gibi paetıe ve nıec· Ôğretnten kursJan a,.~.,.ı 
•la.rak "ola.,, ya. ra.atla.yıe?H. lt'H"' 

du1ii başka... O, Jmpalı lu.ırtler 
diyarı tataımuı. aamaır.. hurilerle 
eileNDek. telek.tan alin deiıll. ,,, 
değil, seneler çalmak iltiYoni&a. 

Sofradan kalktılar. 1'lhat 8wan. 
babası annem henüz )'emek oda
sında iken di!er odaya lirdi. Y.Ulc
U\ğ1l açtı, bab8BDlln ceblae şOyte 
bir el attı, blnlllt 1omanmn içinden 
ld71e bir t"'8m ~- $a7amadaıa 
cebine attı ı;e hemen oc!adan çı'k
tL. o pce bir clakika pQnQ kırp. 
-dı zavallı genç ... 

veya maaşlı JMiMr ve müstM· Altın fiyattan yüksebnel~ 
deunlerden 3 çocuktan fazmnna devam etmektedir. DUn btr altua 
malik olanlara. her çocuk başı- 36,25 liradan~ bir~ ktll· 
demiyeceklerdir. Liyı'"hııı yamı- oÇC .ıtm da 400 nı... m-. Cep klavuzunda da "Vlt:ki8., mu~ çıkarılmamasına ka- Dia 48hrimizde tık okul af· 

nk'a,, ve m,ıayısiyle b~ n.r veribıdlttr. ıısuı- bnlan baııpl"P"f1ır. Da 
anımmu "olga, olgu.. 11elilneleri Rıııllr Beyasıt 5 iltcl, ll'mchldı 
ifade et:tiM ~- 13 ündl ve Oslticlar 19 ttBal 

ı.te bu ıa. ınee1e1necıe bile vua tt t hı· .acı. obBa.ıda ~ ~ 
"olay,, yerme ~an, • ..eya "ol- ye en e l5 4enles: battmcıa kliçlk el teo-
;gu., Te yahut "elan biten., keli- ohınm••....__. ıiibeleri gı&ıt~. 
111eJerinden birini 1nülanmalr _ _, ..... • ~ lrwnlara * • 
.mana Jtlbarl7'e daha ~ e- ı - tulle ekmek karneleri M1111uı lsttpridir .. 

1-lil an-..,... HM ~ -- Wtuıa 11111 p-w. e· bt ki h mmı daıha anlamlı ve mııııis 2 _~iti memurlar ve ır ça ama Adhsesl 
geliyar. Bir örDelt ,.erelim: mabelJe miimvd'Jeri vaaaa.ile Bult:aaahnaet 2 nci Sulh Ceza 
"'Bu. haftamn Jliyual oiglılan ya.p....,br. ınahlE«• sadıoş olarü Klrko-=:;• ~ hal'tama- siyasi Bmıa raim• Jlek u dalti ol- rua 6-ine h&cum edip ~ 

sa şvı.t karn.U. aluu)ıan va- ve hı-kala yaalıyan Sllleyman-
"Dola.y., da~ k1&vwdarda tandaşlann nüfus cU7.danlan ve la Bahattlnin duruşmasını dfba 

bulunuyor. Da keJknenin doğru- :ti.nunusani ekmek karnelerinin aihayetleRdintiftir. 
dan doğnv& uJwılmn: .. ~. c:t.tA 
hudut. kenar., aerh•t., br. Bu hüviyet kısımlarile birlikte bu ~lulardan Süleyman Kir-

san'ft 3Q 1l8ıO\l mı,..u ..... samı_ ka kan .,..,_ *obtledı~ 
..ıamıara bllkllıDca u.ı...ı... ... _ --- .-. ~ ı- ..--

.........,. .. p tiar aa1ılJ'• milf'.llrllllderie mi- :.W Bra ,... cew-.., Baluııtüa 
kelimesi)'lle :kwtı*edilıea duar, racaatlan bildirilir. u.c bıçakladığmdan dolayı 29 li-
mmtaka. haınli •Aaalsım ta- ra para cezasına malltf.lm edil -
mamiy!e bıula1mJoru. :Banmıla m'ıl 6 
berablr .. dctlay,. bllalll halk 

llllıu s.r-• eöre. lsıubul. 111 
aı'k.mbıl llilnlerde, eeblDde pa.
oa.. .için .c.mı;ıet Jtö~. Gent
lik Du,utU taıkm. h1-t lmvwıı&-
1.A. nuıatı.gı cilıha &Apde kalbinde 
ı.c.k ruu eden aıııaçUk. •• Ne denlıt 

Nihad .8Ar'an 1air ..,-ıer ~ 
F.abıt GlHr ,,,_.ırtrer. GıeıDeis 
tslanbukm bayili. &0n4jlıgler de lllr 
medW bu melekler dU'arınuı ~ 
nevi heyecaniyle ~U. NJhad 
S.. mmeleyi lleb- llL'lh11 
cıütilmlO. !'akat lhtlJllll', 1'elndslik 
~ Jtu tırıldlfe aMıl pe1ıci diJIHıillr.. 
di. Yirmi yaşına geltnceye kadar 
.Q1,Junu kasabaya en yakın klS7e da
hi göndermeyen mutaa1Btp baba 
buna hlç muvafalclt «fer nılJdl · • 

Bittabi bQlr_. o il•- • hlıl
ae ... trilllld s..n ne ~ 

O akşam babası yazıhaneden er
kea 1ıelnıilti. Yemekten ~ ko-

Salımaı 4'0k erken ..tJıııı1e. b
~ ls&asyna k..- Nıı.tSa

ıan, ~ene atladı. iki .anıOk ,70lcu-

laklar& --- bbalda 9BldL 
Şehre ayak baatılmm ~ 

aatınde ~ ,......... lıuri
lılrin yerini .sorarak lltwuntlti. ttç 
.J19Sma, hayatında gazozu bllmiyen 
~ ıalD. şarap icinWer- BurJler 
llemhıhı 'IM8t ft bftllb laıllrmmnu. 
cha ilk sabah gözünü açtılı za
•a• ,polliıleri kaquıuııia bulda. C., 
llrindek.i paralar alındı • pW1ll 
yere ,POSta edildL 

Zil v.allı Nilı:ıd Saran... fla7dar
ıııaşaya aeçJrilirkema blJl ..... 
11611 peri~andl. T.aatı hiif7a ile başla 
JICfl .seı:.°"ilzel:tin acı aon u ... 

caıktır. mele görmüştür. 
tl'ç vewa 'ftçten az çocuk sahi

bi olanlar bu amdau istifade e
demivecelderdir. Uyiha yann
ti mecfis tol>lantamıda ~ 
leceitnden haı:aretli m1lzakere. 
ler cereyan edeceği UllRlJu)ıor • 
Baglla ....... gib~ 

&yihalar 
Ankara, "Z1 (Yeni S!!!bab) -

Yarın meclis ruzn&mellİllde Bo
lu meıı-a Lft:fi QSnm'in Zi
raat Bankası kanununun 64 Un 
cü maddesiBin ikinci fıkrasımn 
değiştirilmesi hakkındaki teklifi 
ile aWfnrıum ldiçilk dallll,.. 
mur!m yem becleli WIBıııaaai,. 
oen ma.bkeme&eri usulü kantt
Dml111l tadil, •• .. - ....... 
tahdemlerc verilecek fe'ritalide 
zam .halakındaki bııua llyiha
Jan varda'. 

r •Aııftf 
tiçik bıtır1aı ) 

* Şehzad.ı.,mda Abdu.llahuı 51 
rumarab 1Dkantasın4a clGn. ~pa 
ç:kmfltar, Atef etrafa •raret .... 
den ilfal,ye tarafmılan ~Ü.
Un. · * Bahçekapı Volta hanında ~ ..,. 
ırıaralı Rekor .adıhi edev.at 41~~ 
cı. dün ~anıan çıkm.wbr. Atet mü.
tahdPmler Larahdlı11 ıııilındüriihn...,_ 

Ulr. * Jfııılltnlna lillıcfbda • • •• 
~et aoka n w•..-.4a ... .-... 
g;lmı!fbr. Aaet .... ........ 
dmllıiilllalllt1ir. 

dilinde viraj min••mda. yerleş- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
miş gibidir. , .......... ._.. ~yor- ce glbre)liği ile 'tıeshh- «awww•s-1 Yenı· Sa b 
ıa;:':M!"':a~.J; ~~=eli~~ ı ... 1~-=--1--HAZ........._.....R .... E ...... n~M-----U..,_.S_...A ...... ~'ı" ~;. ~~i~, :m== ~ 
"bdav., ketimelul de mıe- den mahrum eden ve nihayet dö il ZEKi kemesi ile de büyWemi.ştt Ve- ABONE BEDELi 
~":!:~a ~~--:~1~ ve döve mdtlren o zalimlerin bir N.ı 68 KORGUNAL . llt bin MUl5'ap, <Jna malik olmak Tllltdye ._.... 

-• _. ..__ .... ka.ç talll!Bini lllld--.k istiyor- t · - J b, .bwtisilli eötU. diiıQpa. barıi-
~--... .;•, bll.1~.~ du. Elia<lıeki ,...ı, Ye bakin a· __.............,......._., Nakil ve iktibas hakki mahfuzdu.---.... _..... =~~~ne maUk olnMUJ addedl- :S:~~; 1

;: ~. :: ""'• 
r- ğı3h bıtlta ile~ bu arzusunu mut- . r ,-

.unclen el , ta --- .laJI& ...... _,_,,a ...... .ıM e- 1 AYUX - • IOO .. 
kanrnWM.. •• • "mellria ,_Ane ,,__ .. ~.ne ftd bir fll:llde feda edeA Bmi halde memtekıetta aayitl ttoa- Jllus'a.p sayesWie nispeten ra· A9Je ile e~~ _.., , AYl.lK IA ,,. lllD • 
:=--Jnmhn, 'ztn 'zt; 6ınlılt ede- mindt.llfttthllbtrnlra daha ata L........n fedaileriabl relai ... ıAw..... cak hiç bir hareket oJmamıttı. lu.ta kavuıoımuşlardı. Bent t.a- Uç yıl evvel fed bir şeld!dıe ~- [ ______ .... ._ ....... -.. ... 
;..... ~ · , ı. ci- n* itkwe IMBlmianmn am- _,a. J,kence ~ llelll taraü ı.Jkı. Mur MiJo. D fedail~ feci &Jm""Htlerkıi dil!'Uftj9 &nlaıa artık 1d4; llir' T A K Y 1 M 
nıcekıiıllıi tifhnd fılır. o UJde tJıa& Ullıil. 1Uı b•mlale lıÇ ._. artık hiç 'bir maksat ve p.,. nm kti1elli elarak ~'fD'Mta l>ilreedikleri için VeJit bin şey ifade etmeyen adını bile u- .... "-.. 
-..,,., ,__; Ai..:. clnlim. _. sinin bafım gövdesinden ayır- gômtıneden kırıyordu. Ke ya- ck.vam ediyordu. Hakkını an, Mua'abm ileride kendilerine kar nutmuştu. Oaa. Bat larail fe- «-• a uun U AY I 
aı, baUi, t 1 

._..._ ,gss'M, tlı. Likin bluma, yilzüne, gr,_ ..- k:i bepehıl GldU.rm9 munt mak isteyen, isyan eden, tiki-. • claha iıısan.t da~ daileri arasına girmiş gfür.el bir 1 28 
1367 m.mt. --. ,...,., •' nllfto llÜlle ilablt 4ll1llı kwnçtlara 4a- fa1t olamadı. 'Şuunua b'ir halde yet&P bllluna11. llir k'mPQ• ı... mmn:ıkta hakh idiler. kadın olarak habrhyordu. Bu-

n ....... Qllm9.. Jıi 9'& ....._ 'ha fula tabammUl e4emiyece- _.. ao1a aldmrlum h)'UJ& düf -edilmiyordu. Velit bin ltYus'q>, artık be- • n+abft, 8illlnm bminl .a lal•.&. 
etraf,...,.. ....._ ._ ğini •b•ı ll!aWd • r.,.: hl )'1lT&rlan&. Bu aunııt1e mlhndla Knrna ..-..: ,-,_.., J& ür 4a değildi. Mısır iaıkuldan unutmamı9 ve Dllutınıyacaktı. S.111111 .. ._ 
,.. ~ Jıl. ırç ı t dQiru· IA ayılmayan, belki de çoktan kurtulabilm ifkance mamada- bancı farkı gmetmekıdziıı haJ- MMBW. km Asiye ile avlan· 'Çünkü Şimron, lıakikaten mü. 15 
dan doğ"1ya mmt•b _.__ b1mths bulunu 1'Dd1 sevgilisine radaa birisi Vetlt biD kın itiBci -.e açiiD.cl Y'I ~ mitti. ha W ..-)'etti. Eim' *-8 1942 
Ma -- "Os .... hı'! le- fırlattı. Balta,.1am Serabın göj llu'aba. ~ tpence odumda rini de p.haıi acrveti ile ooeıru. ~ lılısar ~ en aamuımda ortadan bldınlma- 11----Ç-ADC:..aUDA 
:zi1nıi1n lıidlnl bllee'"*'9 _._ &tlne ..ptandı. . olup bttenlerl bllWn Werriatl- ti. Bu fedaklrlığma mukabil cıı..ü idi. Hem de got ..... 1lllf olsaydı, şimdi kim bilir ne _..,.Y-™_.. 
.._. ah- .... ..-. ırm. $mraa, yUb* perdeden le anlattı. VeUt bin Kus•ap, m ekle ettiii mmıtu.tler aayılamı- metli ve tefkatli bir '5Nl-h. telalikeli tair adam olurdu? Ve- oa.... Dile 1~ 
..-ağıaı p d .. çlsa BsMen kahb:ha1ar avurarak hücum lleVbl4i ft De de mUıeeııir o1dııL yacak bdU' 9QktlL En mühim A,m :zamanda llOııM'-edt. Ya lit bhl )lt1B'abıa. mevkiini sağ-, 1.58 r.JJ'! ._.u ._. 
......, MlhnM' i we -... ""'li. • -KW Sadece: mi, herllıeai kendisinden mem- ai Sureti Yuaufua ptJrdiii liınıla~ kadar av.lam k bllıığmıa d<l ı , llllr1 «ti. &:K:V6' s 6"fiD- ya- - Pekll&, dedi. O taamına. JUl1l bırakmaftı. Ben! lsrail haJ- laak din tizıen! bukmu)'ONu. l'a- iıteııiiği Bent İaraill 'Şiınroıı':n 1.16 12.a'! 15.03 -... 
,_..,.. ... millirf ~ _ Wtaemu?'\~~~ ~ cesediai ~ atıveriııl la adece boiaa tokluğuna ça- bt lıliislimanllğlm açığa wr- daha evvel avlamayacab ne ..... ~ ._ 
~. '- ""'tapt.mak,, za. - aa - .. -. ~ ~- lqımağa mecbur ediliyor: fakat mak cesaretini g&lt.eremiyoı·· .r.ıa.Himdu ! Şimronun Beni Is • f 2.00 I.35 1-Z.I• ._,., 

tarmıa llR k!• iatifade .fldl.. Şlmron, artık kamçı -'IMll\ * &ulüm ve i(ıkeııceye tabi tatuı- du. Allaha~ dan ilM.det va ram avlaması demek. memlo- 17.1g 13.!:3 S.33 "-t 
lerS ~-.. ••W,• mlnuiyte chlemiymılu: Çılgın kahkaha- Vellt bin llu&'ap, kendial için mayordu. Halbuki eski vedr ı.:ifesini hep gizli yapıyordu. kt:.tte büyllk bir 1-yan çıkmam 
9Ülitiğ9mÜ8e ..._..m ll&Bl~ ıar yillaıelterek sağına, soluna bllyiik tehlike teşkil eden Bent liirulı biıı Şuayp r.anıanuvla Çünkü FiraVUl'lUD ft toeaa Ve dt?mekti. Bu isyanı bastırmak 
nım. Halba1d; ''taşllt., tılld ı.ı müt.-.diyen balta sallıyor ve 1smil fedailerinden kurtulmq- Deni İsN.ile yapılan zuliım \"8 Dt bin Mus'abın HuftU Yuuf kl'1ay bir iv olmayacaktı. Zıra 
di tadtanmn hem k&O 1aeJD her aallaNta bir zalimin vü- tu. Bundan aonra aleyhinde işkencenin haddi hesabı yok- Cininde bulonaıılan. tat•iyeıı Şlmron Beni İsraili kolelikteo 

de emir BipamB mahdır.~ cııdtintl camnz olarak yere se- proPaganda yapılmıyaca,ğına • tu. Zavallılar, o zaman ana1arm merhamet «medilderini gayet 1curtarıp efendi yapmak için 
anla!l!1Bıa medlfı.li Ulf:'ak tan-1 nyordu. Beni tara.ilin kurtuluş mm olarak çalışabilirdi. Nite- dan doğduklarına p.i§man olu- iyi 'biliyordu. çalışıyordu. 
finin içinde bulun~ p davası uğrunda hayatlannı c:ok kım aradan uzun zaman geçtlil ~orlardı. Yeni vezir Velit biB Asye, Velit bin lfa'abt ade-

- O)KKAT-
tia~em!zıe ı&nderllen 3"11% hır 

'fteln!dibm edi!mestıı de otu11 
mv Ye 'Zfy..mn mes·~ kı 
bul +dilmez. 



--------~-----ıtJ--------'------
C eza mah e eleri usul·· kan ı da 
bir madde, tatbikattaki güçlükleri 

mucip olduğu için değişt·rilecek 
~~~----~eı------------

A dl' J 8 En ü e i bir ıay·ha hazırladı 
t Ankara muhabirimiz telefonJa bHdidyor: 

* Milna alat Vckweti alJı ı ~cnı bir k rarla 1stanbul
da ol ıgu g bı şcl rimizde b:ı. -. l, tülfincU v . airc gibi umu
mi yerl de bedava o1aı-ak otomatik t lefon tesisatı yaptıra
caktır. 

l .ö a koşusu 
* Bu eene İnönü ko usu 2 mart cumartesi "nU Eski

sehiı d yap k' T rki e birin<'ih'!i m h y tinde olacak 
bu ko ulam bölgelerin lor ko ·lan pı o ram1nı tamamlayan 

1 ~~ ?.:ş gı uptn y l ı c..a.k bırıuı ifıklcrdc d. rece ela ek olan 
~yakın bölge takımı işf.iıa'k cdeccktır. 

, w- -1 Yarın AY Sinemasmda akşam S 
Se\ imli Jön Promhı; 

TYRONE POV~R'iN 
U:NDA DAU ~ELL '''6 BASİL RA.T.lmO E 

ile beraber y ratlıı,'1 k hramane ve a kane büyilk scrgilzcşt 

ZORO IUN İŞARETİ 
eğlendirici, goz kamaşbncı, şayanı hayret film.inin ılk iııaesi 1 

mün .dcbctile G A L A Suaresi 

Yarın. akfam için yer1erınizi evve en aldırınız 
= J , .. - ' U l\,VUllD en ku\\~tli bir h ooauıını 

rengiz vak'ala.noı gör~ hav..ırlsıımıı. 

LALE 

du)'l~, en eera-

Sinan mda 

PAULETTE GODARD - 808 HOPE'in yar.attığı 

Bütün lkalbleri korkudan durduran- Bütün gözlerJ heyecanla 

perdeye bağl yan.. Bütün go üllere a§ktn ıait.eşini sarnıı ••. 
GOz yaşını knhkahayn çe''İren hakiki lbir ahescrd'r. 

Numaralı yerlerinızi lutf en şimdiden kapatınız. Tele.fon: 43595 

le., • ve e.r,e 
alicı:ınaıbane bir sulh tahmil 
ol.:ınek ?mıkfuıuu tcmind n 
ibarettir. 

"Libyada Romcl ordusu
mın üçte ıkisi ynra.l mn , 
esır edilmi \ .01 ı
müstür. Lıby dnki A'lmnn 
lmyıplan İngiliz ltayıp arı
nın üç mislidır~ .t\:ncaik pek 
küçük bir üstünlükle şimdi
ye lkıadar Honnncli yenmo
ğc muvaffak oldulc. 

"İ ·ı lm ut n 
harpten SOJ 

tutunma.ğa baş ı~ on z. ı• u
kat §lmdı yolwnuzu gorm&-
ğe 'başladıJc 'e her z.:man
kindcn zıya.de zaıteri gorebi
Jiyoruz. 

I.ıbyn.daki hıgıhz ?..a} ıatl ölll, 
wraıı ve esir olarak takrıbcn 
18 bin ki · dir. Bizde:rı sayıca i.Ki 
defa üstun kr du§mana karşı 
h çbir -za:ınan 42.'000 siden 
fazla hır kuvvet l>ulundunna
dtk. !mk.l.nlanmızı ve vasıtnln.
rımııı bütun Ortıaşa.rka. d gıt
rnış olsaydık mahvolurduk. Son 
altı ny iı::inde 1ngiltcrede ta k 
innlti.tı ili misline çlh"lll1ştU'. 
Çör~1l hükun1ette her türlü 

degişiklik yapılması fikrlıü red
dederek demıştir ki: 

• Eğer noksanlar varsa bun -
hırdan ben :ınes•uııim. lngiliz ve 
Avustra.cyla; mıııtbun.tuıın bir 
lusmınuı hoşnut.suzlultlannı 
teskin için neden baŞkalnnna 
kabahit yüklemek, gcner llerı, 
.tayyarecileri ve askerleri ruçin 1 
lekelemek moobar.iyetinde kal&
ynn? Bahis me~zuu olan ve re
yin.ize arzedilooek mesele şudur: 

Uzakı,~'ltt.a he."lliz sulh lıü
kÜin s~ iken hükiı.mctin 
her §eyden evvcl R.usyayl, Lib
yayı ve Şarkı tochiz etn ek iıu
.susundaki karan hak ı mıdır, 
d~il .midir? Pnrliı.meııtouun ve 
mılletin tenkid etme.si lazım 
gelen adam benim. 

"Duff Cooper'in kuıi:ların 
ağzına .atılması., :tekliflııi Çörçil 
reddetmiştir. 

Pearl - Harbour'a yapılan 
Japon taarruzu hakkmClaı Baş
vekil -0.omiştir ki: 

Pell'l - Harbo~a YDıPılan ja.
- Al taarruzu şiındiki halde 
Bırleşik Amerikanın Biiyük Ok 
yanus donarunasını 'lneflüç bir 
hale gctırmiştir. Buyük Okya
nusta ve Malezya. takını ada
hrında deniz üstlmlüğü mu
v:a'l.katen Bırleıtik Amenka \i e 
lngiltereden Japony~a geç -
miştir. 

Çörçll, Japon deniz üsl'ün
lüğünün Uza.kşar.kta topıakları 
bUlunan butün muttefik mill t
lere Japonlar 'tllrafµıdaıı bir 
çok ağır ve acı kaıyıplar verdı
rilmesi imkanını temin edecek 
kada.r uzwı slırcceb:iai söylo
miş: 

- Fakat., demi;,tir, sebat e
decek olursalk vaziyet yakıncla 
tersine dönecektir. 

Başvekil, 1ngim lisanı konu
ıııan alemin gevşek •e kararsız 
davranacağını iimlt etmenin 
yanlış bir ıgöriiş oldı~"\Jıı.u söyle 
dikbırı sonra demiştir iki: 

- i nkkanundan beri birçok 
hadiseler cereyan etti. Son haf
ta içinde geni§ ölçüde ts.kv.iyc 
edilen İngiliz, Avustralya ve 
Hint kıt:aılan Molaka yanın a
dnsuıı ve Singa.pur civanru ele 
geçiıınek için yapılacak •muha
rebede toprağı bno b.rı§ mü -
dafaa oocccklerdir. 

Birleşik millet.lor arasında is
tişarelerde bulunulması ı~·n an-

'TE 

(Ba > .. 
Bir Stokholnı telgrafı, Sov-

:in RiJ v'i al rmı ve 
ı ikl !l"mi h her 'ermekte -

clir. Mnamafih, dcmiryollarının 
mubim bir ka k nokt:ası o
lan bu .clırın istırd:ı.t edildi..~ 
hcniız t yıt olwun!l.h~tur. 

Sovyd r H rhof ·apılarım 
d y lardır. Bu bol e ce-
nup lba.tıdnki Sovyet haslosı 
.şiddetlenmiştir~ Alma.nlann bu
r da mu.kabil tanrruzlanı girış -
tikler.i, yet bu taaITUZlar u
:vaff Ruslraın çckıl
m ye mecbur kalac~U:ırı tah

me ı. edir. 
Ce ta Tımoçenko kuvv t-

lcrinin Orel'e k rşı ta.nrruzlnrıı
mı devam dtikleri bildirilı; or. 

ma1de Lc.:ııngrad ceplıc:: in -
de Rn lar, Voıı~ov n 'hrini geç
miı lcı', Alınan mc\ ~ilerini yara
rruK Leningmd i tıkametiı le 
20 kilometre ilerlemi crdır. 

İn l z tayy u esi, 1 Japon tay
yarcs duşmüstür. Rnngon rad 
..,.osu, son yırmi be gun içindo 
e.eltirde bonıbardımanlar yüzün 

(B«ş rafı 1 incide) den 1102 kiııinin öldüğünü ha-
Diğc>r taraftan bir Amerikan oa 'ermiştir. Japon tayyareleı i, 

denizaltısının bir Japon tayy ı- d.ın "C e h.an on itzermdc hal
re gemısini ba.brdığı söy1cniyor. k:ı. bevannamelcr atmı8Jardır. 
Bır torpido <la 1500 tonluk bir Bu bevaıuı melet ·n hedefi Bir-
Japon gemisi batırmı tır. ınırn;alılan lngiltere aleyhine 

~IAL ::ZV ADA kışkıı tmaktır. 
. Gene Tokyodan, Malcz)Uda A Vl S'.i'RALY ADA 

SingaPura 100 kilometre ıncsa- 10 bin .Japon .a.Gkeı i Blsmark 
fooeki cenhede nlUharebenin uılularına çıkmı tır. Bn ha.her, 
siddetlendıği. ınüttıefik kuvvfrt- Avustralya hükfımeti tarafın -
lcrinın aib.r bir mnğlfEbıyete ug- rlnn teyit edilmif;tir. 
ratıldıb. ibilclirihl'.!ekte, J:ıponla- Hükumet devamlı suı ette top
rnı çekil n ıkuvvctlcn takip -et- !nnll l aliııdedir. J{abinc, lngil -
tikleııi anbışılma.k ır. Tökyo, tereye yapılan yıırd m teklifinin 
ill i.ıttclıklerin .kuvvetlerim Sin- cevabını beklemektedir. Kanacia 
ga.pura çekccCoöini ıtalımın c.ıdi- Avam kanıarasında muhalefet 
yor. Japonlar b:ıtıd Trenjit'4 şüı. Avustralyayn süratle yal'-
işgal etnıiş1crdir. dımda bulunulmasını istemiştir. 

J hor eyaletinde j ponl r, l' ~'Jl G1NEl>E 
velpare şeklinde tı.aar.ru geç - Japonl r Yeni Ginede devam· 
miş~rdir. 

n • A'NJ:IU>A lı faaliyet göSteriyorlar. Avuo-
Japon tayvarel zi l<üUc ha • tralya tayyare eti Rabaul lıma

linde Rangona taan 7,da b llun n nda üc J pon gemisini hasara 
muşlıırdır. Hava. saıva..'}lndı:ı. 10 uı:.•r4tm1şlardır. ----- -- ._;__ ___________ _ 
iaşma.1.ı.t yapılacağını bildiren 
Çörçil -deımstir kı : 

-" ·p sifik meclisi., nin Lôn
dra.da m1, yolrsn Vaşlııgtonda 
mı topl:macağı lıomiz k .t.r al
tına alınms.nn~trr. Avu ralya 
ve Yeni 'Zelandn meclisinin V -
şin~nda toplnmnrun tnrnfı 
dırlar. Bu !hum.ısta M. Huzvcltle 
muhabe..'"'e hal' neyim. 

B • vekil İngiltere hükume
tinin siyasetin .id.uıesin e, söz 
söylemek hakkım isteyen A
vu ... trafyı!t ve Y;eıii Zolandaıim 
tal plerinı kabu ıcttiğini bildir
mU?i:.ir. 

Çôrçil sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

- Bız her za.mnn bir im?l,.. 
ratorluk lıı:ı.rp kabinesi kuı-ına
ğ11. hazır bulunuyorduk. Fa::uıt 
Smuts'da d.ılıil olmak ıi.i?.eı·e ba
zı kimseler daha bir :müd 
bu asıı gclcmzyocoklerdir. 

Çör~l l.ngUtere ile .Aırncrilal
nın Avustralyayı ve Yeni Ze
limdayı talı.."Viye etmelt için 'l.00~ 
birler aldıklarını bildirmiştır. 

- Avustm.ıyaı, ~arı, demiş 
tir, m.cmleketlorini müda.ilıa 
jçin geri dönmek ıistiyorl 'Ba 
bunlara mürnallaat cdilmiyc-
cckt.ir. kner 1.a il-O Avustrnıya
nın ve Y. ni ,zeıandamn enınıye 
tini arttırmak için tedbirler -nıh
voruz ve .en iyı yollardan bu 
memleketlere tı.lkviye iknaları, 
silahlar ve tcchiza.t göndcr.iyo
ruz. 

Çör~.il Amerikan tayyareleri
nin l~iliz adaln.rmın müdaf a ... 

sına ve Afmanyaya karşı yapı
} cak t:ıarruzlara iştirak edecek 
lerıni bildirmiştir~ M"him ıı:ııik
tarda m nzam Amerikan kuv

Ucri gelip İngiliz ndalnnn
<la ıstasyonlar tesis ooeccltler
d 'r. 

('örçil İngiliz ve Amen1mn 
bahriyelileri Btlytik O yanu
sa h.Lk'm olnıad:wı evvel geçecek 
olan Liıs.ı zaman .zarfmdıaı ja -
ponlnnn A\ usln.Uynya karşı 
bir tanrruz le._'.jebhiıswıde bulu
n oaklaı:.mı zannctnıem.cktc<lir. 

Cörçil şu.nlan. illi.ve ct.mistir. 
- Ruzveltten a.yrıld~ za

man elimi kuvvetle sıktı ve ba
ıın.. sunları söyledi: "Her .ne pa
hasına olursa olsun bu mulıare
bevl sonuna kadar götürcce<Jiz. 

Londro, 27 ( a.a.) - Çörçilin 
ıtimat reyi alacağı muhakkak 
addedilmektedir. 

Londna. 27 (a.a.) - İkbsadi 
Ha.r,p Nazın Dalton, bugün A
vımı Kamarasında bcyana.tt:a 
bulunarak 8000 ton bu.brday:ın 
Yunanistanın ablulnasın.ı geg· 
ıncsinc müsaade edildiğini bil
dimıigt.ir .. 

Nazır, bu buğdayın AJman -
lamı eline gcçnıiycccğini kimse
nin toru.in -edemiyec~i söyle
tmiştir. Almanlardan tbu lıu~"\.ISta 
garanti .istemek lıahis mevzuu 
değıldir.. Ne.zır, şoDla.rı ilave etr 
ıniştir: 

Bu bn°dny g-önderme ıf:cşob
büsü Y.unanistanw · çindc bu
lunduğu körku:nç şartlar c.wtın
da bir tehlıke teşkil etmektedir. 

(Başmakaleden devam) 

lann Rus cephesinde kışı ~e
çirm k u z 'e r c muayyen ve 
a jt bır ha.t teı" .cd kleri 
muhakkaktır. Meeb r o kça 
çe'}tiüyorlar. Bun n b un 
oln;ıadıgı, Almnıılarm t o- r 
bir taarruz ynpmalk. igm hn.zır
lıı.ruruıkta oldukları Inoilizlere 
söyl ;or. RuSlıruı temin. etti
b"İ kazançlar da an1atılıyor. Bu 
be~ ruuıt içinde :realite ·ıe kont
rol ıcdilip de yanlışlığı iddia odi
J.ebilcceık hiç bir .nokta göremi
vor:uz.. Duşmı:ı.nlarma ait haki
.kıa..ti bu kadar t.ida! ve insaf ile 
'~örebihnelt ve efkan umumiye -
lcrinı bo. ümıt ve hülyalarla al
d tm k.a anamak ln ·u ka
ra tcrı ı uı çd'.ı: kıymetli bir me
ziyettir. 

Şimdi bu ,sade Ye itidalli Us
lfıp ve görii.şe mukabil Bcrlin 
rad,;o unun yaptığı neşnyıa.tı 
dinleyinız: 

''I{ı m Alıruuı faaliyetini dur
duraca~ı ve durumu Uuslar le
hin ço\ireceği yolunda birç k 
propa«rulda yapılmıştır. l!"'nlmt 
b 'yle olmadı. Kesif ve büyuk 
Rus saldırı Lı :n de."1lirden ve çe-
likten daha kuvvetli Almnn md
dafaa ına çarparak dağlldı, 
p rçıl ndı, ezildi. Alman ordu
sunun bu çarpı.şnınbr da Rusla
nı. v r.dirrlıği myfaıt her türlü 
tahmirun üstündedir. Pek Iena 
hava ·a.rtlarma rab"lnCn Alman 
ordusu merkez cephesinin orta
sında pek büyük başarıJer ıeldc 
ctnü~tir.,. 

Artık her~rosi istihfaf ıle 
güldıirnıeğe b~l~ olan bom 
boş bır vron~0 ancla edeb'vatı ki 
Almanlann cckilmeleri ve bazı 
ırmihim me\ Kileri geri vermeleri 
hakikatini gizlcm~ kii.ii dcğil
dır. Kı m vaziyeti Rusln.r l -
hine çevirdiğinin en aniıhinı 
delili Mosko ~a. kapılarına gel
miş olan Alman ordulannın 
§lmdi Moı: kovadan gıttikçe u
zaklaşmasıdır. Bu hakika.1.i her-
kes görürken demirden daha 
1kuvvetli ·'A:J.nr...n rnüdafw.sı,,
nın cz.mesi, kırması, d.ı.ğıtm sı 
askerliğe değ'il, edebiyata rut 
sözler olabilir. Mo l ova.yı ?.aut,.. 
etmek fizcre yüruycn bir ordu
nun simdi '~üdafaa.,, dakı mu
vaffak 'yetinden bahsedılmesi 
bile ne bUyUk mr mu ;.affakıyet
sizlik itiııaf!dır! 

Mojaısk'in Ruslar tarafllldaIJ 
zaptı Alman radyosunda şu 
suret.1 ka'I'Şllaını) or: 

"Alman stratejisi ve lcahra
manlı ·ı her ooru yenerek şim
diki hal 'le ehemmiyetini la:ı.y
lbetmış olan bu tıelıri t.alıliyo et. 
ti, zayiatsız ve pek muntnzam 
bir hakle çekildi.,. 

Alınn.n radyosu luç olmau.cm 
Mojn.isk'in elden çıktığını itiraf 
ediyor. li'altat Ma.oor radyosu 
!kraldan ziyade krallık t.a.raftaı"l 
ederek Mao3ır halkına "Moja:ıs
kin son günlerde Alman kuv
vctl~ri tanafından işgali 1.ng iz 
propagan<lac.ılaımı şaşırtmış 
duğunu miijdeliyor! Her halde 
§~ıran biri bulunduğu muhak
kaktır. Macar radyosuna gorc. 
lngıliz propagaru:bsmuı EIOD 
günlerde birden bire ~ bir 
hale düşmesinin sebebi Rus 
ceph lermdcn geri çekilen AJ
::rnan Jntalaıımn kış dolaylSlylc 
yaptıklan bu ric'atı biı b~i
nıct .şeklinde tn.svir edip du
rurken şimdi Mojaisk'ın tekrar 
A1mnnların eli~ geçmış olma
sıdır. 

Hep uydurma ve boş lakırdı
lar. Çünkü 1ngı1izlerm "Rusyn
dtıki Alman çekilmesını bir he
zimet şeklinde ts.s\•ir etmed lc
rlı i ve bwıun bir bozgun 
dığını s:ırahatcn sövledikl 

a tarihinde 
en -y-k 

kredi 

17,722,5 5,000dolat 
Gemi inşaatı için bu mu• 
azzam tahsisat ayrdıyor 

Vaşington,. 27 (a.a..) - Ame 
rik. milMinhı tarihinde en bil
vult krcdı militan 17 milyar'. 
722 milyon 565 bin dolırrlıld 
bir tıaıhsısatın açılmasına aıt xaı 
.nun lü.yihası kongreye tmdi &o1 
dilmiştir. Bu kredi AmcrikQ 
'b:ı.hriv mm harp hedeflcr.iniıi 
tediyemnc tahsls edilecektir. 

Ulaşılması ~en hedef §U-1 

dur: Tayyare ve gemi ~bl 
için muazzam bir progı-aım tat-\ 
h .iy1 d n · ~ ı nd\; ve altın
da u üııluPli t min etmek. 

Kanun layıh na, lın. si en
cümen karşısınd Alban 1Kn kB 
ile ba ınyenin yiıksck ş:ı.hsiyct-
1 ri tarafından yapılan dooı09" 
lcı ın metiıııeri de ilave cdikrıi~ 
tir. Bu den çler 1942 yılının 
zaf n tal1al kuk et:.irmek ı~in 
buhrnıilı bir yıl olacağı 'ka.ııa&
tini ifşa. etmektediı. 

lngilterenin iaşe· 
sini tehdit 
eden şey 

Pa iHk b rbi 
---00-

LOzumlu gıda maddeJerl 
Ozermde 1edbir ahmyor 

Lon.dra., 27 {a. .) - Pasifık
tc muhascnı :ın gcnişlemesinia 
bavasıt:.ı., fnkat vahim ın tte 
Buyük Bntan~amn ta.cıe dı ru-. 
munu tchdıt ettiği son zam&1l 
larda birçok defa tekrar eruı.. 
m ~. Zıraat 'tle;ı.ureti mnhfill&< 
ri bu tehlikcnm ci dı mahiyeti. 
ni kaydetmişler ve lngilizle11 
Jlc Anı nka ticaret gemilermiw 
şnndılık do0nıdruı do.,'TUJW 
h rp zıt"' · ile meşgul olmııla-
rı lüzumu u llen surmuşlcrd.W 
Halen n müStacel ırazife Buyü)ı 
Bntanyn. ıadnlarımn .ıase ba.'kıo 
mından luzumlu m ddclerim te-. 
mın etmektir. Yapılan 111 

ihtarların hedefi Bnt:any.ab 
miıstahsilletie iındzye lm 
gönıunem~ -tlercccde fa-::ia ıs
tınsal •apm.aının .ııayn;ti bir lü
zum olduğunu anfatmaktır. 

Mihverin faaliyeti 

~-~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~-~!!!!!!~~~~~~~~~ 
Fakat lfılaroısını ta.n1aınlı a., 

madı. ı 1u.riko. ~emeği yarıda bı
ralrn . .Kalktı. Göz.lcrı dolıı U§lu. 
li ... ı gözü ıki çeşme, diz QO'Ktü.1 
Sc\ ~c: dl~rıae sarıldı.: 

Ş ket böyle clliştlnerek ı·cn
dini t selli cdıy rda. Yemektet: 
sonra bır balı ne uyduı acnk, 
b ı'dcn hstalann ak, yahut kim· 
~eye görünmeden savuşacaktı. 

Ba çede dolaşırken tcıılıaca 
bir yerde Melahat Hanıma rast
ladı. Bıraz konustular. Melahat 
fiaıuının kih tatlı, kah eninli, 
fakat dalına şuh, neş'eli sözle· 
l'ini d n•erkcn dnyısına hak ver
di. Aucak bu kadın h umwıdan 
hazıa 11aasaa ve fıkırdak görü
tıilyoı ıu. ~ket kcudisile ta
nı§m dan ıınül<'.h ıl memmwı 
Yetini izhar etti. Kadın onu sık 
ınk b ledığini söyledi Tam fır
sattı. Şevket: 

- faalınem.nuniye, hanıme
fendi sizi her zaman rahatsız 
etnı.eı. benim için bir saadet ola 
<'akb • Yalnız bu gece bana bı
ı•az erken nıiisande vermenizi 
rica edeceğim. Bilseniz '" 

Melahat Hanım derhal onun 
llÖ7.U.nU kesti. Şöyle itiraz etti: 

- Ycmokten sonra hemen 
fitnıek mi! Olamaz. Sizi bıra -
-am m. Darılınm! "-
O c lar tntlı r.0:11üyordu ki bu 

· ::ırş1sınd en soğuk er ek 
b ·e enrk n Sc-vk t dayan-

d · kahıl mi? Birden ellcrin-
n tutarak fraya do - -u kcn 

d int çelı:cn vo eline bır kadeh 

tutu turan bu kadın Allah bilir 
kalbni de tutuşturuyordu. Fa
kat ya !!farika ? .. Y® NaiJJ?. 
Ya Aspıısya '!' • Hepsi Şe,1wtin 
gozlerinin önünden geçti. Hep
sini de seviyordu.."" Zaten Şev
ket gibi adamlar için sevme~, 
sempati duymaktan başka bır 
şey değildir Bununla beraber 
bunların içinde Mnrıkayı ayır
maya mecbur oluyordu. 

Yemekte Melifbat Hanım Şev 
keti yanı başına aldı. Elit~ yap-
1lE11 mezelerden ikram etti. Ona 
tekrar tekrar yemeklerden vcr
dı ve bu suretle yemek iki saat 
sürdü. AkfUm olmuş, ortalık 
ka.ra!'mıştı. Şevket sabırsızla· 
nıyordu. Sofradan bir iki kişi 
kalkınca Şevket de kalktı. Bah 
çeAin ön tarafına geçti. Eve gir 
eli, tekrar ev· kapısından çık
tı ve sıvı.şb. 

Vapur. tramvay derken bir 
buQU.k .saat sonrn. konağa gel
di A.Iımedi buldu: 
'- Çabuk, dedi. bana ne ye

mek bulursan bir tepsiye koy 
getir. • · 

Ahmet hayret içinde: 
_ Ga.rnuı .açnıı ki? Sofrayı 

guralım. ..... : 
_ Hayır, bana ~dav ~ gt::.IA 

rc.ccksin. Odn.mda yıye · 
Ahmet biraz ROllr8. elinde bir 

tabak tavuk ve iki dılim ekmek 
le görününce onu kapıdan .çe
viren Şevket sor<.lu: 

- Bu kadar mı! Ba~ka. ye
mek yok mu? 

- Var emme tökerilll deyi 
getumedim. 

- Hay elin kınlsın. Gel be
nimle beraber."_ 

Beraber mutfağa indiler. Bü
yük bir tepsiye yemekler mra
landı. Ekmekler kesildi; mcyvn 
ıar kondu. Alımct: 

- Guçuk bey,, bunlaı ın takı
mını sen mi yiycceı,Ofuı? 

_ Evet ııe olmuş ki.,. 
_ Heni yiycmeıı gibi-· Çok 

acu.kmUŞSU.'l ? .. 
_ Evet, sen ku.rışnınsan ol-

maz mı? mılr 
Tepsi Aluncdin e1inde ~ ..... a-

~.J ~ .nrm h p -
no bu~aktıl lnr:. tavuğu, .Ab u. 
b vm ö •ı it ::n 
au. A d ayal 
clı. A:h ~ t YU\' ] dı. Y O urt 
\ e c ı . . .. . ı-

na döküldü. Şevk t 'kufür ede-

ı ek tepsiden kurtarabildikleriııl 
aldı, odaya gpUirdil. Kapıdan f 
sesJenerek: 

- Haydi defol oradan, temiz 
le her tarafı Booeıiksiz he
ıil', bir daha da bu .taraflara 
gelme. 

1\farikanın gözleri kııplnrn11zı 
idi. Belli ki peli aglnml§b. Fa
kat oda k nı rufa a htar se
tini ışitir i ·itmez ko us. Şc\.·
ke>ti kcU'Ş11nl 

- lşte g 
- Bm ı lı 1) t.: uı-

~rdum. 
- H'ç gelmez o1ur muyum? 

Sfalı 'tle ya a .ıktım ! Ne o, ağ
ladın mı'! 

- Ev~t. ne r.amn• sizi ıg.'k
n cdi bnra.tla; çok canım sı -
aldı. Bekledim, bekfodun. Gcl-

nız, aslad -; m yn. 
Aks ma lcada:r a 1 ını 

- Vah, '\ah Ya.ak sıu:ıo.. 
T b i karnın a tır. 

b h aç idi anınıa ~nrn 
gcçh. 

- Ah W. eu Mar'ka. Beui 

ni deriıa.l Mw 

- 1k"1i .kovuy.orsunuz bura-1 
dan? l!."'vinızde oturma)·nyıın 
:Stiyot:SUnttz? Ne yapbrn l> ... ıı '' 
.N • d.ım; onda.u kovuyor
. ım\lz! H:: na :ncımazsııuz 'z? 
Bir d a ağ'l.aznayacağım. :Ma
t too Sc~ ket bey! 

- \mnn Marikartğıuı. Be 1 
seni kovar mı. ım hiç"' Fak t 

n tlnha rahat c:tnı ı. ıstcmez 
misın ! Ba r burada ne 'kadar 
mkıhyoı'bun Her gün böyle 
o ur mu'! 

- O rr. Siz gıdıniz, gpmız. 
~ ... ıl. l hir aglallll) -
l.;.:ı."'!lda k 'lmak benim iÇin çok 
ıı:ı.hat.. 

A h " y 
gelip i burnd~ b lun; ., 

- O man ı e t&ıerscru ya
pınız b ni 

Ş · da 
]JDyn n 

- P . 
M 

ti ıu•nndırdı. Böyle erken aya
ğa ..kalkma et.an kı.za.n el .anlı 
kapıda Ahmcde; 

- Ne gcldill, ı:ıe fatiyoraua 
oo herif" 
Dıyc ba.ğu dı. Ahmet korka, .. 

rak iki adun g ri çekildi: 
- Da~'ı~ hekliy bcgiım~ 
DIJ ehildi. Zatcu bir parmak 

çılan kapı. tCkı:n üstüne ka-
1>anı~di. Aiım t artık bu .ka
pının llllcak ·r pn.rmn.k açıl _ 
ıuasına ışnuştı 'e tabü gôrll
yord.u. ~üç k bey içerjdekı gii
\ crcınlcrın knQlllasında.n ltor
kat ak k pıyı bö le aralık tu
tuyor ' deı:lıal k pıyordu! !! ... 

Şe\.•kot sahal balı dayısın-
dan papara yiy qğ'iı:rl a.nlamıs
t~ F'a' :ı cc kalıp onu biı bU
tün _lı~ d. ll dirmcımek 1çin ce 
1 g y11ıdı. R pımm kilitlemeyi 
unutm dı. D ~ ının ya.nına gıt
tı. A bıclln b y yeğenini gorun" 
c: 



• 

" st.-ıraf ı 1 incide) 
&bildir. Çinden cenuba doğru 
alop gelen yardımcı kuvvetler, 
ilk müdafaa hattı kaybedilmiş 
olsa da, yüksek dağlarda ve SU· 
hı.r gerilerinde tesis edilen mU
dafaa mevzileri arknlannda cep 
henin lüzum göstereceği yerle
rine sUrUlebilirler. 

Sittagang - Dac<'.a - Kalküta 
dcm·r yolumm Çin mnınnda Sa 
diyo istikametinde uzatıldığı ha 
ritada göriilüyor. Rangon - Sitta 
gaıı hattı, cephenin beslenm&-i
llC çok yarayabilir. 

Jnpr,nla ·, Annam, f:.iynm top
r::ıJ,Ja.rı 1d,' l v~ n ~ngl l ?; ]ima· 
nınd.ın i. tifadc rJ b•Iirl •·. Si
y.ı.nı or lusn da artık taarruz or
dwillc omuz mu.~ı. s. ·ı:af'lyar. ı 

in' ·• rr esi g. rileJikçe c1a
ı a.lır ' · Tım.ılnyn V•! tleri:rc is
tina ! (•Cifi" 

ola~ğını belirten Çankay Çek 
cıduınınun müttefiklerile irtiba
tı dn en bUytlk ehemmiyeti h~ 
dir. O oobeple, Birmo.nyada knn· 
lı çarpı~n.lıı.ra intizar edilcbı
!.ir. 

ve Japon orduları cephelerini 
Wmye etmek için deniz yolla. 
nnda emniyetini idameye mec
burdurlar. Bu mümkün olsa da, 
cepheler o kndar geniş, ikmal 
yolları o nisbette uzaktır ki bun
c: gaileler arasında, Birmanya 
mıntakasına da çok üstün kuv
vetler yı~lması kolay değildir. 
8ıyam tnm zaı.mm<hl:ı, Japoııla

Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız, 

rJ. ei rzat~ı tu·. 
Dif;,:-r t ""!\ft il, •;• iy tin TI • ] 

mket ve t '·er.müy~tini d"rpiş c-, j 
<kn WaYelin, geni 1 ve rengin 2ıı.~_;___;_.._:.__ 
k?ynakl::ı.nnd:m knvvct alarak ~ 

'rrmanya CC'~11 ·sine sökülemez 
bir reetanet l'rn1esi de kmTct- 4" ____ .:._ 
le mul tcmelrl'r. 

Deniz levazım satınalına kom:syonu ilanlHı 
&d 

fç kutru Dıo kutru Boy At. 

K~dcmc m/m ,.,./,.,, M. 
J. ı. 5 n· 

1 ı . l H •ı 11'1 

Yı k:·ı ı:t.ı c · ıı~ ve M. •U"t) 'ı i~ı :t.ılcn:. b lnr boıu 31/l / fl'2 <'ll n:ır
ı ı.1nii s:ınt ll,30 d pazorl•kL< alı• ncaJ-tır. 

t .tekl'l"riıı belli gl\ • \'t' saııttc Kn:;ımp:?ş.,da b\ılıınıın konılc:yonc\ıı ha-
:-1;; bulunmnlan. o;8J3:> 

Jrpo. l1:r, B rm3nva İ" ı J('rinc 
d"'ğnı ıı: na.raklar mı? Ru f;'!· 
nl ce··:ıpl, ndırılıl'k('n a ,a -1<1aki Singapur <'trnfmda, Birmany:ı 6 1 
mechullerfn d"' lınlli ir:m eder. topr:ıklannıfo ve bir cok ada ı'ı<>- ... ıı-.ı-.......:::~"::::7".:::::.~---:-~:-=:::.ı Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

a.) Singapur etrafı'lrla, P:ı.si- lerjnde ınusn.ra.alar har:ırı:tl<> der '1-
füt ii.;;J~rinde k:m-11h"ara.kıarı vam l'diyor. P ,ifikdc simclilik 91---:..--...;~.....;.;__ ___ :.._-1 
?..orlukhıı yc-. mek k:n tnhsis c- ufak miky.1.~tı ~:r k~'llı knı:ıı!ai· 9

1 
tı SATILIK AN KAZ 

decekl1::ri kuvvetler, rnadan b:ıhıs ar l · ar da dıkka- O _...:.;.;;...___;;;:: 
b) Çin ana cephesinin hiç de- ti eC'lbeUiyor. Ola:/rı ı gelişimi. ı :....:ı: ... _. ..... .:.-..,;.,,,"""",_~,_...;,,...ı,-.: 

Muh:ımmen bedeli 
250 

ğHse tesbiti, durumu aydın: h tk'ıl'. ı 
c} M~nçuko durumu, l Paşifikte önemli lı ı<'ketler 
d) Bırmanya topraklarında n.;fesinJı> bulmırhı~uımını am-

gö~erileıı mukavPmctin dcre-l yorum. t: 

r.csı 

Çin orduları artık gilvenilir ,_ w -

bir kuvvettir. Son habeılcre gö- ı ''Y • s b f , 
re bu ordunun 300 tiimm gıbi enı a a un 
büyük bir kudret unsuru oldu- '' 
ğu anl~}maktndı~. Bu ord~ınun ıw[aA n f ,·"""ti arı 
ınenfaath olması, ıkmal edilme· \ a 
sine bn<Y?ıdır Bu kemiyet, ·h- J 

Kr. mal e<flC'me-z Birmanvamn kap 
tırıJma..1llafJ , <ılnız Hindist:amn 
6GO milyon kilometre muı. bba-' RaşlıT; nın 110 olanın 750 
mda ve 15 milvonluk bir parea- Uirbıd i>ay:fada santinıl 500 
runın kay . dilmesi korkusu 
bir -prestij meselesi değildir, bel- n~ıncı ,, ,. 850 
ki, I<at'i neticede önemli bir ı·ol Uçunc'ıi ., ,, SOO 
ifa edecek olan, Çin ordusunun l Jfon:,iincil "00 
de.<;tcksb bıı akılmamru.ı kaygu- ı • " " -
sudur. Vnkla, Sirgapur bu an-1 - - ___ ..,. 
da. en büyük tehdide maruzdur. - -
Biitün nazarlar oraya mUtevec
cihtir. 'Os!cr de bir yandan if:f i
laya u:Zramaktndır. Hatta, A
vustralyadan da ~ikavet avazı:>. 
leri yükselmektedir. Fa.kat. var
lığını yıllardan beri bUytik fc
<lakii.r1ıklarile isbat eden ve bf:~
leıdiği takdirde alem ... Uınul h::ı.rp 

DOKTOR IDBllmll 

HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Dahiliye lrötehasaım 

Divnn~·oru 
te büyük bir muvn ff al iyet amili le'•1111e1•1111mımn•mmn!ll , 4 .. 

TÜRKiYE . CÜMHURIVETI 

ZİRAAT BANKASI 
ıtu.-u1u: MKIJıl: 1888. - Sennııyesl: 10 .000.UOO Türk Ur~"- Şub• n 

AianB adc(ll! r. 

Zlnı ı Eankıı.smaa ıcwnoar .. "~ .ııı.ıl<nıu. u.-...... .tıesabl:ı.nnda ea 
az =o lirns:ı bulun:ınlara rer.eıfo 4 deia ~kllecek kur'a Ue Qlağı~ 
plhnn göre ikramiye d ğıt.' c2ktır 

4 aded 1.000 \.lralık 4.000 Lira 11100 ıacled 00 Llralık 

4 • 600 • 2.cao ır 120 • 40 • • 
!'.000 Lira 
4.800 • .: : ~: : ~= : ıı 160 • 

20 1.200 • 

DiKKAT: Hesaplıınndakt p:ıratar bir sene içinde 50 llrııdıın aıalı 
dOşmlyenlerc 11.-rnm.;c rı'<t1~ takdirde % 20 fa~ıa "yle vcrllccckilr. 

Kur'alar senecle dört dda 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey· 
fül ve 11 Birincikamn:ı ıaribl rinde ~~kileccktir. 

- H, Ali, tnk küntey; be: !. 
- Tchey ! Hepten Ahmak 

aru~ın be? Doldur co.prazı be! 
- Atanedin ogluna b;;..k ! A 

~. durma köstekle be!!!. 
- Tehcyyy! A be ne duntr. 

sun Hüsmen nğnııın ablak ökii· 
zü gibi b ! Dal paqalarına be!. 

Köy çocıtkl:ınnın hemen her 
gün işleri krıJıve önünde bir -
birleriyle boğuşmaktı. Ve, 
bu suretle \kendilerini 'drik et
me-:je ba§lc:ı.dıkları günden iti· 
haren güreş oyunlarını insiya • 
ki bir surette öğrenirlerdi. Ve, 
en mahir pehlivanlar kad'lr o
yun bilirlerdi. 

Ağnlar çocuklarına.: 
- Mehmet, sarmadaı iken a

ba.uma be! 
- ımnteyi ters doldurdun!. 

Şöyle yanaş ve yap~ hasmına 
be! 

- Teheyy ! Öyle mi aşar kün
tc be!. 

Çocuklar, yener, yenilir ve bu 
suretle oyunların gnvamızını 
incelikleriyle öğrenirlerdi. 

İşte bu çocukların içinde Yö-
rük Ali de vardı. Ali, nrkadaş. 
larının en zayıfı idi. Fakat bil· 
tün kendi yaşındaki çocuklan 
ve hatta kendisinden büyükleri 
birer birer yenerdi. 

Alinin daha. çocuk iken ın-

knbı verihni ti: Yörük .. Ona; 
köy ağalan ve kadınları Yörük 
derlerdi: Hızlı, canıtez, heye -
canlı, fovkaHide zeki idi. 

Yörük Ali, babadan dal ıdan 
J>ehl'van oğlu pehJivan oldui;'lln
dan derdi günü güreşti. 

F'akat Yörük Alinin babası, 
Alinin bilyük bir pehli\~ ola
cağına kani def;'ildi. Çünkii ok-. 
lrnsı yoktu. Çelimsizdi Ali, ol
sa olsa ancak bir küçük orta 
pehlivanı olabilirdi. O dovirde 
küçük orta pehlivan ohr.ak da 
bir mesele idi. Çünkü başa., baş 
altına devler güreşiyordu. Bü
ylik ortaya kalanlar da yan 
devler idi. 

Yörük Alinin babası, Çalık la
kabiyle maruf Ahmet isminde 
birisi idi. Ona ~alık pehlivan 
derlerdi. Çalık lakabı da biraz 
soluna doğru meylederek yürü
düf;ründen dolayı verilmişti. Fa
kat başpehlivan olmamaklaı be. 
raber büyük ortanın en sayılı 
pchlivanlanndandı. 

Çalık oğlunun yüksek bir peh
livan olacağından dola.yı müte
essirdi. O da isterdi ki, oğlu 
başpehlivan olabilsin. faka.t ok
kası müsald değildi. Bu sebeple 
oğlunun çift ile uğraşmasını ve 
.köye bağlanmasını aı:zu cdiyor
dP-

SOLDAN SAe.A: 

1 - Bir uzak §ark memlekt•tl. 2 -
fn:mıs, ı~ım. 3 - isim. 4 - Askcr
ı.:, hacı .anifı. 5 - Umuınl harp 
mu.ıhedelcr"nden biri. O - Su, ib:ı- ı 
elet. 7 - Dudak, dünyn. 8 - P.ırL.k, 

oır ot. 9 - Birli, c kı h()('cıJ ·rın oir 1 
!ıdeti. 10 Kadını- · giy<'r, güzel. 

YUKARIDAN AŞAOIYA: 

1 RAD -o PROGRAM! 
-~2s 11. ci Kanun 1942-
7.30 Pıo ;r, m 
7.33 H:ıfif 

paı~ lar 
7.45 AJ:ıı~ 

hnb rlcrl 
8.00 Hafif 

pare; ıl.ır 
8,15 E\ in i.ltJ 
8.30 l\'Iüzlk 

12.30 Progrnrn 
12.33 Şarkı ve 

ttirkult'r 
12.45 Ajans 

haberleri 
13.00 Şarkı ve 

tiirküsü 
13.30 Karışık 

kliibü 
l9.30 Aj:ıns 

hnb<'rlcrı 

19.45 Serbest 10 
dakika 

19.55 1''osıı heyeti 
20.15 Radyo 

gazetesi 
20.45 '"Bir hnlk 

türküsU 
iiğreniyoruz 

21.00 Zıraat 
takvimi 

21.10 Knn~k 
şarkılar 

21.30 Posta kutusu 
21.45 Opera 

pro:?rnm parçalan 
18.00 Program 22.30 Ajans 
18.03 Daru hoberlerj 

orkestrası 22.45 Dans ınü.:i"t 

18.25 Konuşma 122.55 Ynnnkl ı 
18.45 R:ıdyo ço.."Uk progrtım 

n~ikUı~ta Kıhçali pr.~a ınrıhallcsintn Mcsdt '"OD nıvla vaki nıüııhecli:n 
Il lseyinağa camii enkazı kaimcn nuılı.ıllindc sntıl:ıcnktır. tsfoklilerln satış 

gilnii olan 3/2/942 salı gi.\nil sant 11 de mıılmllindc bulnma'arı iltın olunur. 
(536) 

!~isyünundan 1 1 
Dık'm evinde birllmuş olan 75 ton yUnlt\ Jarpntıdan battaniye yaptı

rıl .. caktır. P:1.1~1rhkla cks1ltnıc!ti 29/1/!l 12 perşembe gıinü saat 15 de Tnpha
Dcdc IN .. ımlrligi 5;,tın alma komL<;yoı,ı.rıd l ynpıJN nktır. tmaliycnlıı tahmin 
bedeli 835 l:rn 60 kuru", krt'i tcmirı ... t. >25 lira 34 kuru tur. Bııltanlyc nü
muııcsi komisyonda kırpıntı nümurıi'krj de Dcft<>rcfarda bir No. hı dikim 
evinde (.!onıllır. tşbu eks"ltmC'yc yünlilMiln Mensucat fabrikaları veyn mii-
mcssıl!erl ı~tirak edebili !er, (529 -- 728) 

,,. .. 
Delterdal'da bir No. lu <iikim evinin tatı tamiratı yaptınl:ıc:ık!Jr. Pıı

z.-ırlıkh eksillınesi 30/1/942 \'Umn f,'iirı!l sant 14,30 t.IQ Tophııne<lc Lv. fımir
elı.i~i satın nlmn komi yomıııdn ynpıl.ı nktı. Keşif bcdC!.11 2277 lira 55 ku
ı uş ilk tf'ıni ıntı 170 llrn 62 ruştur. K~, f V\' şartları koJnlsyondn görülilr. 
1..-: kintrln tst. K. dıın almış ııldukl:ın ehlıyet \•ar.ı'ka'l.ilo belli snnttc kil· 
m•:;yona celmckrl. (531 . i~C) 

• * • 
H( '11 rlne 40 kumş uıhınln cdllcn 24,GüO adet mr.derıt muhafazalı l'l"iz-

ın ıt!k be len derecesi nlınocakur. Pa nrlıkl::ı ck<tıltmcı;i 29/1/942 pcr~mbc 
günü s::ı . 14 de Tophanede Lv. amiı li 'ı sntın :ılma koınlsyonundn ynpıla
c:ı.-tu Knt'i teminatı 1440 liındır. 1skkJl\0Tlıı belli saatte komisyona gel-
meleri. (525 - 6!l4) 

• • • 
Bclıe.ı: ı, lo ·una 248 kuruş tahmin t~iiı>n 1 O ton idıo!il p .. ııııık alıtı:ıl·ıık

tır. Po:z.rırlıl.la eksiltmesi 2/2/942 paı:arlcsi ,gilnü saat 14,30 da Tophanede 
ıst. T.v. ftmlrliği s.,tm nlmn kom'syoııuııda yapılacaktır. İlk teminatı 1860 
lirndır. Şnrtnnmesi vcçhilc pamukL-ır ~ınbal~jları içinde .safi olarıık vcı ıle· 

cc~lnr!Pn lstcltlllcrin belli s.ıaUc lwınisyonıı gı>lmel~rl. (533 - R07) 
• 

Beher kilo~una 435 kurus t:-ılunln <:öıkn 20 ton penç lik kö~elc alına
caktır. Pawrlıkla cksiltmc<rl 4/2/94'.? ç:>r~:ımba giinU snat 14 de Tophanede 
lst. I.v. tımlrliği F.atın alm::ı komlı;yt)utınd:ı ynpıl:ıeaktır. 1 teklılcrin tel il! 
cdcccklcrl ıniktnr ÜZE.'rinden "' 15 k t'l tcminatl:ı•'ll l.ıl·Jli saatte komls-
yora gclmckri. (5~5 -· 82G) 

o 
ıs " Beklenmekte olan 

OKER 
TRA~ BIÇAKLARI hE MİŞTtU 

nnn<A'r: POKER TRAŞ RJÇA!U..AR! 
Perakende olarak bütün Türldyedc 

5 KURUŞTAN fazla 8dtıhnııyncaktır. 
• == *iMM:s&• iBI - -

ZAYi ,~---------~ 
Kor. 6, Tı.!m. 41, A. 97, TD. 2, nı.. - D k u t 

5 ten nldıt;ım terhis tezkeremi znyi ' o uma s ası 
ettim Yen sini alacnğımdnn c::kisi. 1 
run hfikmü yoktur, : 

Çntıılcrının Nakk:ış köyi\ndo I 
Hn.c:an oğlu 317 doğumlu 

Mu t.nfa Çalısknn 

Sahibi: A. Cemaleddln Saraçoğlu 
Nc§rlyat MUdUrU: M, Samı Karayel 
Baaıldıöı yer: (H. Bekir Gürıoylar 1te 
A, Cemaleddln Saraçoğlu matba:ısı ı 

ve 

iyi Tesviyeci 
aranıyor. 

Taliplerin Kazlıçeşmede 
M~!\JSUCAT 

SANTRAL Ltd. 
Şirketine miiraca..'1t etı..inler. 

p:~YöRöKALf~;;~ 
......_~...-.--..-~ı Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ,_....... ---.~ ......... 

Bir çok kereler oğlunun deli· kovun.. Bununla hayat gider va vnrdı, ya ~·oktu .. O, her ~ün 
cesine pehlivanlığa bağlanması· mi? kahve meydanında köy çocuk
na ko.rşı koydu. Söylenir dunır· - Ne bılivorsun başpehlivan lariyle boğuşur dnrurdu. I•'akat 
du. Fıakat Aliyi bir türlü dön- olmıyncağı mı? 
düremezdi. Çalık, iki de bir: - Bak hele, ben bile olama - hepsini de el çabukluğiyle ye· 

- Oğlum, sen olsan olsan an· dım.. Sen mi olacaksın? ncrdi. 
cak küçük orta pelılivnnı olabi- - Ben, ol:ıcnğun baba.. Ali büyiidiı. On b"ş, on altı 
lirsin? Fazlası yok sen de ..• Bu - Senden ve benden başpeh· yaşlnnn:ı geldi. Okkasız bir ço-
da. karın doyurmaz. Serseri gibi livan olmnz .. Tn.ş çatlasa bilome- cuktu. Yalnı~ adaleli ve kemik· 
kasabaları, köyleri dolaşmakta din biiyiik ortaya giireşebilfr- Ji sırını gibi kuvvetli idi. Baba
ne mô.na var.. Çifte bağlan ra- sin .. O da. yüzde doksnn do- sı ona bir pırpit yaptırmıştı. 
hat et! Ben, sefil oldum, bu yüz kuz §Üuheli .. Kispet sıı'tında ke- (Pırpıt branda bezinden yalnız 
den ... Ve büyük ortadan yukarı çi peşinde dolaşır durursun.. kasnakları ve dizleriyle paçala-
çıltamadım. Dededen kalnın - Ben baş olacağım baba!. n sruıtivandnn mamul olan bir 
çütimizi, çubuğumuzu da yedir- _ Ulan bir avuç adamdan nev'i kispettir.) Ali bu pırpıtı 
gin ettim. Sen,etnıe bari.. baş pehlivan olur mu? Başa gii- giyer, yağlanır ve giircşirdi. 

Ali de: reşenlcri görmedin mi? Babası, Alinin pehlivanhk hır 
_ Baba. Ne yapayım! Aş- -Geçen sene Kırkpınara. gö. sı önüne geçemediğinden dolayı 

kım var pehlivanlığa.. Bir türlil türdilPiin zaman gördüm ya!. artık onu kendi havasma saJı
alrunıyorum kendimi pehlivanlık - lvi ya.. Onlar gibi olabilir vermiştt' Giireşlere giderken 
tan ... Gece ruyalarım bile onun- misin bey budala!. beraber alıp götürürdü. 

Babası, hangi güreşe gider • 
la ,.eçivor. - Kendime bakarım ve olu- se Ali, desteye çıkar ve mu· 

Çalık: nım.. vaffak olurdu. Y~ bir keçi, ya 
- Ukn senin küçük ortadan Babası, Aliye bir türlil laf ıan~ bir kuzu ka.?..a.nırdı. Çocuk iken 

-ılacağın nihayet bir keçi, bir labmn.mışb .• On iki y~Jarmda bile fikri icada malikti. Bazan 

afila Vekaletinden 
Ekilltmeyc konulan f..c:: ~ • __ ..:.. _.._..,.,.,,..~,.. 
l - Esk!şclılrde S:ıl-.m)·a nclw:uin :ıtt'enf>:ı.tnn U':'ln~lti' 

ları.nın nrnştınlmnsı mak dile y pılacak artez.l ':l sondajlan ve Adala 
<k..cJJz, NJğde - Mclendiz, Toknt - Alınus bnraj :ncvkite:ıflc Aydın bavalli 
sinde Atca ve Tntnrlnr ve &kiı;ehir Sikaryn b, zasındakl 'Reg\ll1ltör 
kileımde ve bunların civnrlıırile ldnrece 1ilzum Yin1lecek dl~er rnnh'lllcr 
yapılııcnk jeolojik condnjlnnn ic.nısı ınuhammen ı·eslf bedeli vahldl fly 
C""...nsı Ozerlndcn 133520 llradn-. 

2 - Eksiltme 10/2/942 tmihtno 1'9Stlayan JMU t~ gOntı s::ı:ıt l&·"'"• 
AnJrarnda Su :tşlcri Reislii?i binası içinde toplanan su ~tmc komis:Yonrİ 
odasında knpalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - lstckliler, eksiltme liSrtnnmcsi, muknvclo proj~ boyındırJık a 
genel &artıuımest. umumi su ~len tennl :;artn:uncsllc humsl ve !cnn! 
nnmclcrl ve proJclerl G Ura 68 kur~ mukııbllinde Su 1:lerl Relsllğlnd 

aLıbflirlcr. 

4 - Eksiltmeye glrebDmek fcln fskkelik:rln 79:G Dr.ılık muvnttkat ~ 
lnlnnt vermesi ve ekslltmen!n yapılacağı günden en u Oç gQn evvel eneıc 
nndo bulunan VC$1'knlnrla birlikte bfr dilekçe ile Nafia Veklletbıo m~ 
cruıt ederek bu ~c mnhsus olmak üzere vesika almaları vo ba vesikayı~ 
raz etmeleri prttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde buhm~ ... ~ye ~ 
e(l(!lnez le?'. 

5 - tstc>klilrı in teklif m,..ktuplanm ikl'rci mnddode- yn!ilı sırntrcn 9 
t • c' ı ~ S• t ' r i Re! l '11? ı ':tl.o • mu nlılllndt' Yer l"clcri 

J~ •mtla·. l'o t eh ıl n gcdkm<!ler kab.ıl ed"Lncz. • (420 - 567) -
Askeri Fabnkalar Satı~alma Komisyoıu Ua7ılan J 

Aş: ~'lcla ~ nzıh ebatta !) kn!t>m \'O N'm11.D 4.32 metre mlkatn 
~"'~1" abnarok 

Metre .nikilbı Eni Boyu K;;.ıını.cı 

ıo 10 t. 4 25 
22 12 > > 

100 15 ) ~-

75 rn • > 
7!l 20 > 
75 22 , > 
40 25 , )" 

20 28 , 
' 15 3(1 

432 
ller i'r metre ~ ikhbını:ı 10 llr:ı bcJC'l t.-ıkdir edilen e'b"3f ··c rnıiı:forı :vu-

kat ı<ln ynzılı 9 kııleın ve C€man 432 metre mlkiibı kereste Aııkerl Fııbrfw 

kt Jr.r Umum Müdürli\ğll merkez satın :.ıimn komisyonunca "/2/942 pazar· 
tc:ıi güni\ saat 10 d:ı pazarlıkln ihale edilecektir. Şartnamo 153 kurustut· 
J;ıı11ı temfnnt 4730.40 liradır. (747) 

• • • 
1&0 TON LINTERS VEYA TF.Ll!F PAMUGU ALJNACAR 
El ndc bu cins pamukL<rdıın oıup t:ı satm:ık Latlyeııler kM.i mıkt:ırcJı 

rnımurwsıle birlıldc teklıtlcrlnI en ima bir 7.rmanda .Asl cıl Fnbrl .aı ı 

ro"rkC>z .1tın alma ı.oı lsyonuna vern;clc.ri iJ:.n olunuıo1 j ~~46) 

• • • 
6 KALEM ÇELiK ALINACAK 

T •• hmın edilen bcd<'li «37200 llıa olan 6 kaY.•m çellk-h ~t<:ı1 Fnfiırika
l:•r Umum Mıidlll'lh .. tı merk~z S3tın olrıa kohisyonunca 9/2i942 pnz:ırtcJI 
gl\nü s.<at 14 de ruz.,rJıkla ihale eciilecet:Ur ~artn:ıme dl!"> kuru,.tıır 

Kati tcmln:ıt «5530 liradır. t 749) 
• • • 

3000 TON DEMiR HURDASI ALINACAI( 
B"hl'r tonu 30 Ih. dan 3000 ton ıh m:r hurd:ı51 Askeri Fabrikalıır Umunı 

Mudürhiğii meı kez :ıtm n1, 1.-ı komi yı.nun<'a snhn alıııacnktır. Şaı1narnt 
450 kuruştur. Tallplcriıı 3/ ,l/042 S h günü <:kş.<mına kııdar tcklı! cdcet•ldcrl 
de."'r.ir hurdası kııdar % 15 ri bctind;, tcminaUarile birlikte ~rtn:ımcyi kr:
DUı ttıKJP.rtne u,ııı ı..ı.' ıı "' •· rITITT''ltl ıı. \'l tn.11r u•d•tupJ;ı.raı:y ~:ı:l!:fir gıinch 
koml~yon~ \'ermckl'İ. !7111) 

••• 
IM Top bezli cam kiıg ~ı No. 2 
100 > > & No. ' ., 

30.000 Adet b.-zu zımp.wrı No. 2.'i 
30.0llO ~ 

., ~ 
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~ Ton ;ımp:ıra to u N•>. GO 
4 :ı> , > No 10 

3 ~ .. • Nr 30 
nlım.c .. k 

- ..:!"'1'.'ır~ -Tnhınin edilı n bodeli «23.200 lira oJ,m ) tık"'r da 1azJJI oeilJ %1nf1;:.ı~ 
kci~ıdı, c:ım kfttııdı ve zımpıı.rn tozu A.,lrnı ı F ıb ik. J, r Umum M.:.d•ı ·'üg ı 
l\lcıkcz Satın alma komi vonunc, 4/2/!l12 r:ı ~:ıml :- günü sııat H de p:;· 
znrl.kln ıhale cdilccckUr. Şnrtn m~ poı- ıırlır. K·l'! ttmimıt c3~1()> l!ıudı-

(780) 

T iaret Vekaleti iç Ticaret Umum r .. ıo :orlOğOnden : 
Sigorta Şirketlerinin teftiş ve miirukn} ... si lrnkkındaki 25 Ha.· 

ziran l927 tarih ve 11'19 sayılı kanunun hi"ldlmlcrine t€vfikıırı 
ruhsatname isteyen ve umumi merkezi İsb nbt ldıı bulunan Dt:>t; '1 

Sigorta Türk Aııonim Şirketinin T!cıırct Ka Pnuna tevf'ıka.t te-
şd~kiilii 13/ 12/ 1941 larihli Sicilli Ticaret f?:l"Zetı siyle illin oltını .• 
ğu ve (500.000) lira itibari sernı aycsiniıı ı .1 fl.001)) lir:ısı tt'diye 
edilmiş buluncluğu evrakının tC't kikınden anl;u:ıılmıştır. 

Me?.kür kanunun 2, 16 ve 17 inci maddC'leri m..ıdbince veıilmesi 
Hizımgelen e\•rak ve taahhütnaıne!crle mundf1 l 9 ve 10 uncu mıtd" 
deleri mudbiııce sigorta muanıeleleı ;nd('n rrıP•cvellid tnahhUtleun 
üasına karşılık olmak i.izere ,·eri Imesi ic ahr len teminat tcvdı ecF1

• 

miştir. Tilrkiye Cümhuriyelinin mevcut knrunlariylc yeııidcn 9• 
kaca\.- kanunlan ve biletimle nizcmnaın(' \e uı.i •• natnamrl ıi hii
kümleri d,thilinde işlerini t. dvır etmek üzere mezkfır şirkr·tin Ti r 
kiye Cümhuriyeti dahilinde, esas mukavelenamı ı,;inin 4 üı.;;u u11.1 • 
desinde ya:lılı sigorta nevilerindcn yangın. n ıkliyat, haya• \"C k:ın 
sigorta kısımlarını ifaya Jnt"ZU!liyetini ır.ıi.b('yyiıı 59 sa nJ• , "' · 
satname veıildiği ilan olunur 

babasının ~österdiği oyunlara 
itiraz cJerdi. Kendi kendine o
yunlar yar,1lırdı. 

Ali, on yedi, on sekiz yafiııM 
geldiği zaman kiicük orta. a 
girdi. Bir gün, babasiyle I\nr
nabata g-Uı eşe gelmişlerdı. Ora 
dn. hiiyilk biı' siinııet diiğilııü 
güreşi olmuştu. Ba~pelılivanlar 
topl:ınmıcrtı. Başa elli altın, b'r 
genç tay, bir kat elbise ve gii -
miiş ·~ıemcli J>ir çevre \'tl.rdı. 

Ali geııç kuınğın boynunda 
sarılı çeıırcyi, ye!et;ine f!"'ılruış 
altın çıkınını ve boynuna do· 
lanmı i elbiseliği görünce yü
reği oynadı. 

Ağalar, Karnaba.t çarşı~ıııda 
davul zurnalarla bir alay olarıılı: 
kısrağı dola§tırıyorlar ve bafj 
hediyesini ilan ediyorlardı, 

Cazgır bağın~rdu: 
- Duydunı, <luymadını d .... 

meyiniz!! Ba.şa yedekte giden 
kısrak vardır. Üste de elli altın 
ve bir gümüş çevre ve bir elLi
sclik .. 

Ali içini çekerek babasm3.: 
- Bnba. bir gün g-elip ben de 

başa güreşemiyecck miyim? Ah 
şu kısrak ne hoşuma gitti? Şöy 
le bir kısrnk kazanmış ol. :t:m ... 
Vallah i.istüne binip köye dört 
nala girerim. 

- Bak divııncye!! .. 1 lan l 
keçi senin 111 nt yetişnı:J .__. 

-Görccek'iın baba.. Ben 1' 
rağa binip b r .,iin köye a:-ı• ı v 
ğim. 

- hnkan :ok buna! Sen, Lv· 
ye nc·ak 1H·ı i ile gelebil.rsin? 

Dedi.. 
Alinin içindt A.tc§ yanıyo• l 

Dev cüsseli b ., pclılivanlnıı 1 

turduğu yere gidiy0r. Onl 
oturı ışlannı, ko"luşu§}armı, 

vırlnrını birer birer tetkik 
yordu. 

Ifanıabat giireşindc, Ali k . ı 

çük oı·tnya çıkmağa karar ' l • 

mişti. Bir kere olsun kendini b:r 
derece üstünlerle meydan ye· 

rinde deneyecekti. Kendine gih · 
niyordu. Fakat bııbnsına b"r 
şey nçmadı .. 

Güreşler b:ıslad1. Deste pehli
vanları soyunuyorlardı. !?o.kat 
Alide ha.ro~iet yoktu. Baba. ı 
pehlivan arkadaşlarjyJe ı;ı, ı 
dalmıştı. 

Cazgır, davul zurnaları su·· 
turdu. Ba::;'lrıma a b~ladı: 

- Dc~ll ye g··ı c~cckler n .• Y 
dana!. 

( 'bl. ısı var) 
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